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Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto 
dokumentu je výhradně odpovědné město Ústí nad Orlicí a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva 
životního prostředí. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Město Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město pohody 
První etapa projektu ukončena 

 
V roce 2010 se vedení města Ústí nad Orlicí rozhodlo ve spolupráci s Nadací Partnerství a 
společností OHGS připravit projekt pod názvem „Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město 
pohody“. K realizaci projektu došlo díky dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí, která činila 403 tis. Kč.  
 
Tato iniciativa měla přinést do města diskusi na téma zkvalitnění života ve městě,  zejména 
s ohledem na prostupnost města, bezpečnost pěší a cyklistické dopravy a zkvalitnění 
veřejných prostranství a to vše za aktivní účasti veřejnosti. 
 
Předmětem diskuse se mělo stát město jako celek. Jak uvedl Lumír Mlčák z Nadace 
Partnerství „Občan vnímá kvality města propojeně a jednoduše ví, kde si rád při cestě po 
městě sedne, kde se mu nechce zůstat ani minutu, kam a kudy rád dojede s vnoučaty na kole, 
na které místo je ve městě hrdý a za co se třeba i stydí“.  
 
Během roku života projektu se uskutečnila čtyři veřejná diskusní setkání v Malé scéně, která 
navázala na podklady získané z dotazníkového šetření, z řízených rozhovorů se zástupci 
vybraných městských organizací a také v návaznosti na tzv. školní mapy, které vypracovali 
žáci základních škol společně se svými učiteli. Uskutečnila se fotografická soutěž o nejlepší a 
nejpříjemnější veřejné prostranství ve městě a mateřské a základní školy se zapojily do 
výtvarné soutěže „Namaluj mi park“.  
 
Stěžejním materiálem, který byl vypracován na základě výše uvedených aktivit je Strategie 
pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města. „Jde o jakousi 
banku námětů či projektový zásobník, který má jasnou strukturu a měl by městu sloužit, jako 
dlouhodobý koncepční dokument, se kterým je třeba pracovat“ za autory strategie uvedl 
Martin Nawrath z Nadace Partnerství.  
 
Dnes je již první fáze tohoto projektu u konce a je jen na vedení města a zájmu občanů, zda se 
postupně cíle této strategie pokusí naplňovat. Variantou může být i žádost o další finanční 
podporu z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, jehož 9. výzva by 
mohla být v letošním roce vyhlášena.  
 
Veškeré výstupy z projektu Ústí nad Orlicí – město pro lidi, město pohody je možné nalézt na 
internetových stránkách Města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz/mesto/projekt-mesto-pro-
lidi/ . 
 
Bližší informace: Silvie Králová, projektová manažerka OHGS s.r.o., tel.: 733 724 193, e-mail: kralova@ohgs.cz 


