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 Ústí nad Labem, 09. 01. 2012 – Ústecký kraj připravil seminář na téma 
Management hospodárného využití půdy a tvorba akčního plánu pro Ústecký 
kraj“. Důvodem byla snaha informovat odbornou veřejnost o principech 
cyklického využívání území a shromáždit k jednomu stolu odborníky na území 
plánování a udržitelné využívání území pro tvorbu akčního plánu pro Ústecký 
kraj. 

Setkali se zde zástupci Ústeckého kraje, odboru regionálního rozvoje a územního 
plánování a stavebního řádu a odboru informatiky, Institutu udržitelného rozvoje 
sídel, Statutárních měst Most, Ústí nad Labem a Děčín, University Jana 
Evangelisty Purkyně, Czech Investu, ČVUT, aby diskuitovali aktivity projektu 
Circuse jako nadstavby územního plánování.  

V rušné diskusi byla předmětem zájmu diskutujících možnost sledovat a 
regulovat využívání území a to buď dostupnými legislativními nástroji nebo 
nástroji novými. Odpolední blok semináře byl věnován tvorbě akčního plánu pro 
implementaci principů CirUse v Ústeckém kraji. Interaktivní, kreativní tvorby se 
zúčastnili všichni přítomní a vzniklo několik zajímavých myšlenek, které budou 
dále zpracovány do podoby návrhu akčního plánu. 

Součástí semináře byla také prezentace projektu CircUse, jeho principů a cílů. 
Zástupci SPF Group představili část výstupů ze studie zaměřené na možnosti 
rozvoje čtvrti Krásné Březno – lokality Poloostrov. 

Cyklický management území si klade za cíl: 

 

 Minimalizovat zábory a přeparcelovávání „zeleného pásu měst 
 Mobilizovat existující zastavitelné území (při zahrnutí opuštěných 

pozemků, proluk mezi budovami a využití potenciálů pro vnitřní rozvoj. 
 Cyklické využívání území sleduje jak zábory půdy tak efektivitu využívání 

ploch. 
 

Cíle projektu CircUse: 

 podporovat udržitelné formy využívání území  
 snížit zábory nezastavěného území 
 zvýšit soukromé investice do již urbanizovaného území 
 koordinovat veřejné investice a financování  
 koordinovat investice na greenfieldech, greyfieldech a brownfieldech k 

dosažení efektivních sídel (prostřednictvím ÚP)
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