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Circular Flow Land Use Management (CircUse)
(Management oběžného využívání území)
Mezinárodní projekt zaměřující se na optimalizaci využívání území a
minimalizaci modelů jeho roztříštěného využívání – Ústecký kraj, odbor
regionálního rozvoje, je odpovědný za realizaci pilotní studie v rámci
projektu. Projekt je podpořen z programu CENTRAL EUROPE z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ústí nad Labem/ V mnoha evropských zemích a regionech má masivní nekoordinovaný
rozvoj okrajových území měst (urban sprawl), strukturální transformace ekonomik a
účinky demografických změn vliv na nevhodné modely pro využívání území. Ty nejsou ani
konkureční ani trvale udržitelné (např. v získávání produktivních ekonomik či efektivitou
infrastruktury). Nekoordionavané využívání území, s vysokými požadavky na území, půdu a
energie urychlují proces a dopad klimatických změn.
Pro uchopení těchto problémů začal v roce 2010 projekt “Circular Flow Land Use
Management”, CircUse. Tento projekt je podpořen z programu CENTRAL EUOPE z
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dvanáct partnerů a tři asociovaní partneři ze šesti
zemí pracují společně, aby čelili zmíněným problémům a vyvinuli strategie k jejich řešení.
Zainteresováni jsou partneři z Polska, České republiky, Slovenska, Itálie, Rakouska a
Německa. Ústecký kraj prostřednictvím odboru regionálního rozvoje připravuje pilotní studii
v území Krásného Března v Ústí nad Labem (výstupy projektu 5.2.5. a 5.2.6.). Společně s
ostatními partnery bude ověřovat současné ale i vyvíjet nové plánovací nástroje. Na
základě zkušeností z Piekar (Pl) a Voitsbergu (A) bude vyvinut v rámci projektu
implementační kocept pro Ústecký kraj, který je jedním z pilotních regionů.

Základ projektu je tvořen konceptem managementu cyklického využívání území, který
bude společně s dalšími nástroji a pilotními projekty demonstrovat, jak může být využívání
území optimalizováno a jeho spotřeba snižována. Koncept zahrnuje, mezi jiným, příklad
integrované strategie k ovlivňování institucionálního rámce s cílem změnit dřívější filosofii
nakládání s územím na moderní a udržitelnou. Pilotní projekty se uskutečňují v
následujících regionech a sledují rozdílné účely.
Střední Sasko (DE) – specifický koncept renaturace pilotního území, dočasné a smíšené
urbánní využití území a jeho charakterizace,
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Voitsberg (AT) – snížení spotřeby půdy a zavedení nového systému jejího využívání, tj.
pěstování biomasy na původních důlních územích,
Ústecký kraj (CZ) – revitalizace urbánních brownfieldů,
Město Trnava (SK) – rozvinutí okrajových území mezi městem Trnava a přilehlými
zemědělskými obcemi včetně revitalizace zemědělských brownfieldů,
Město Asti (IT) – vytvoření scénáře a hodnocení pro znovuvyužívání brownfieldů v
urbánním prostředí,
Město Piekary (PL) – zazelenění bývalého průmyslového areálu.
Ústecký kraj, společně se svým asociovaným partnerem, Statutárním městem Ústím nad
Labem, vytváří studii proveditelnosti a také mapování a pilotní kalkulace pro 2 případové
příklady s doporučením dalších kroků ke zvýšení investiční atraktivity.
Studie bude zacílena na oblast Krásného Března, lokalitu označovanou jako POLOOSTROV.
Účelem revitalizace Krásného Března je zlepšit fyzické a následně i sociální prostředí tak,
aby bylo přátelské, čisté, zelené a žádané pro komerční rozvoj navázaný přímo na změnu
image území. Základem úspěchu projektu je kooperace všech partnerů stejně jako veřejné
povědomí i zájem odborníků. Projekt CircUse skončí v únoru r. 2013.
Kontakty:
Pavel Hajšman:
Věra Frimlová:
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tel.: +420 475 657 650, E-Mail: frimlova.v@kr-ustecky.cz
tel.: +420 475 657 850, E-Mail: czastka.s@kr-ustecky.cz

Stránky CircUse: www.circuse.eu, (http://www.krustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98838&p1=183826)

Newsletter: (http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/
File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1659083)

O nás
Ústecký kraj


je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu



veřejná korporace – jednající vlastním jménem, s vlastní právní subjektivitou
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mezi její nezávislé pravomoce spadá péče o celistvý rozvoj vlastního území a potřeb
jeho obyvatel, spolupracuje s městy a obcemi aniž by zasahoval do jejich
nezávislosti



kraje České republiky byly ustanoveny v r. 2000 a přebírají postupně úkoly
spravované státem



Česká republika je rozdělena do 14 krajů

Krajské orgány
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, poprvé zvoleno v listopadu 2000 má funkční období vždy 4
roky. Je tvořeno 55 členy a jeho zasedání jsou veřejná. Výkonným orgánem je Rada
Ústeckého kraje s 11 členy; ti jsou voleni z členů zastupitelstva. Navenek je kraj
zastupován hejtmanem/hejtmankou. Veřejnou správu v rámci kraje zajišťuje Krajský úřad
Ústeckého kraje.
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