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1 Úvod 
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem (dále jen „Strategie“) 
představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje 
vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro 
podporu rozvoje města na období 2021–2030. 

Strategie byla vytvořena v souladu s doporučeními pro tvorbu 
strategických dokumentů, zejména s Metodikou tvorby 
veřejných strategií, Metodikou tvorby programů rozvoje obcí 
a dalšími národními a mezinárodními doporučeními pro tvorbu 
strategických dokumentů. Dokument navazuje na předešlou 
Strategii rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 
a další koncepční dokumenty. 

Oporu pro vytvoření Strategie poskytla společnost KPMG ČR, 
která tento důležitý rozvojový dokument zpracovala v úzké 
součinnosti se zástupci města. Pro zpracování Strategie byly 
využity metody participace s veřejností a projednání návrhů 
v rámci odborných pracovních skupin. 

Zpracování této Strategie bylo realizováno prostřednictvím 
projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na 
období 2021–2030“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007350) 
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost.
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1.1 Klíčové	potřeby	města

Součástí	 zpracování	 Strategie	 byla	 také	 podrobná	 analýza,	
jejímž	výsledkem	byla	identifikace	klíčových	problémů	a	bariér,	
které	nejvíce	brání	v	dalším	 rozvoji	města.	Pokud	město	bude	
na	 největších	 nedostatcích	 intenzivně	 pracovat,	 budou	 tím	
vytvořeny	kvalitní	základy	pro	jeho	růst	a	prosperitu.	

Ne	 všechny	 problémy	 jsou	 v	 kontextu	 rozvoje	 města	 snadno	
řešitelné.	 Ty	 nejzásadnější	 často	 vyžadují	 mnoho	 času,	
finančních	 prostředků	 anebo	 spolupráci	 celé	 řady	 aktérů	 na	

úrovni	města.	Důležité	je	tak	identifikovat	nejen	tyto	nedostatky,	
ale	také	problémy,	které	jsou	řešitelné	relativně	snadno,	se	zdroji	
a	kompetencemi,	jimiž	město	disponuje.	

Návrh	vhodných	opatření	a	oblastí,	na	které	by	se	město	mělo	
soustředit,	 je	 součástí	 návrhové	 části	 této	 Strategie.	 V	 této	
části	jsou	uvedeny	klíčové	nedostatky,	které	byly	identifikovány	
v	 rámci	 analýzy.	Pro	 snazší	 srozumitelnost	 jsou	 tyto	problémy	
rozděleny	podle	jednotlivých	průřezových	oblastí.	

A. Kvalita	života	a	soudržnost	obyvatel		

v	 Kvalitativně	významně	rozdílné	podmínky	pro	
život	obyvatel	v	různých	částech	města	(centrum	
města,	sídliště,	vyloučené	lokality,	periferie)	

v	 Značné	zatížení	města	sociálněpatologickými	jevy	
s	negativním	dopadem	na	kvalitu	života	obyvatel	
ve	městě

v	 Vztah	obyvatel	k	městu,	soudržnost	jeho	obyvatel	
a	vzájemná	úroveň	komunikace	mezi	jednotlivými	
zainteresovanými	stranami	

B. Image	města	jako	metropole	regionu	

v	 Dlouhodobě	zažité	negativní	povědomí	o	městě	
a	jeho	nízká	atraktivita	jako	centra	regionálního	
významu	

v	 Současná	úroveň	podmínek	pro	urbanistický	
rozvoj	města	a	kvalita	veřejného	prostoru

v	 Kvalita	partnerství	a	úroveň	spolupráce	města	
s	dalšími	zainteresovanými	stranami

C. Prosperita	města	

v	 Vylidňování,	stárnutí	a	nevyvážená	
sociodemografická	skladba	obyvatel	města	
(vzdělání,	věk,	profesní	zaměření)	s	negativním	
dopadem	na	trh	práce	a	ekonomický	rozvoj	
města		

v	 Značné	podfinancování	většiny	infrastruktury	ve	
městě	a	jeho	vysoké	zadlužení

v	 Nedostatek	inovací	a	nízký	podíl	firem	
zaměřených	na	produkci	s	vyšší	přidanou	
hodnotou	(technologické	a	inovativní	firmy)	

D.	 Udržitelná	mobilita		

v	 Nevyhovující	stav	dopravní	infrastruktury	ve	
městě	(parkování,	stav	pozemních	komunikací,	
infrastruktura	pro	vodní	a	cyklistickou	dopravu	
atd.)

v	 Zatížení	města	tranzitní	dopravou	ve	směru	na	
Děčín

Identifikace klíčových problémů a rozvojových potřeb města 



6

2 Strategický	rámec	
Základem strategického rámce je rozvojová vize s dlouhodobým 
výhledem do roku 2030, tedy cílový žádoucí stav, kterého by 
mělo být realizací této Strategie dosaženo. Na vizi navazují 
měřitelné cíle, jež umožní pravidelně sledovat a vyhodnocovat 
způsob jejího naplňování.

Strategický rámec je dále rozpracován prostřednictvím čtyř 
průřezových prioritních oblastí, které zohledňují územní 
specifika a reflektují stanovené strategické cíle. Návrhová část 
Strategie je v souladu s konceptem chytrého města (smart city). 

Jednotlivé aktivity a projekty jsou navrženy způsobem, který 
město vede k využívání nových digitálních, informačních 
a komunikačních technologií, k efektivnějšímu využívání 
dostupných zdrojů nebo řešení negativních aspektů života ve 
městě. Důraz na smart řešení v jednotlivých činnostech města 
jeho obyvatelům přinese dostupnější služby pro zlepšení kvality 
jejich života. 

Prioritní oblasti tak reprezentují témata srozumitelná pro 
širokou veřejnost, neboť v ucelené podobě řeší konkrétní 
potřeby a zájmy zainteresovaných stran. 

v	 Prioritní	oblast	1	–	Image	města	jako	metropole	
regionu

v	 Prioritní	oblast	2	–	Kvalita	života	a	soudržnost	
obyvatel	

v	 Prioritní	oblast	3	–	Prosperita	města
v	 Prioritní	oblast	4	–	Udržitelná	mobilita	

Pro každou prioritní oblast jsou definována tematická opatření, 
jež obsahují návrh aktivit nebo konkrétních rozvojových 
projektů, které byly identifikovány v procesu zpracování 
Strategie. Na zpracování věcného obsahu se podílely odborné 
pracovní skupiny ustavené zvlášť pro každou prioritní oblast. 

Na Strategii navazují další tematické strategické dokumenty, 
které systematickým způsobem rozvíjí specifické oblasti 
života ve městě. Tyto strategické dokumenty specifikují 
způsob realizace tohoto opatření nebo jeho části. Výsledkem 
stanovené strategie je vždy roční akční plán, v němž jsou 
uvedeny priority, které jsou s tímto dokumentem v souladu 
a měly být v tomto období realizovány. Součástí návrhové části 
je také návrh možností financování Strategie prostřednictvím 
k tomu určených finančních zdrojů. Strategie obsahuje rovněž 
způsob jejího monitoringu a vyhodnocování, aby mohla být 
implementace dokumentu městem systematicky řízena. 
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2.1 Vize	Ústí	nad	Labem	–	Jaké	chceme	mít	město	v	roce	2030?

v	 Ústí	 nad	 Labem	 jako	město	 obklopené	 výjimečnou	
přírodou	 –	 město,	 které	 se	 rozvíjí	 v	 souladu	
s	 principy	 udržitelného	 rozvoje	 a	 umí	 využívat	
svou	 polohu	 v	 dosahu	 výjimečné	 přírody		 

v	 Ústí	 nad	 Labem	 jako	 město	 přátelské	 pro	 život	 –	
město,	 které	 je	 vyhledávaným	 místem	 pro	 bydlení	
a	nabízí	vysokou	kvalitu	života	pro	všechny	generace,	
a	 proto	 se	 mu	 daří	 zastavit	 trend	 poklesu	 počtu	
obyvatel		

v	 Ústí	nad	Labem	jako	město	přátelské	pro	podnikání	
–	 město,	 které	 rozvijí	 podnikavost	 a	 ekonomickou	
aktivitu	svých	obyvatel	a	vytváří	podmínky	pro	příliv	
investic	s	vyšší	přidanou	hodnotou

Vize	 je	 složena	 ze	 stavebních	 kamenů,	 které	 přesně	 vyjadřují,	
na	čem	může	Ústí	nad	Labem	v	dlouhodobém	horizontu	stavět.	
Tyto	 stavební	 kameny	 jsou	 výsledkem	 široké	 diskuze	 v	 rámci	
zpracování	 Strategie,	 přičemž	 význam	 jednotlivých	 stavebních	
kamenů	je	následující:		

v	 Ústí	 nad	 Labem	 jako	 sebevědomá	 metropole	 –	
město,	které	navazuje	na	svou	průmyslovou	historii,	
váží	 si	 svých	obyvatel	 a	oni	 jeho	a	 je	 vnímáno	 jako	
nezpochybnitelná	 metropole	 Ústeckého	 kraje	
s	dobrou	pověstí,	propojená	se	světem	

v	 Ústí	 nad	 Labem	 jako	 moderní	 metropole	 –	 město,	
které	 je	 otevřené	 současným	 trendům	 v	 urbanismu	
a	 architektuře,	 zavádění	 nových	 technologií,	
inovacím,	podporuje	talenty	a	provádí	zásadní	změny	
ve	způsobu	svého	řízení	a	uvažování		

Vize	Ústí	nad	Labem	vyjadřuje	orientaci	a	ideální	stav,	kam	by	mělo	město	
v	horizontu	více	než	10	let	směřovat.	Vize	je	vytvořena	jako	nadčasová	a	platná	na	

delší	časové	období.

Ústí nad Labem 
 

sebevědomá a moderní metropole obklopená 
výjimečnou přírodou, přátelská pro život 

a podnikání 
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2.3 Priority	strategie	2.2 Cíle	Strategie

Pro	dosažení	vize	je	nutné	vhodně	reagovat	na	problémy,	které	
byly	identifikovány	v	rámci	analytické	části	a	město	v	současné	
době	 omezují	 v	 jeho	 dalším	 rozvoji.	 Za	 tímto	 účelem	 byly	
stanoveny	 základní	 strategické	 cíle,	 na	 které	 navazují	 prioritní	
oblasti.	

Úspěšnost	 v	 plnění	 strategických	 cílů	 je	 monitorována	 na	
základě	 ukazatelů,	 jejichž	 vývoj	 umožní	 stanovenou	 strategii	
průběžně	vyhodnocovat.	

Strategický cíl 1:	Změnit	obraz	Ústí	nad	Labem	k	lepšímu	
uvnitř	i	ve	světě
Strategický cíl 2:	Zlepšit	v	Ústí	nad	Labem	podmínky	pro	život	
všech	jeho	obyvatel
Strategický cíl 3:	Využít	potenciál	obyvatel	Ústí	nad	Labem	pro	
vlastní	prosperitu
Strategický cíl 4:	Usnadnit	pohyb	obyvatel	Ústí	nad	Labem	
a	přiblížit	město	světu		

D
a

2

Opa3

1 32 Pr 4
U

Strategie	je	dále	členěna	na	čtyři	prioritní	oblasti,	které	vychází	
z	výše	stanovených	strategických	cílů,	o	jejichž	dosažení	bude	do	
roku	2030	město	usilovat.	Prioritní	oblasti	jsou	dále	členěny	celkem	
do	deseti	strategických	opatření,	která	již	obsahují	strategii,	jak	
potřebných	změn	v	jednotlivých	oblastech	dosáhnout.	V	každém	
opatření	je	proto	uveden	návrh	konkrétních	aktivit	nebo	projektů,	
jejichž	 úspěšná	 realizace	 dosažení	 stanovených	 cílů	 přiblíží. 
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2.3.1 Prioritní oblast 1 – Image 
města jako metropole regionu

Město	Ústí	nad	Labem	musí	dlouhodobě	pracovat	na	posilování	
své	 image	tak,	aby	se	postupně	stalo	sebevědomou	metropolí	
regionu,	která	bude	atraktivní	jak	pro	své	stávající,	tak	budoucí	
obyvatele,	návštěvníky	nebo	investory.								

Valnou	 částí	 obyvatel	 není	 město	 v	 tomto	 ohledu	 vnímáno	
jako	 příjemné	 místo	 pro	 život.	 Důvodem	 jsou	 nekoncepční	
zásahy	 do	 jeho	 urbánní	 struktury	 a	 nízká	 kvalita	 veřejného	
prostoru	 v	 některých	 –	 především	 vyloučených	 –	 lokalitách	
a	 v	 centrální	 části	 města.	 Tento	 stav	 je	 výsledkem	
dlouhodobého	 vývoje	 města	 v	 druhé	 polovině	 20.	 století.	
Problémem	 města	 je	 stav	 veřejného	 prostoru	 a	 stávající	
územní	 plán,	 který	 neodpovídá	 aktuálním	 potřebám	 města	 
a	omezuje	jej	v	jeho	rozvoji.			

K	 image	města	 také	nepřispívá	 jeho	vnímání	navenek,	které	 je	
ovlivněno	signály,	 jež	o	sobě	město	vysílá,	ale	 také	předsudky	
a	 vnímáním	 celého	 regionu	 Ústeckého	 kraje.	 V	 případě	 Ústí	
nad	Labem	se	tak	kombinuje	více	faktorů,	které	ovlivňují	image	
města	u	zainteresovaných	stran.	

Jaké změny chceme dosáhnout?

v	Oživíme	historické	centrum	města	a	budeme	aktivně	
přistupovat	k	řešení	vyloučených	lokalit.	

v	Vypracujeme	 nový,	 moderní	 územní	 plán	 města,	
který	 městu	 umožní	 se	 rozvíjet	 v	 souladu	 se	 svými	
potřebami.	

v	Budeme	 prosazovat	 výstavbu	 nové,	 moderní	
architektury,	chránit	stávající	hodnoty	města	a	snižovat	
počet	nevzhledných	budov	a	lokalit.	

v	Posílíme	 bezpečnost	 obyvatel	 města.	 Budeme	
důsledně	 potírat	 negativní	 sociálněpatologické	 jevy	
a	přijímat	konkrétní	preventivní	opatření.		

v	Budeme	 systematicky	 budovat	 značku	 Ústí	 nad	
Labem	 a	 pracovat	 na	 její	 pozitivní	 image.	 Zlepšíme	
vnímání	města	tak,	abychom	přilákali	nové	obyvatele,	
návštěvníky	nebo	investory.	

Strategické opatření 1.1 Přátelský veřejný prostor 

Cílem	 opatření	 je	 zlepšit	 kvalitu	 veřejného	 prostoru	 ve	městě,	
jeho	bezpečnost	a	vstřícnost	pro	obyvatele	a	návštěvníky.		

Aktivity/projekty

1. Dokončit	vytvoření	Kanceláře	architektury	města		
2. Novou	výstavbu	realizovat	přednostně	na	základě	

otevřených	architektonických	soutěží	v	souladu	
s	hodnotami	města		

3. Aktualizovat	územně	analytické	podklady	města	
s	důrazem	na	hodnoty	města

4. Vypracovat	nový	Územní	plán	města	
5. Odstraňovat	staré	ekologické	zátěže	a	omezovat	

rizika	s	nimi	spojená	(regenerace	brownfieldů)
6. Vytvořit	manuál	veřejných	prostranství	včetně	

souvisejících	metodik	(např.	pravidla	pro	regulaci	
reklamy	a	jednotný	mobiliář	ve	městě)

7.	 Motivovat	subjekty	ve	městě	k	využívání	veřejného	
prostoru	pro	kulturní,	umělecké,	společenské,	
sportovní	nebo	vybrané	komerční	aktivity		

8. Zvyšovat	přítomnost	městské	policie	v	centru,	ve	
vyloučených	lokalitách	a	v	místech	s	potenciálními	
bezpečnostními	riziky			

9.	 Aktivně	omezovat	sociálně	patologické	jevy	ve	městě	
–	omezování	hazardu	a	potírání	kriminality,	udržování	
veřejného	pořádku	

10.	 Zkvalitňovat	kamerový	systém	ve	městě	a	vytvořit	
varovný	informační	systém	obyvatelstva	(VISO)

Strategické opatření 1.2. Efektivní městský marketing

Cílem	opatření	je	systematicky	a	koncepčně	pracovat	na	image	
města	 prostřednictvím	 nástrojů	 městského	 marketingu.	 Dále	
využít	 cestovní	 ruch	 pro	 zlepšení	 image	 města,	 života	 jeho	
obyvatel	a	podnikatelských	příležitostí. 
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Aktivity/projekty	

1. Vytvořit	profesionální	útvar	(oddělení)	městského	
marketingu	v	rámci	organizační	struktury	magistrátu

2. Realizovat	profesionální	reprezentativní	výzkum	
stávající	image	města	na	populaci	ČR

3. Identifikovat	body	odlišnosti	využitelné	pro	vnější	
komunikaci	města	

4. Vytvoření	segmentačního	manuálu	a	komunikační	
strategie	pro	komunikaci	města	ve	vztahu	k	cílovým	

skupinám	(obyvatelé,	potenciální	obyvatelé,	investoři,	
návštěvníci)

5. Zrevidovat	stávající	vizuální	identitu	města	a	důsledně	
uplatňovat	jednotnou	a	marketingovou	komunikaci	
města	a	jím	zřizovaných	organizací	

6. Realizovat	marketing	investičních	příležitostí	
a	propagace	výhod	města	pro	život	

7.	 Plnit	doporučení	a	aktivity	vycházející	z	platné	
Koncepce	rozvoje	cestovního	ruchu

2.3.2 Prioritní oblast 2 – Kvalita 
života a soudržnost obyvatel

Ústí	 nad	 Labem	 má	 objektivně	 co	 nabídnout	 a	 v	 mnoha	
parametrech	kvality	života	si	stojí	velmi	dobře.	Město	disponuje	
ve	 srovnání	 s	 ostatními	 krajskými	 městy	 relativně	 dostupným	
bydlením	v	přiměřeném	kvalitativním	standardu	pro	různé	cílové	
skupiny.	 Dostatečná	 je	 také	 nabídka	 v	 oblasti	 sociální	 péče,	
zdravotnictví,	 kultury	 nebo	možností	 pro	 volnočasové	 aktivity,	
které	 je	 možné	 realizovat	 v	 blízkosti	 výjimečných	 přírodních	
hodnot	v	jeho	okolí.	

Přes	tyto	výhody	lidé	necítí	s	městem	odpovídající	sounáležitost	
a	 odcházejí	 odtud,	 neboť	 u	 nich	 převažují	 jiné	 důvody,	 které	
pozici	města	oslabují.	Z	hlediska	kvality	života	to	nejsou	pouze	
důvody	ekonomické,	ale	také	sociální,	bezpečnostní	či	kulturní,	
které	 jsou	dány	odlišnou	 skladbou	obyvatelstva,	 než	 je	 běžné	
v	 jiných	 obdobně	 velkých	 městech	 České	 republiky.	 Dále	 je	
to	 kvalita	 životního	prostředí,	 která	 se	 sice	od	počátku	90.	 let	
objektivně	zlepšila,	ale	i	nadále	zůstává	ve	srovnání	s	obdobnými	
městy	na	nižší	úrovni.	

Výsledkem	 tak	 je	 tendence	města	 k	 jeho	 vylidňování,	 stárnutí	
a	 prohlubování	 nevyváženého	 složení	 obyvatelstva.	 Parametry	
kvality	života,	ve	kterých	si	město	stojí	 vysoko,	 je	proto	nutné	
dále	 rozvíjet	 a	 v	 problematických	 oblastech	 systematicky	
pracovat	na	odstraňování	příčin	stávajícího	stavu.

Jaké změny chceme dosáhnout?

v	Zvýšíme	počet	bytů	ve	vlastnictví	města	Ústí	nad	
Labem	a	zasadíme	se	o	dostupnější	 
a	kvalitnější	bydlení	pro	všechny	občany.	

v	Přizpůsobíme	nabídku	sociálních	služeb	poptávce	
zejména	po	službách	domácí	péče,	azylových	
domech,	odlehčovacích	službách,	případně	
hospicové	péči.			

v	Zvýšíme	výdaje	na	kulturu,	volnočasové	aktivity	
a	sport	z	rozpočtu	města.	Budeme	usilovat	
o	rozšiřování	a	budování	kvalitní	infrastruktury	ve	
vlastnictví	města.

v	Zaměříme	se	na	zkvalitnění	životního	prostředí	přímo	
ve	městě	a	budeme	aktivně	přistupovat	k	řešení	
problémů,	které	jej	negativně	zatěžují.	

Strategické opatření 2.1. Dostupné bydlení, sociální 
a zdravotní služby 

Cílem	opatření	je	zvyšovat	počet	bytů	ve	vlastnictví	města	Ústí	
nad	Labem	a	zajistit	dostupnost	sociálních	a	zdravotních	služeb	
pro	všechny	cílové	skupiny	obyvatel	města.		

Aktivity/projekty	
1. Zvýšit	podíl	počtu	bytů	ve	vlastnictví	města	a	ve	

správě	městských	obvodů	
2. Přidělovat	byty	na	základě	transparentních	pravidel	

a	provádět	jejich	kontrolu	
3. Vytvářet	podmínky	pro	kvalitní	bytovou	výstavbu	

a	obnovu	bytového	fondu
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4. Nastavit	podmínky	a	podporovat	sociální	bydlení	
5. Podporovat	sociální	služby	v	souladu	s	aktuálním	

Komunitním	plánem	sociálních	služeb		
6. Přizpůsobovat	síť	sociálních	služeb	poptávce	po	

těchto	službách
7.	 Přijímat	systémová	opatření	k	řešení	sociální	situace	

ve	městě	a	vyhodnocovat	jejich	účinnost
8. Vytvořit	agendu	zabývající	se	zdravotnictvím	ve	

městě	a	zahájit	aktivní	spolupráci	s	poskytovateli	
zdravotní	péče,	zdravotními	pojišťovnami,	praktickými	
lékaři	a	specialisty

9.	 Realizovat	aktivity	sociální	práce,	sociálně	právní	
ochrany	dětí	a	sociální	prevence	

10.	 Realizovat	aktivity	prevence	zdravého	životního	stylu

Strategické opatření 2.2. Atraktivní kulturní a volnočasová 
nabídka 

Cílem	 opatření	 je	 zkvalitnit	 dostupnost	 kulturní	 a	 volnočasové	
nabídky	a	přizpůsobovat	ji	preferencím	obyvatel	města	a	využít	
kulturní,	sportovní	a	volnočasové	aktivity	ke	zlepšení	soudržnosti	
jeho	obyvatel	a	celkové	image. 

Aktivity/projekty	
1. Koordinovat	kulturní	a	sportovní	aktivity	ve	městě	

(např.	kalendář	akcí,	koordinace	termínů)	a	provádět	
jejich	marketingovou	komunikaci	ve	vztahu	
k	občanům	a	návštěvníkům	města	jako	součást	
městského	marketingu	

2. Revidovat	pravidla	pro	podporu	kulturních	
a	sportovních	akcí	z	rozpočtu	města	

3. Provést	pasportizaci	sportovní	infrastruktury	ve	
městě	včetně	vytvoření	jednotného	systému	jejího	
zpřístupnění	pro	veřejnost		

4. Investovat	do	obnovy,	rozšiřování	a	budování	kvalitní	
kulturní,	sportovní	a	volnočasové	infrastruktury	ve	
vlastnictví	města	

5. Vypracovat	koncepci	podpory	kultury	ve	městě	Ústí	
nad	Labem	na	období	2020+

6. Aktualizovat	koncepci	sportu	a	tělovýchovy	ve	městě	
Ústí	nad	Labem	na	období	2020+

Strategické	opatření	3.2.	Město	blízké	přírodě

Cílem	opatření	je	rozvíjet	město	v	souladu	s	principy	udržitelného	
rozvoje	a	snižovat	hodnotu	ekologické	stopy	města. 

Aktivity/projekty
1. Identifikovat	přírodně	cenná	území	ve	městě	

a	stanovit	způsob	jejich	ochrany	a	rozvoje	v	souladu	
s	požadavky	na	jejich	ochranu

2. Zvyšovat	kvalitu	ovzduší	(např.	nízko	emisní	zóny,	
kotlíkové	dotace)	a	zlepšit	systém	hospodaření	
s	energiemi	(např.	energetický	management	budov	ve	
vlastnictví	města)

3. Iniciovat	opatření	vedoucí	k	ochraně	vod
4. Implementovat	požadavky	nové	legislativy	v	oblasti	

odpadového	hospodářství	a	naplňovat	zásady,	cíle	
a	opatření	pro	nakládání	s	odpady	podle	Plánu	
odpadového	hospodářství	na	období	2017	–	2026

5. Aktualizovat	Plán	údržby	zeleně	a	vytvořit	metodiku	
města	pro	péči	o	zeleň	včetně	koncepčního	přístupu	
výsadbě	

6. Zpracovat	studii	proveditelnosti	možného	vytvoření	
organizace	města	pro	péči	o	zeleň		

7.	 Zpracovat	adaptační	strategii	na	změnu	klimatu
8. Pokračovat	v	rozvoji	protipovodňových	opatření	

včetně	realizace	preventivních	opatření
9.	 Budovat	kanalizaci	ve	vybraných	částech	města	nebo	

iniciovat	její	vybudování
10.	 Aktivně	koordinovat	investiční	aktivity	do	technické	

infrastruktury	s	jednotlivými	dotčenými	orgány
11. Realizovat	programy	osvěty	a	prevence	ohledně	

životního	prostředí	ve	vztahu	k	obyvatelům	města	
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2.3.3 Prioritní oblast 3 – Prosperita 
města

Ústí	 nad	 Labem	 musí	 aspirovat	 na	 to,	 aby	 bylo	 výjimečným	
regionálním	centrem	vzdělanosti	s	nabídkou	a	úrovní	vzdělávacího	
systému,	 který	 nabízí	možnosti	 pro	 vynikající	 vzdělávání	 nejen	
v	rámci	Ústeckého	kraje,	ale	i	jeho	širšího	okolí.	Úroveň	vzdělání	
s	dostupností	kvalitních	služeb,	bydlení	a	práce	je	jedním	z	nástrojů,	
jak	 zvyšovat	 prosperitu	 města,	 spokojenost	 jeho	 obyvatel,	 
a	je	cestou	ke	změně	jeho	dlouhodobě	zažité	image.	

Město	disponuje	relativně	nízkou	podnikatelskou	aktivitou,	což	
je	dáno	 jeho	orientací	na	 tradiční	průmyslovou	výrobu	velkých	
podniků,	 zejména	 v	 oblasti	 chemického	 a	 zpracovatelského	
průmyslu	 nebo	 energetiky.	 Postupně	 se	 sice	 struktura	
hospodářství	 s	 vybudováním	 průmyslových	 zón	 a	 příchodem	
investorů	 mění,	 ale	 vysoký	 podíl	 zpracovatelského	 průmyslu	
zůstává.	 Důsledkem	 nižší	 podnikatelské	 aktivity	 a	 struktury	
hospodářství	 města	 je	 nedostatek	 atraktivních	 pracovních	
příležitostí,	 což	 snižuje	 zájem	 u	 mladší	 generace	 obyvatel	
v	produktivním	věku.

Podstatou	dlouhodobé	prosperity	města	je	také	jeho	schopnost	
co	 nejlépe	 využívat	 své	 vnitřní	 zdroje	 a	 zkvalitňovat	 tak	
poskytované	služby.	To	 je	však	možné	pouze	za	předpokladu,	
že	město	umí	aktivně	využívat	svůj	inovační	potenciál	na	všech	
jeho	úrovních.		

Jaké	změny	chceme	dosáhnout?	

v	 Chceme	se	stát	regionálním	centrem	vzdělanosti	
v	rámci	Ústeckého	kraje	a	širšího	okolí.	Ve	městě	
chceme	udržet	mimořádné	talenty	a	nabídnout	jim	
příležitosti	 
k	uplatnění.

v	 Podpoříme	rozvoj	podnikání	jak	v	tradičních,	
tak	v	nových,	progresivních	oborech.	Budeme	
podporovat	především	investory	s	vysokým	
inovačním	potenciálem.		

v	 Podstatně	inovujeme	správu	města	a	přiblížíme	ji	
občanům	ve	formě	moderních	technologií.

v	 Významně	posílíme	svou	pozici	lídra	v	rámci	celé	
Ústecko-chomutovské	aglomerace.	

Strategické	 opatření	 3.1.	 Univerzitní	 město	 s	 vynikající	 úrovní	
vzdělávání 

Cílem	 opatření	 je	 zvyšovat	 úroveň	 kvalifikace	 obyvatel	 města	
a	 připravovat	 je	 pro	 život	 a	 praxi	 a	 podchycovat	 výjimečné	
talenty	a	vytvářet	podmínky	pro	jejich	působení	ve	městě.

Aktivity/projekty	
1. Vytvořit	společnou	platformu	pro	koncepční	

spolupráci	s	UJEP	a	aktivně	jí	rozvíjet	
2. Spolupracovat	na	vytvoření	centra	(center)	excelence	

v	oblastech	s	unikátním	postavením	města	v	rámci	
ČR	(design,	moderní	umění	nebo	nové	progresivní	
technologie)	

3. Podporovat	rozvoj	rovného	přístupu	ke	vzdělávání	
pro	všechny	cílové	skupiny	

4. Udržet	jednotný	standard	kvality	vzdělávacích	
zařízení	ve	městě

5. Propojovat	vzdělávací	systém	města	s	potřebami	trhu	
práce	(kariérní	poradenství	ve	školách,	burzy	práce,	
stáže	ve	firmách/institucích	atd.)			

6. Vytvořit	podpůrný	program	pro	nalákání	a	udržení	
mimořádně	nadaných	(talentovaných)	studentů,	
akademických	a	vědeckých	pracovníků	

7.	 Podporovat	rozvoj	kompetencí	široce	uplatnitelných	
na	trhu	práce	(jazykové,	sociální,	IT	atd.)

8. Podporovat	sytém	předškolního	vzdělávání	a	jeho	
přizpůsobování	potřebám	města	a	jeho	obyvatel

9.	 Budovat	vztah	studentů	k	městu	na	všech	úrovních	
vzdělávacího	systému,	kulturních	a	volnočasových	
zařízeních	

Strategické	opatření	3.2.	Zdravé	podnikatelské	prostředí	

Cílem	opatření	je	podpořit	podnikavost	a	ekonomickou	aktivitu	
obyvatel	města	a	 zvýšit	 atraktivitu	města	pro	 investice	s	 vyšší	
přidanou	hodnotou. 
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Aktivity/projekty	
1. Vytvořit	pravidla	na	podporu	stávajících	a	nových	

investorů	(podnikatelů)	zahrnující	způsob	komunikace	
(poradenství),	podmínky	podpory	a	návazné	
spolupráce

2. Podporovat	investory	s	inovačním	potenciálem	
a	produkcí	s	vyšší	přidanou	hodnotou	ve	službách	
a	kreativních	průmyslech	na	základě	vytvořených	
pravidel	podpory

3. Investovat	do	technologického	zkvalitnění	stávajících	
průmyslových	zón	včetně	související	technické	
a	veřejné	infrastruktury		

4. Využívat	brownfieldy	s	ohledem	na	umístění	lokality	
a	druh	využití	pro	investice	a	podnikatelské	příležitosti	

5. Podporovat	rozvoj	sociálního	podnikání

 
Strategické	opatření	3.3.	Využití	inovací	v	řízení	města	

Cílem	 opatření	 je	 nastartovat	 schopnost	 města	 rozvíjet	
svůj	 inovační	 potenciál	 na	 všech	 jeho	 úrovních	 a	 inovovat	
správu	 města	 prostřednictvím	 procesní	 optimalizace	 činností	
a	zavedením	moderních	metod	řízení.

Aktivity/projekty	
1. Spolupracovat	na	konkrétních	rozvojových	projektech	

s	Inovačním	centrem	Ústeckého	kraje	a	dalšími	
subjekty	inovační	infrastruktury		

2. Využívat	potenciál	členství	v	rámci	integračních	
platforem	a	význam	Ústecko-chomutovské	
aglomerace			

3. Provádět	aktivní	dotační	management	a	udržovat	
aktuální	zásobník	projektů	zahrnující	projekty	určené	
k	okamžitému	financování	

4. Zkvalitňovat	digitální	služby	poskytované	městem	
v	souvislosti	s	právem	občana	na	digitální	službu	
zejména	prostřednictvím	portálu	občana	

5. Vytvořit	katalog	smart	řešení	a	podporovat	jejich	
rozvoj	v	souladu	s	konceptem	smart	city	

6. Zvyšovat	podíl	otevřených	dat	poskytovaných	
městem	a	podporovat	rozvoj	5G	mobilních	sítí	

7.	 Vypracovat	střednědobou	Strategii	rozvoje	
Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem	

8. Zavést	moderní	metody	řízení	kvality	v	rámci	
Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem	(např.	ISO	9001,	
CAF/EFQM	atd.)

9.	 Vypracovat	aktualizovanou	ICT	strategii	rozvoje	
města	na	období	2021	–	2030	a	zajistit	její	
implementaci	

10.	 Zvyšovat	podíl	občanů	na	rozhodování	města	
prostřednictvím	participativního	rozpočtu

2.3.4 Prioritní oblast 4 – Udržitelná 
mobilita

Ústí	nad	Labem	má	vzhledem	ke	své	poloze	výjimečnou	dopravní	
dostupnost	 téměř	 všemi	 možnými	 formami	 dopravy.	 Kvalitní	
dopravní	 dostupnost	 tak	 pro	 město	 představuje	 komparativní	
výhodu,	 která	může	být	 využita	 ke	 zvýšení	 jeho	atraktivity	pro	
bydlení	nebo	podnikání.	Pokud	má	město	tuto	výhodu	efektivně	
využívat,	 musí	 systematicky	 pracovat	 na	 řešení	 stávajících	
dopravních	 problémů	 a	 ještě	 více	 ji	 přizpůsobit	 obyvatelům	
města.	

Z	 hlediska	 městského	 dopravního	 systému	 je	 nezbytné	
provedení	opatření	v	oblasti	omezení	tranzitní	dopravy	tak,	aby	
se	město	 stalo	 bezpečnějším	 a	 zdravějším	 pro	 své	 obyvatele	 

a	 návštěvníky.	 S	 tím	 souvisí	 také	 celková	 koncepce	 města	
v	oblasti	pěší,	cyklistické	a	místní	automobilové	dopravy,	jejímž	
výsledkem	 budou	 konkrétní	 opatření	 vedoucí	 k	 omezování	
dopadů	na	životní	prostředí	a	ke	zkracování	vnitřních	vzdáleností	
ve	městě.

Z	hlediska	vnější	dostupnosti	má	pro	město	strategický	význam	
jeho	napojení	na	systém	vysokorychlostní	železnice	(VRT),	která	
dále	 zkvalitní	 již	 tak	 výjimečnou	 dopravní	 dostupnost.	 Pod	
svým	potenciálem	tak	zůstává	jen	lepší	využití	řeky	Labe,	které	
může	 podstatně	 zvýšit	 atraktivitu	 města	 zejména	 pro	 byznys	
a	cestovní	ruch.	Tato	podporovaná	opatření	dopravního	systému	
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strategického	významu	jsou	zároveň	součástí	koncepce	krajské	
úrovně	v	rámci	Strategie	rozvoje	Ústeckého	kraje	do	roku	2027	
a	oba	koncepční	dokumenty	jsou	v	těchto	rozvojových	oblastech	
vzájemně	provázány.		

Vyřešení	dopravních	problémů	však	není	pouze	v	gesci	města,	
ale	 vyžaduje	 úzkou	 spolupráci	 s	 obcemi	 v	 rámci	 širší	 ústecké	
aglomerace,	 s	 Ústeckým	 krajem,	 Policií	 České	 republiky,	
Ředitelstvím	 silnic	 a	 dálnic	 a	 dalšími	 institucemi	 veřejného	
sektoru.	

V	 rámci	 realizace	 nové	 dopravní	 a	 technické	 infrastruktury,	
podpory	 rozvoje	vodní	dopravy	a	využívání	 řeky	Labe	 je	 třeba	
respektovat	 limity	 území	 z	 hlediska	 ochrany	 přírody	 a	 krajiny	
(zejména	ZCHÚ,	lokality	Natura	2000,	prvky	ÚSES,	VKP,	přírodní	
parky	a	oblasti	s	výskytem	zvláště	chráněných	druhů)	a	zasadit	
se	o	minimalizaci	negativních	dopadů	dopravních	staveb.

Jaké	změny	chceme	dosáhnout?

v	Budeme	systematicky	pracovat	na	projektu	napojení	
města	 na	 vysokorychlostní	 železnici	 (VRT)	 a	 lepší	
integraci	Labe	do	dopravního	systému	města	a	 jeho	
využití	pro	rekreační	plavbu	a	podnikatelské	aktivity	se	
zohledněním	zájmů	ochrany	přírody.

v	Učiníme	 město	 vstřícnějším	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	
a	bezpečně	jej	napojíme	na	Labskou	stezku.

v	Zatraktivníme	 systém	 městské	 hromadné	 dopravy	
(MHD)	 pro	 obyvatele	 města	 zejména	 na	 úkor	
individuální	dopravy,	která	podstatně	zatěžuje	město	
(dopravní	zácpy,	parkování	atd.).	

v	Staneme	 se	 vzorem	 pro	 ostatní	 města	 ve	 využívání	
moderních	 alternativních	 (udržitelných)	 forem	
dopravy	–	podpoříme	rozvoj	zejména	elektromobility,	
autonomní	mobility	nebo	vodíkové	dopravy.	

 

Strategické	opatření	4.1.	Atraktivní	dopravní	systém

Cílem	 opatření	 je	 zvýšit	 atraktivitu,	 dostupnost	 a	 bezpečnost	
systému	 veřejné	 dopravy	 na	 území	 města.	 Dále	 omezovat	
individuální	 automobilovou	 dopravu	 ve	 městě	 ve	 prospěch	

hromadné	 dopravy	 a	 alternativních	 (udržitelných)	 dopravních	
forem.		

Aktivity/projekty

1. Naplňovat	Plán	udržitelné	městské	mobility	
2. Zpracovat	jednotnou	dopravní	koncepci	v	návaznosti	

na	klíčové	dopravní	stavby	ve	městě	(vytvoření	
podmínek	v	rámci	přípravy	nového	územního	plánu)	

3. Zatraktivňovat	městskou	hromadnou	dopravu	
4. Napojení	veřejné	hromadné	dopravy	na	jezero	Milada	

a	další	turistické	cíle	ve	městě	a	jeho	okolí	
5. Vytvořit	motivační	systém	parkování	ve	městě
6. Budovat	systém	dopravních	spojení	pro	pěší	

a	cyklisty	včetně	větší	integrace	vodní	dopravy	do	
dopravního	systému	města	

7.	 Více	integrovat	řeku	Labe	do	dopravního	systému	
města

8. Vyvářet	podmínky	pro	alternativní	formy	dopravy	
(elektromobilita,	autonomní	mobilita,	sdílení	
dopravních	prostředků)

 

Strategické	opatření	4.2.	Výjimečná	dostupnost

Cílem	opatření	je	využít	výjimečnou	dostupnost	města	ke	zvýšení	
jeho	atraktivity	pro	bydlení	a	podnikání. 

Aktivity/projekty

1. Participovat	na	vybudování	stanice	vysokorychlostní	
železnice	(VRT)	v	Ústí	nad	Labem	a	vyjednávat	příliv	
souvisejících	veřejných	investic	

2. Aktivně	vyjednávat	s	institucemi	veřejného	sektoru	
o	investicích	do	vyloučení	(omezení	dopadů)	tranzitní	
dopravy	po	silnici	E442	na	Děčín

3. Aktivně	vyjednávat	se	zástupci	samosprávy	
o	zkvalitňování	příměstské	železniční	dopravy	
v	ústecké	aglomeraci		

4. Budovat	přestupní	místa	(multimodální	terminály)	
typu	P+R	nebo	B+R	na	okraji	města	v	návaznosti	na	
městskou	hromadnou	dopravu	a	celkovou	dopravní	
koncepci	města	či	systém	P+G	poblíž	centra	města
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5. Aktivně	vyjednávat	s	institucemi	veřejného	sektoru	
o	vzniku	kapacitních	odstavných	ploch	(odpočívadel)	
na	dálnici	D8

6. Iniciovat	využití	řeky	Labe	pro	dopravní	a	rekreační	
účely	při	zohlednění	zájmů	ochrany	přírody	včetně	
prosazení	důležitých	rozvojových	investic		

7.	 Využívat	výjimečnou	dopravní	dostupnost	města	pro	
městský	marketing
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3 Způsob	naplňování	
Strategie	

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor městských 
organizací, strategického rozvoje a investic je pořizovatelem 
a gestorem této Strategie. Koordinuje implementaci Strategie 
ve vztahu k ostatním tematickým strategickým dokumentům 
v působnosti města. Připravuje akční plán a jeho vyhodnocení, 
které předkládá k projednání vedení města Ústí nad Labem. 
Ze své pozice se podílí na realizaci vybraných aktivit/projektů 
Strategie. 

Naplňování Strategie probíhá prostřednictvím jednotlivých 
aktivit/projektů, které jsou stanoveny na úrovni strategických 
opatření nebo jsou k dispozici v zásobníku projektů a katalogu 
smart řešení. Pro každou aktivitu je určen garant, který 
odpovídá za koordinaci činností, jež se dané aktivity týkají, a za 
její věcné naplňování.  

V rámci implementace Strategie jsou vymezeny role dalších 
subjektů. 

Odborné	pracovní	skupiny

v	 Odborné pracovní skupiny byly vytvořeny pro 
každou prioritní oblast Strategie, a to ze zástupců 
města, odborné veřejnosti, dalších veřejných 
institucí a zástupců občanské společnosti za účelem 
zpracování této Strategie. 

v	 Odborné pracovní skupiny budou také součástí 
procesu implementace Strategie, ve kterém budou 
plnit důležitou poradní roli při zpracování akčních 
plánů a jejich vyhodnocení. Informace o aktuálním 
složení odborných pracovních skupin má k dispozici 
Odbor strategického rozvoje. 

Rada/zastupitelstvo	města		

v	 Rada a zastupitelstvo města schvalují Strategii, 
případně její aktualizace. Rada města každý rok 
projednává a schvaluje vyhodnocení předešlého 
akčního plánu a nový akční plán na další roční 
období. Podle jednotlivých záměrů realizovaných 
v rámci implementace Strategie rada, případně 
zastupitelstvo schvalují potřebné výdaje. 
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3.1 Způsob	vyhodnocování	
Strategie	

Naplňování	 Strategie	 by	 mělo	 být	 průběžně	 (v	 pravidelných	
intervalech)	 hodnoceno	 (evaluováno).	 Základní	 vyhodnocení	
by	mělo	být	prováděno	každý	 rok	 v	 návaznosti	 na	 zpracování	
akčního	 plánu,	 který	 je	 nástrojem	 operativního	 řízení	 a	 jímž	 je	
Strategie	postupně	naplňována.

Měření	 dosaženého	 pokroku	 u	 jednotlivých	 částí	 Strategie	 je	
prováděno	na	základě	ukazatelů	úspěchu	(indikátorů),	které	jsou	
stanoveny	pro	úroveň	strategických	cílů	a	strategických	opatření.	
V	koncepci	jsou	stanoveny	dva	základní	typy	indikátorů:

v	 Ukazatel	úspěchu	(indikátor)	–	kontextu	

v	 Ukazatel	úspěchu	(indikátor)	–	výsledku	

Komplexní	 dopadovou	 evaluaci	 je	 vhodné	 provádět	 za	 delší	
časové	 období	 tak,	 aby	 mohlo	 být	 ověřeno	 nejen	 formální	
naplnění	 jednotlivých	 aktivit/projektů,	 ale	 také	 jejich	 dopady	
na	 rozvoj	města.	Dopadové	evaluace	Strategie	 je	doporučeno	
provést	za	tato	období:	

v	 Průběžná	 evaluace	 Strategie	 –	 za	 období	
implementace	2021–2024,	provedená	do	konce	roku	
2025

v	 Závěrečná	 evaluace	 Strategie	 –	 za	 období	 2025–
2029,	 provedená	do	 konce	 roku	 2030	 jako	 součást	
tvorby	 aktualizované	 Strategie	 na	 období	 2031+ 
 

3.2 Řízení	rizik	

Období	 implementace	Strategie	 je	přirozeně	spojeno	s	určitou	
mírou	nejistoty	a	s	riziky.	Tato	rizika	je	důležité	včas	identifikovat	
a	 reagovat	 na	 ně	 vhodnými	 opatřeními.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	
rizika	 se	 v	 čase	mohou	 vyvíjet,	 přičemž	 některá	mohou	 zcela	
vymizet	 a	 jiná	 naopak	 vzniknout,	 je	 vhodné	 s	 nimi	 pracovat	
průběžně.	

Každé	 správně	 řízené	 riziko	 tak	místo	 negativního	 dopadu	 na	
způsob	 implementace	 může	 naopak	 představovat	 pozitivní	

rozvojovou	 příležitost.	 Vyhodnocení	 stávajících	 a	 identifikace	
nových	 rizik	 implementace	 je	 prováděno	 průběžně	 gestorem	
realizace	 Strategie.	 Kompletní	 vyhodnocení	 analýzy	 rizik	 je	
prováděno	v	návaznosti	na	zpracování	dopadových	evaluací.	

3.3 Řízení	změn	

V	 průběhu	 realizace	 Strategie	může	 dojít	 k	 objektivní	 potřebě	
dílčích	 změn.	 Tato	 potřeba	 může	 být	 způsobena	 jak	 vnějšími	
(rozhodnutí	kraje/vlády/EU,	nepříznivý	ekonomický	vývoj,	krize,	
živelní	pohroma	atd.),	 tak	vnitřními	 faktory,	kdy	potřeba	změny	
vyvstane	 při	 průběžném	 monitorování	 cílů	 Strategie	 nebo	
v	důsledku	rozhodnutí	na	úrovni	vedení	města.	

Rozhodnutí,	 zda	 je	 nutné	 některé	 části	 Strategie	 upravit,	
je	 součástí	 základního	 procesu	 každoročně	 prováděného	
vyhodnocení	nebo	výsledkem	dopadové	evaluace.	O	aktualizaci	
Strategie	 rozhodují	 samosprávné	 orgány	 města	 –	 rada/
zastupitelstvo	města.

3.4 Financování	Strategie
Financování	 opatření,	 aktivit	 a	 konkrétních	 projektů	 musí	 být	
zajištěno	prostřednictvím	vícezdrojového	financování.	Ústí	 nad	
Labem	 musí	 být	 schopno	 využívat	 pro	 implementaci	 různé	
zdroje	financování	a	prostředky	na	jednotlivé	rozvojové	projekty	
efektivně	sdružovat.		

Zdrojem	pro	financování	Strategie	by	měly	být:		

v	 rozpočet	města	Ústí	nad	Labem	a	rozpočtový	výhled,	
včetně	rozpočtů	organizací	zřizovaných	městem		

v	 rozpočet	Ústeckého	kraje	a	jeho	organizací	(krajské	
dotační	tituly)

v	 Evropské	strukturální	a	investiční	fondy	(ESIF)	2021+,	
komunitární	programy	EU

v	 fondy	Evropského	hospodářského	prostoru	(EHP)	
a	Norska

v	 národní	dotační	tituly
v	 rozpočty	měst	a	obcí	na	území	Ústecko-
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chomutovské	aglomerace	(ITI)		
v	 ostatní	veřejné	instituce	(např.	správy	CHKO,	NPÚ,	

SŽDC,	ŘSD)
v	 finanční	zdroje	soukromých	subjektů	(soukromé	

investice)	jako	součást	PPP	projektů	nebo	čistě	
soukromé	zdroje,	které	naplňují	cíle	Strategie	

v	 finanční	zdroje	neziskových	organizací	(např.	MAS	
Labské	skály,	Dobrovolný	svazek	obcí	Jezero	Milada,	
DMO	České	středohoří)

Předpokládané	 finanční	 nároky	 na	 implementaci	 Strategie	
závisí	na	rozhodnutí	vedení	města,	přičemž	vychází	z	aktuálních	
rozpočtových	 možností	 včetně	 jeho	 úspěšnosti	 při	 získávání	
externích	 finančních	 zdrojů	 (dotace,	 investice).	 Úspěšnost	
realizace	 Strategie	 závisí	 na	 schopnosti	 města	 finanční	
prostředky	na	rozvojové	aktivity	získávat	z	více	různých	zdrojů	 
a	na	jeho	schopnosti	efektivně	čerpat	dotační	prostředky.		

Finanční	 nároky	 na	 implementaci	 Strategie	 jsou	 obtížně	
vyčíslitelné.	 Vyčíslení	 některých	projektů	 vyžaduje	 vypracování	
speciálních	 studií,	 v	 rámci	 nichž	 budou	 finanční	 potřeby	
upřesněny.	

3.5 Zásobník	projektů	a	katalog	
smart	řešení		

Zásobník	 projektů	 a	 katalog	 smart	 řešení	 jsou	 databáze	
projektů,	projektových	záměrů	a	projektových	námětů,	 iniciativ	
a	zkušeností,	zahrnující	projekty	ve	všech	fázích	životního	cyklu.	
Tyto	projekty	mají	potenciál	stát	se	rozvojovými	projekty	města,	
pokud	orgány	města	takto	rozhodnou	(tedy	mohou	být	přeřazeny	
ze	zásobníku	do	akčního	plánu).

Přeřazení	projektového	námětu	ze	zásobníku	do	akčního	plánu	
závisí	především	na	jeho	prioritě,	ale	také	na	dostupnosti	externích	
zdrojů	financování,	tedy	především	prostředků	ze	Strukturálních	
fondů	EU,	případně	dalších	finančních	mechanismů.

3.6 Akční	plán	

Akční	 plán	 je	 nástrojem	 operativního	 strategického	 plánování	
obsahujícím	soubor	klíčových	projektů	a	aktivit,	jejichž	realizace	
povede	k	naplnění	cílů	 stanovených	v	 rámci	Strategie.	Proces	
tvorby	akčního	plánu	(a	jeho	následná	aktualizace)	musí	být	úzce	
spjat	 s	 procesem	 rozpočtování.	 Projekty	 zařazené	 do	 akčního	
plánu	musí	být	kryty	rozpočtem	nebo	jiným	(externím)	zdrojem	
financování.	Pokud	nebude	k	projektům	vybraným	do	akčního	
plánu	jednoznačně	přiřazen	zdroj	financování,	nemohou	být	jeho	
součástí.	 V	 případě,	 že	 bude	 rozhodnuto	 o	 realizaci	 projektu	
financovaného	z	participativního	rozpočtu,	pak	i	takový	projekt	
je	součástí	akčního	plánu.	

Do	akčního	plánu	jsou	řazeny	investiční	a	neinvestiční	projektové	
záměry	 vázané	 na	 rozpočet	 města	 a	 naplňující	 cíle	 Strategie.	
Součástí	akčního	plánu	jsou:

v	 projekty/aktivity	 přímo	 vyplývající	 z	 jednotlivých	
strategických	 opatření,	 jejichž	 realizace	 je	 relevantní	
v	daném	období	

v	 projekty/aktivity	 přímo	 vyplývající	 ze	 zásobníku	
projektů	 a	 katalogu	 smart	 řešení,	 jejichž	 realizace	 je	
relevantní	v	daném	období	

Proces	 přípravy	 akčního	 plánu	 je	 třeba	 vnímat	 jako	 proces	
dlouhodobý,	 prostupující	 celým	 kalendářním	 rokem.	 Akční	
plán	 je	 připravován	 ve	 třech	 hlavních	 krocích,	 které	 probíhají	
souběžně	s	přípravou	rozpočtu:

v	 získání	podnětů	na	realizaci	projektů	–	podněty	přichází	
jak	 z	 řad	 široké	 veřejnosti	 (participativní	 rozpočet,	
vyplnění	projektové	fiche),	tak	od	jednotlivých	odborů	
Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem

v	 projednání	 v	 pracovních	 skupinách,	 které	 jsou	
vytvořeny	k	jednotlivým	prioritním	oblastem	Strategie	
a	 které	 doporučí	 vedení	města	 zařazení	 konkrétních	
projektů	naplňujících	cíle	Strategie	do	akčního	plánu

v	 výsledkem	 je	 rozhodnutí	 politické	 reprezentace	
města	 (tj.	 rady	 a	 zastupitelstva	 města)	 o	 projektech	
doporučených	pracovními	skupinami	
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Vybrané	projekty	budou	zařazeny	do	akčního	plánu	na	příští	rok,	
zbylé	projekty	budou	 zařazeny	do	 zásobníku	projektů	 a	 smart	
řešení	 a	 budou	 realizovány	 v	 případě	 uvolnění	 dodatečných	
finančních	prostředků.

Akční	 plán	 bude	 schválen	 souběžně	 s	 rozpočtem	 města	 na	
další	rok.	Vyhodnocení	akčního	plánu	bude	provedeno	v	prvním	
čtvrtletí	 následujícího	 roku.	 Vyhodnocení	 bude	 projednáno	 
v	 pracovních	 skupinách.	 Aktuální	 verze	 včetně	 vyhodnocení	
předešlé	 verze	 akčního	 plánu	 je	 uveřejňována	 na	 webových	
stránkách	města.	
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