
 
 

Kulatý stůl na téma: 
 

AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ŠTĚTÍ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTÍ 
13. 6. 2019 od 17:30 do 20:00 hodin Velký sál Kulturního střediska   

 
 
Jednání zahájil místostarosta a politik Zdravého města a MA21 Mgr. Ing. Miroslav Andrt, 
představil přítomné úředníky a přivítal občany. V úvodní části připomněl přítomným výstupy 
z Fóra zdravého města z listopadu 2018 a dále seznámil s výstupy ze školních fór, které se 
uskutečnili na místních základních školách v březnu a dubnu tohoto roku.  
Strategický plán byl vytvořen v roce 2014. Od té doby je každoročně na červnovém 
Zastupitelstvu města projednáván aktualizovaný zásobník projektů, na který v září navazuje 
soubor fiší s jednotlivými záměry.  
 
Strategický plán je rozdělen do 5 prioritních oblastí 

1. Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí 
2. Pocit bezpečí a sociální oblast - Strategický plán sociálního začleňování 
3. Životní prostředí, volnočasové aktivity a krajina 
4. Podmínky pro bydlení, vzdělávání a podnikání 
5. Strategické cíle ovlivnitelné nepřímo – město může ovlivnit pouze nepřímo  

 
Stav realizace:  
A – realizace v horizontu 1 – 4 let  
B – realizace v horizontu 5 – 8 let  
C – cíl byl identifikován, ale prozatím nestanoven čas realizace (nepodnikají se žádné aktivní 
kroky)  
 
Barevná legenda:  
Zelená políčka – již ukončené akce, nebo akce ukončené do konce roku 2019 
Modrá políčka. – doplněné cíle, určené k debatě  
Červená políčka – zpřesnění  
 

Diskuze  

Priorita 1 - Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí 

Cíl 1.1.   

- cíl byl naplněn  

Cíl 1.2. Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku  

- poděkování za bezbariérovou zastávku naproti poště a prostoru u kina, prosba o 

další rozšiřování bezbariérovosti města, při více než 2cm bariéře hrozí převrácení 

vozíku 

- je zapotřebí řešit bezbariérovost chodníků na obchvatu  



- bude se budovat chodník ve Stračenské ulici okolo Quatra, v tomto roce se řeší 

hodně povrchů v domkové čtvrti  

Cíl 1. 3. – Infrastruktura místních částí  

- Cíl 1.3.9. – návrh, aby nebylo řešeno pouze v Radouni, ale i v jiných místních částech 

– Radouň je specifická a z ostatních místních částí nepřišel žádný podnět 

Cíl 1. 4. – Program revitalizace sídlíš a veřejných prostranství  

- nová parkovací místa v Obchodní ulici – v současné chvíli se jedná o provizorium 

v souvislosti s rekonstrukcí Palachovy ulice, do budoucna se zvažuje parkoviště zde 

zachovat v případě zájmu  

- architektonická studie revitalizace sídliště  (zelené plochy, parkovací místa) v roce 

2015 – od té doby nebylo nic realizováno - studie vznikla v souvislosti se vznikem 

nového Územního plánu,  v současné době jsou zaváděna dílčí opatření (cca 50 

parkovacích míst v ulici Alšova se zprůjezdněním silnice do ulice u Stadionu) 

Cíl 1.5. – Revitalizace návsi a veřejných prostranství  

- náves Počeplice – při revitalizaci by se mělo zohlednit parkování a zvážit obnovu 

„Kálku“ či vybudování retenční nádrže  

- v Radouni navázat rybník na tok Obrtky  

- Brocno – je návrh vybudovat suchý poldr, který je více přírodní – vše bude 

projednáváno s osadními výbory  

Cíl 1.6. – Projekt „SMART City“ – Město Štětí „chytré město“  

- doplnění cíle Veřejná dobíjecí stanice pro elektro kola u cyklostezky v Hněvicích ve 

spolupráci s ČEZ 

 

Priorita 2 - Pocit bezpečí a sociální oblast - Strategický plán sociálního začleňování 

- oblast vznikla ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, nyní realizujeme 

souběžně několik projektů  

- konverze Ubytovny pro potřeby města na tréninkové byty – v návrhu legislativy je, že 

nebude možné vyplácet příspěvek na ubytovnách 

Cíl 2. 8. – Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města  

- nadbytečné množství značek „stop“, namísto značky „dej přednost“ kolem domkové 

čtvrti → úvaha zda ulici nezjednosměrnit, což by vedlo ke zjednodušení i parkování  

- zdemolovaný objekt v Pivovarské 600 – nyní je zaploceno, záměr vybudovat zde 

služebnu státní i městské policie → návrh na propojení cíle 2.8.3. a 5.4.3. – budou 

zachovány oba body  

 

 

 



Priorita 3 - Životní prostředí, volnočasové aktivity a krajina 

- javory v Mánesově ulici nejsou zdravé, trpí nějakou chorobou, proč byly nahrazeny 

stejným druhem – diskuze k tomuto tématu byla otevřena na Kulatém stolu „Zeleň“  

– je řešeno v rámci studie revitalizace sídliště Alšova, Mánesova a Školní. Uskuteční 

se veřejné projednání studie přímo v lokalitě 

Cíl 3.4. – Volnočasové zázemí a aktivity  

- zvažuje se vybudování hřiště pro starší děti, aby nedocházelo k devastaci hřišť 

v Mánesově a Alšově ulici?  Hřiště jsou průběžně opravována komunálními službami 

a certifikovanými firmami  

- hřiště u Quatra je postupně obnovováno, není možné vyměnit najednou  

- pískoviště ve vnitrobloku za Tajčmanem – veškerá pískoviště byla na jaře vyměněna 

kromě pískoviště v Počeplicích 

 

Cíl 3.5. – Posilování ekologické stability přírody a krajiny  

- vodní prvky ve městě  - jakákoliv tryskající voda je v tomto teplém počasí plusem  

o kašna u Tesca – na zprovoznění se pracuje 

o nová kašna u kina - není dokončená, protože firma má problém se 

subdodavatelem fontány – shánějí jiného  

o kropení ulic – v minulosti bylo kropeno, setkalo se s nesouhlasem majitelů aut, 

proto se od toho upustilo. Upřednostňuje se zalévání stromů, z důvodu 

mikroklimatu 

Cíl 3.3. - Kvalita ovzduší a zeleň  

- doplnění názvu Kvalita ovzduší, hluk a zeleň – po otevření pily dojde ke zvýšení 

hluku  

- doplnit opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže  a realizovat opatření 

k regulaci emisí z okolních podniků → zpracování hlukové mapy, která zmapuje 

zdroje hluku, způsoby a jak se hluk šíří. Zaměřit se při zpracování hlukové mapy 

nejen na město ale i na místní část  

- dotaz na pokutování za překročení hlukové zátěže – pokuty se vyplácejí obcím 

třetího typu tzn. Litoměřicím  

- vyjmutí pozemku z komunikace pod zahrádkami – je to řešeno v územním plánu 

z hlediska dopravní koncepce – dokončení obchvatu města. Pozvání k projednávání 

územního plánu  

Cíl 3.4. Volnočasové zázemí a aktivity  

- sportovní hřiště v Čakovicích, obyvatelé nemají k tomu žádné podklady -  je 

požadavek na obdobné hřiště, jako je vystavěno ve Hněvicích, obyvatelé budou 

pozváni k projednání 

- pivní sety v Počeplicích. Občané by měli zájem o zakoupení pivních setů na místní 

akce, podnět vzešel se schůze dne 5. 6. – zázemí pro akce osadních výborů a spolků 

v místních částech je nakupováno postupně  



 

Priorita 4 – Podmínky pro bydlení, vzdělávání a podnikání  

- novy bod 4. 6. – Výstavba bytových domů – nebude realizováno v nejbližší době 

- bytová politika – bylo hodně analyzováno – 7 500 občanů má trvalý pobyt je zde 400 

rodinných domů a 3 000 bytů – tj. 2 lidi na jeden byt.  Byty jsou pronajímany 

dělníkům. Pokud nebude uzákoněna cena v místě obvyklá, nikdo nic neudělá 

s vysokými cenami nájmů. V minulosti si firmy budovaly bytové kapacity pro své 

dělníky, nyní se to přenáší i na města.  

- námět na doplnění Cíle 4. 7. – Zdravotnictví – studie na dostavbu Nového náměstí  

a propojení s tržnicí, vybudování polikliniky před „Vagonem“ – Zdravotnictví spadá do 

priority 5.   

Cíl 4. 2. – Komunikace, chodníky a parkovací místa  

- Inteligentní parkoviště – již to řeší komise dopravy 

- Cíl 4. 2. 10. – je upřednostňován spíše přechod se semaforem před podchodem  

- Přechod od Bezručových sadů k zastávce – již je namalován, budou modernizovány i 

zastávky  

Cíl 4. 5. Zlepšení cyklodopravy po městě s důrazem na bezpečnost cyklistů 

- cyklostezka Roudnice – Mělník – chybějící část cyklostezky realizuje Ústecký kraj, 

předpoklad dokončení do prosince 2019 

- cyklostezka na pravém břehu Labe bude řešena ve spolupráci s MAS Podřipsko, 

obnovena cesta za zahrádkami 

- cyklostezka na Počeplice - nedaří se vykoupit pozemky, je požadavek na vybudování 

stezky spíše pro chodce než pro cyklisty  

 

Priorita 5 - Strategické cíle ovlivnitelné nepřímo 

- Rekonstrukce mostu – na webu budou zveřejněny výkresy budoucí podoby mostu  

Cíl 5.5. - Zajištění činností rozvoje města ve vazbě na Mondi Štětí a.s. a další firmy 

o koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování skládky odpadů  

a zajištění příjmů z ní plynoucích – co je tímto bodem myšleno? Jedná se o 

rizikový faktor pro město, měla by se vypracovat dlouhodobá strategie, dnes 

je skládka Mondi  

o bude protažen zemní plyn z Hoštky? – jedná se o externí zdroj, bylo řešeno 

v Čakovicích 

- Návrh do oblasti 5 doplnit cíl zdravotnictví + partnerství  s Mondi s cílem rozvoje 

programu Štětska + zapojení podnikatelů do rozvoje města včetně PPP projektů 

 

 
Zapsala: Mgr. Pavla Leonora Kurašová 
Schválil: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta, politik ZM Štětí 


