
FÓRUM - 12. 11. 2015 

Zdravé město Štětí 



Osvětové kampaně 

• Město pravidelně pořádá osvětové 

kampaně: 

   Hodina Země 

   Den Země 

   Evropský týden mobility 

   Výstava na stromech  

   Den zdraví 

 



 

HODINA ZEMĚ – únor 2015 

 



 

DEN ZEMĚ – duben 2015 

 



EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – září 2014 



VÝSTAVA NA STROMECH – říjen 2015 



DEN ZDRAVÍ - říjen 2015 



Plánování s veřejností 
• vize a názory obyvatel města nás zajímají, 

proto jsou pravidelně zahrnovány do plánování 

rozvoje města, a to prostřednictvím: 

- aktualizace strategického plánu – akční plán, 

- fóra (fyzického i webového),  

- veřejných projednání,  

- kulatých stolů 

- anket apod. – v roce 2015: 

Spokojenost občanů s místním společenstvím 

Místní mobilita a cesty žáků do/ze školy 

 



FÓRUM – listopad 2014 



KULATÝ STŮL -  Bezpečnost, veřejný pořádek a činnost  

Městské policie – květen 2015 



 Veřejná setkání k novému územnímu plánu 



 Veřejná setkání k revitalizaci sídlišť 

 

 BYDLÍTE TADY?  

 ŠKOLNÍ - U STADIONU - JIRÁSKOVA - MÁNESOVA - ALŠOVA  

 

 18. 11. 2015 v 17:30 

 Kulturní dům - Velký sál 

  

Přijďte naplánovat okolí svého domu  



10 PROBLÉMŮ – Fórum 2014 



1. Problematika drog a ničení veřejného 

majetku  
- v roce 2015 zakoupen pro Městskou policii 

analyzátor drog 

- byla schválena místní vyhláška na zákaz 

kouření na hřištích a sportovištích 

- K-Centrum Litoměřice zabezpečuje též 

primární protidrogovou prevenci 

- výstava a soutěž „Správným směrem“ – 

vyhlášení výsledků 24. 11. od 16 h v KS 

- Komise prevence kriminality, lokální 

partnerství, preventivní programy škol a OKM 

- dle statistik Policie pokles nápadu trestné činn. 



2. Most = lávka = bezpečný pohyb (pěší, 

cyklo), osvětlení, rychlost vozidel, 

kamiony 

- vrcholí projektové přípravy na rekonstrukci 

štětského mostu - je v majetku Ústeckého kraje 

- rozšíření chodníků na 2 m (dnes 0,7 m) 

- nové osvětlení mostu 

- není dořešen pohyb cyklistů  

- předpokládaná realizace nejdřív v roce 2017  

- r. 2015 – nové veřejné osvětlení na nábřeží 

- r. 2016 – dobudování cyklostezky na 

hněvickém břehu – Ústecký kraj 

- projektuje se chodník do Račic 



3. Omezení obchodování s chudobou 

- realizuje se intenzivní a důsledná terénní 

sociální práce 

- v říjnu 2015 schválena Vládou ČR Koncepce 

sociálního bydlení – bude následovat zákon 

- bude se upravovat řada souvisejících zákonů 

a vyhlášek – např. o evidenci obyvatel 

- město je připraveno přizpůsobit bytovou 

politiku novým požadavkům – bytů je dostatek 

- město usiluje o transformaci části městské 

ubytovny na tréninkové byty 

- dotace na demolice vybydlených budov 



4. Pachová zátěž – Mondi  

- říjen 2015 – nový generální ředitel MONDI 

- příslib zlepšení komunikace a informovanosti 

- prosinec 2015 – setkání zastupitelů s vedením 

- pravidelný reporting stížností na Zelené lince 

- potřeba nového nezávislého monitorovacího 

systému – měření škodlivin v ovzduší včetně 

vlivu dopravy (prach, částice PM10 apod.) 

- zahájení komunikace se Zdravotním ústavem a 

Českým hydrometeorologickým ústavem 

- návrhy opatření na zlepšení živ. prostředí 

   (např. rozšíření izolační zeleně apod.) 



5. Navýšení početní stavu strážníků 

MP a APK  

- t. č. je ve stavu 19 strážníků Městské policie 

  a 4 asistenti prevence kriminality  

- realizuje se projekt „domovník“ ve 3 domech 

- je posílena terénní práce sociálního odboru 

- ve městě působí několik nových sociálních 

služeb zajišťovaných neziskovými organizacemi 

- postupně navyšuje početní stavy též Policie ČR 

- připravuje se rozšíření kamerového systému 

- byl zakoupen služební pes (štěně) 

   – t. č. ve výcviku 

- strážník navíc = významná zátěž rozpočtu 



6. Více bezbariérových a malometrážních 

bytů pro seniory a postižené občany 

- dle provedené analýzy bytového fondu ve 

městě a zároveň demografické prognózy v 

souvislosti s novým územním plánem bylo 

zjištěno, že bytů je ve městě dostatek 

- nevyhovuje možná jejich velikostní struktura – 

větší potřeba menších bytů 

- v řadě bytových domů nejsou výtahy  

- v zásadě možno řešit dvěma cestami: 

a) přestavba stávajících bytů – např. startovací 

b) výstavba např. komunitního domu pro seniory 

- nabízí se prostor mezi Husovo nám. a kinem 



7. Bariérovost radnice  

               = velký oříšek k rozlousknutí... 

- varianta nové radnice na Novém náměstí                  

s největší pravděpodobností padá 

- je třeba připravit postupné kroky řešení                           

„za provozu“ 

Možný sled hlavních opatření: 

- vyřešení hlavního archivu 

- rekonstrukce vnitřního dvora radnice včetně 

zastřešení, úpravy malé budovy a vybudování 

externího výtahu 

- postupná rekonstrukce jednotlivých pater 

- výsledek = „moderní úřad pod jednou střechou“ 



8. Černé skládky (rigoly, silnice, 

serpentiny, lesy) 

- trvalý problém – průběžně řešeno 

- na známých místech nasazení fotopastí 

- funguje sběrný dvůr včetně svozu 

nebezpečných a velkoobjemových odpadů z obcí  

- v úvaze zřízení detašovaného sběrného dvora 

např. v Radouni 

- zapojení města na portál www.zmapujto.cz 

- zapojení do akcí „Ukliďme Česko“ 

- nově zapojení města na portál 

    www.lepsimisto.cz 



9. Obnova a údržba lesních, polních  

a účelových komunikací a cest  

 

- probíhá postupně – finančně nákladné 

- základní cestní síť dle významu a účelu 

zmapována a nadefinována v rámci analytické 

části tvorby územního plánu 

- v některých úsecích je třeba dořešit majetkově, 

ale i geodeticky a katastrálně (dle skutečnosti) 

- v roce 2015 obnova cesty podél Labe k jezu               

a prosekání cest nad Stračím 

- v roce 2016 příprava rekonstrukce zemědělské 

silnice a cyklostezky z Újezda na Strachaly 

- varianta k řešení: komplexní pozemkové úpravy 



10. Zlepšit autobusovou dopravu ve 

spádových obcích 

 

- Ústecký kraj v posledních dvou letech 

významně změnil systém veřejné dopravy 

- snaha o integraci autobusové a vlakové dopravy 

- bylo spojeno s řadou problémů – postupně se 

stabilizuje – veškeré podněty je třeba předávat   

co nejdříve na náš Odbor stavební, ŽP a  dopravy 

- na štětské nádraží a autobus se vztahuje již 

poslední pásmo pražské integrované dopravy 

- na horizont roku 2020 se chystá komplexní 

rekonstrukce štětského nádraží včetně kolejových 

svršků a nástupišť – bude bezbariérové 



Závěr 

• Více informací na  

www.steti.cz 

www.nszm.cz 

www.ma21.cz 

 

Děkuji za pozornost! 

 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta 

miroslav.andrt@steti.cz 

zdravemesto@steti.cz 


