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Město Štětí – Ústecký kraj

9 tis. obyvatel 9 místních částí

5 390 ha             cca 3 000 bytů

pověřený obecní úřad ORP Litoměřice



Město Štětí



Specifika Města Štětí
• oblast bývalých Sudet – „vyvrácené kořeny“

• tradiční zemědělství nahradil chemický průmysl

• existence sociálně vyloučených lokalit

• relativně vysoká nezaměstnanost zvl. dlouhodobá

• rozšířená majetková kriminalita, zadlužení, drogy

• vysoká zátěž životního prostředí – ovzduší, hluk

• CHKO Kokořínsko, Labe, bory, vesnické památky

• zvýšené riziko povodní – 2002, 2006, 2013

• málo rozvinutá občanská společnost

• 5 MŠ, 3 ZŠ, Sp.ZŠ, SŠ a VOŠ, ZUŠ, DDM, OKM

• člen NSZM ČR od roku 2003 – v MA21 kat. C



Místně specifické indikátory

- motivace pro zavedení 

• návaznost na projekt OPLZZ „Zvýšení kvality

řízení na MěÚ Štětí“ – realizace: 1/2013-3/2015

• snaha lépe vyhodnocovat výstupy a přijatá

opatření v rámci komunitního a strategického

plánování

• plnění kritérií místní Agendy 21

• využití sady Společných evropských indikátorů

– možnost porovnání s jinými městy

• posílení argumentační roviny v „pocitových“

oblastech – např. vnímaný pocit bezpečí apod.



Postup stanovení sady indikátorů 
• ustavení pracovní skupiny vč. zapojení veřejnosti

• 4. 5. 2015 – představení projektu a jeho přínosů,

využití indikátorů, způsob propagace veřejnosti,

navržení témat pro místně specifické indikátory Štětí

• 9. 6. 2015 – diskuze k návrhu indikátorové sady

• červen 2015 – dotazníkové šetření Spokojenost

občanů s místním společenstvím a mobilita a místní

přeprava obyvatel města Štětí

• 3. 9. 2015 – projednání výstupů z dotazník. šetření

• listopad 2015 – dotazníkové šetření Cesta dětí

do školy a zpět / Volnočasové aktivity

• leden 2016 – naplnění indikátorové sady



Hlavní oblasti místně 

specifických indikátorů ve Štětí

• BEZPEČÍ – 4 i.

• SOCIÁLNÍ OBLAST – 5 i.

• SPOLEČENSKÝ ŽIVOT – 3 i.

• VEŘEJNÝ PROSTOR – 5 i.

• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

– 3 i.

========================================

SADA 20ti místně specifických indikátorů



Bezpečí 

• odborná platforma = Komise prevence kriminality 

– široké zastoupení různých institucí a organizací

• dlouhodobá činnost Asistentů prevence kriminality 

a domovníků v sociálně vyloučených lokalitách

• K-centrum – terénní protidrogový program

• městský kamerový systém propojený s PČR

=======================================

1. Pocit bezpečí obyvatel (v rámci ECI A.1)

2. Počet trestných činů (= index kriminality)

3. Spokojenost s fungováním Městské policie

(v rámci ECI A.1)

4. Počet uživatelů drog



Sociální oblast 
• prostupné bydlení, veřejně prospěšné práce

• od roku 2013 spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování – koordinovaný přístup – Strategický 

plán sociálního začleňování

• nové sociální služby – terénní práce, protidluhové

poradenství, sociálně aktivizační služba

• otevřený klub mládeže – nízkoprahové zařízení

========================================

5. Podíl  osob ohrožených chudobou

6. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob

7. Podíl bytů s podporovaným bydlením

8. – 9. Počet poskytovaných sociálních služeb 

a obsloužený počet klientů



Společenský život
• Grantový program města od roku 2009

• spolky a osadní výbory na místních částech

• obnova či zakotvení místních tradic, mažoretky aj.

• zájmové kroužky a aktivity při školách

• potenciál okolní krajiny – aktivní trávení volného

času (nedaleko Národní olympijské centrum

vodních sportů v Račicích)

========================================

10. Četnost využívání dostupných 

volnočasových aktivit dětmi ve městě

11. Činnost aktivních spolků zaměřených na volný 

čas, kulturu, sport a společenský život

20. Rozvoj občanské společnosti



Veřejný prostor

• vliv stavu veřejných prostranství na chování 

člověka v daném území – zejm. sídliště, anonymita

• spolupráce s Centrem kvality bydlení a Fakultou 

architektury ČVUT v Praze – urbanistická studie 

revitalizace veřejného prostranství části města Štětí

========================================

12. Spokojenost obyvatel s kvalitou veř. prostoru

13. Plocha brownfields

14. Počet opuštěných objektů bydlení

15. Podíl udržovaných cest

19. Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejné 

zeleně  (ECI A.1)



Životní prostředí a udržitelný rozvoj

• tvorba nového územního plánu formou vědeckého

výzkumného projektu – garantem Fakulta

architektury ČVUT v Praze s důrazem na:

– posílení rezidenční atraktivity území

– využití produkční kapacity

– využití turistického a sportovního potenciálu

=======================================

16. Spokojenost obyvatel s kvalitou místního 

ovzduší

17. Množství uklizeného odpadu z černých 

skládek

18. Množství komunálního odpadu po vytřídění  



Děkuji za pozornost! 

Kontakt 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt

místostarosta, politik Zdravého města Štětí

Mejl: miroslav.andrt@steti.cz

Telefon: 416 859 307, 732 946 956 
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