MAPA KONCEPCÍ
OBECNÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY NÁRODNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNĚ
Strategický rámec udržitelného
rozvoje České republiky
2010-2017;
Strategický rámec
Česká republika 2030

Dohoda o partnerství
pro programové období
2021-2027

Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027;
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje;
Sektorové strategie

Operační programy
2014-2020

Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje (úplné znění
závazné od 6.8.2020)

Státní dokumenty
Krajské dokumenty

Koncepce podpory sportu
2016-2025
(MŠMT ČR)

Plán odpadového hospodářství
ČR pro období 2015–2024
(MŽP ČR)

Koncepce podpory sportu
a pohybových aktivit občanů
Ústeckého kraje na období
2018-2028

Plán odpadového hospodářství
Ústeckého kraje
2016-2025

Politika územního rozvoje ČR
(úplné znění závazné od 11. 9.
2020)

Akční plán rozvoje sociálních
služeb na období 2019-2021 (KÚ
ÚK)

Střednědobý plán rozvoje soc.
služeb Ústeckého kraje na období
2019-2021

STRATEGICKÉ A ÚZEMNÍ DOKUMENTY MĚSTA DĚČÍN

Strategický plán rozvoje města
2021-2027
(schválen 2020)

Územní plán Děčín
(schválení plánováno do r. 2022)

Územní plán města Děčín
platný do 31.12.2022
(schválen 2002, poslední
aktualizace 8. změnou nabyla
účinnosti 26.02.2015)

Územně analytické podklady

Strategický plán sociálního
začleňování Děčín
2018-2020

Místní plán inkluze Děčín
2018–2022

Plán rozvoje sportu města Děčín
2018-2028

Plán odpadového hospodářství
Statutárního města Děčín
(z r. 2016)

4. Komunitní plán sociálních
služeb města Děčín
2020-2023

Městské dokumenty

DALŠÍ DOKUMENTY STRATEGICKÉHO CHARAKTERU MĚSTA DĚČÍN
Strategie Místního partnerství na podporu podnikání Statutárního města Děčín (z r. 2013);
Obnova historické části Podmokel (z r. 2015);
Územní studie veřejného prostranství na území městské části Děčín – Bynov (z r. 2018);
Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně (z r. 2016);
Územní energetická koncepce statutárního města Děčín (2022-2047);
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (z r. 2015, v přípravě je 2022);
Plán udržitelné městské mobility města Děčín (z r. 2020);
Koncepce Smart City Děčín (z r. 2020);
Plán postupu k vyrovnání počtu žáků s potřebou podpůrných opatření mezi školami
Děčín 2017-2022;
Studie využitelnosti území Rozvojové zóny Děčín – východní nádraží (z r. 2021)
Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami

• Rozpočtový výhled statutárního města Děčín na období 2021-2025
• Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro Správní obvod obce s rozšířenou
působností Děčín na období 2018-2023
• Povodňový plán města Děčín a ORP (z r. 2020)
• Stanovená záplavová území
• Stanovená pásma hygienické ochrany
• Program rozvoje ZOO Děčín (aktualizace z r. 2017)
• Lesní hospodářský plán 2015-2024
• Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro
město Děčín (z r. 2005)
• Program zlepšování kvality ovzduší, zóna SZ – CZ04 (z r. 2016, aktualizace
2020)
• Pasport zeleně
• Inventarizace stromů
• Pasport místních komunikací
• Pasport veřejného osvětlení
• Pasport opěrných zdí
• Pasport mobiliáře
• Pasport zastávek MAD

• Pasport skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín – 1.
etapa
• Plán zimní údržby
• Honitby
• Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace
v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných
budov
• Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace
v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na
vymezeném území statutárního města Děčín
• Zásady statutárního města Děčín pro poskytování účelových dotací v oblasti
sociálních věcí, kultury a sportu
• Zásady na prodej domů a bytů
• Zásady pro prodej pozemků
• Zásady pro pronájem pozemků
• Zásady zřizování věcných břemen
• Zásady na pronájem nebytových prostor
• Informační koncepce statutárního města Děčín (verze 2.1 platné od 01.11.2020)

