Číslo
pilíře

Název pilíře

Číslo
cíle

Název cíle

1.1

Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, zkvalitnit
bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat asanační plochy a
pásma)

1.2

1.

Hospodářský
rozvoj města
rozvoje a řízení
města vnější
vztahy

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.

Doprava

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.

Lidské zdroje,
školství a socilání
zaležitosti

3.4

3.5

3.6

4.1

4.

Životní prostředí

5.

Zefektivnit řízení města, městských částí, městských částí, organizací a společností města

Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a
rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi
Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů

Odvrátit rizikové ekonomické trendy

Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu

Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu

Zkvalitnit a více ekologizovat MHD
Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí
nad Labem
Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání)

Zlepšení podmínek pro školství a vzdělávání

Rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování

Vytvářet podmínky pro sociální bydlení

Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality

Aktnivní práce se sociálně vyloučenými lokalitami a s osobami ohroženými sociálním
vyloučením

Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi

Název indikátoru

1

Míra recyklace území

2

Plocha revitalizovaných veřejných prostranství

3

Plocha revitalizovaných brownfields

4

Objem vlastních prostředků na obnovu památek ve vlastnictví města

5

Počet realizovaných projektů s přesahem do aglomerace

6

Finanční objem realizovaných s přesahem do aglomerace

7

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)

8

Ukazatel dluhové služby (v %)

9

Provozní saldo (v %)

10

Finanční objem získaných dotací z fondů EU

11

Dopad investic do provozního rozpočtu

12

Úspěšnost při prosazení klíčových záměrů

13

Spokojenost občanů s fungováním Magistrátu/MO

14

Udržení kategorie kvality MA 21 C

15

Počet návštěv webu města

16

Vývoj počtu nezaměstnaných k počtu ekenomicky aktivních obyvatel

17

Vývoj počtu ekonomických subjektů a jejich struktury

18

Nově vybudované parkovací kapacity na sídlištích

19

Délka rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro chodce

20

Délka evidovaných cyklostezek a cyklotras

21

Počet zrušných bariér

22

Přistoupení města do krajského integrovaného dopravního systému

23

Objem prostředků města použitých k optimalizaci dopravního systému

24

Dělba přepravní práce

25

Počet přepravených osob

26

Počet nízkopodlažních dopravních prostředků

27

Počet bezbariérových spojů v rámci MHD

28

% realizovaných opatření

29

Míra nezaměstnanosti znevýhodněných skupin

30

Podíl ploch připravených k podnikání

31

Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městěm

32

Počet nepřijatých dětí do MŠ

33

Počet mladistvých 15-18 let v evidenci Úřadu práce

34

Objem prostředků z rozpočtu na školství

35

Procento splnění cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb

36

Objem prostředků z rozpočtu města na sociální oblast

37

Objem prostředků města z vnějších zdrojů na sociální oblast

38

Program aktivní politiky města

39

Počet sociálních bytů

40

Vytvoření koncepce sociálního bydlení

41

Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost

42

Výše získané podpory z vnějších dotačních zdrojů do oblasti prevence kriminality

43

Počet evidovaných mladistvých a nezletilých v trestním řízení

44

Index kriminality

45

Počet přestupků (vyjma dopravních)

46

Pocit bezpečí občanů

47

Počet příjemců dávek v hmotné nouzi

48

Počet realizovaných programů a projektů v daném roce

49

Počet dlouhodobě nezaměstnaných v Ústí nad Labem

50

Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách

51

Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady)

52

Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (PM10, NO2, SO2)

53

Ekologická stopa

54

Počet občanů nově napojených na ČOV

55

Snížení vypouštěného znečištění

4.2

Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod

4.3

Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika

56

Počet opatření na eliminaci environmentálních rizik s dopadem na město Ústí nad Labem

4.4

Odstraňovat ekologické zátěže a moezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields)

57

Počet starých zátěží území a kontaminovaných míst

4.5

Zlepšit nakládání s odpady

58

Podíl vytříděného komunálního odpadu na celkové produkci odpadu

4.6

Využití pontenciálu krajinných prvků na území města

59

Výdaje na ochranu životního prostředí a na EVVO

60

Počet diváků v divadlech a hodnocení dle metodiky

61

Počet návštěvníků v muzeích a galeriích a hodnocení dle metodiky

62

Počet podpořených kulturních akcí na území města

63

Počet návštěvníků v knihovnách Ústí nad Labem a hodnocení dle metodiky

64

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů muzejní povahy v muzeích v Ústí nad Labem

65

Objem prostředků na kulturu z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu města

66

Počet zrekonstruovaných a nově vybudovaných sportovišť

67

Počet podpořených sportovních a volnočasových akcí na území města

68

Objem prostředků na sprot a volnočasové aktivity z rozpočtu města a % prostředků z běžného rozpočtu města

69

Počet hostů v hormadných ubytovacích zařízení

70

Počet nadregionálních akcí pod záštitou města

71

Počet návštěvníků významných turistických cílů

72

Počet certifikovaných subjektů a míst v cestovním ruchu

73

Počet nových projektů týkajících se oživení řeky Labe

74

Počet aktivit k podpoře sounáležitosti občanů s městem a jeho tradicemi

75

Spokojenost občanů se životem ve městě (TIMUR)

5.1

Kultura, sport a
cestovní ruch

Využití potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci

Číslo
indikátoru

5.2

5.3

5.4
5.5

Zlepšení podmínky pro kulturní život ve městě

Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity

Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot

Oživení řeky Labe
Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi

