P? SOBNOSTI

Strategické dokumenty ÚK

Zdravotnictví

Kultura

Sociální slu?by

?ivotní
prost?edí a
zem?d?lství

Doprava

Regionální
rozvoj

Územní
plánování

Podnikání,
konkurenceschopnost
a transformace

? kolství

Hospodá?ská
správa a
personální ?ízení

Informa?ní
technologie

Vn?j?í vztahy a
krizové ?ízení

Sm?rnice o
kybernetické
bezpe?nosti
(INF, 2020)

Traumatologický
plán Ústeckého
kraje (KH)

Sm?rnice o
ISVS (INF)

Epidemiologický
plán Ústeckého
kraje (KH)

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (RR; 2018)

Program rozvoje Ústeckého kraje 2021 - 2027 (RR; 2021)
Strategie
podpory zdraví
a rozvoje
zdravotních
slu?eb v ÚK na
období
2015?2020 (ZD)
Implementace
strategie reformy
psychiatrické
pé?e a pé?e o
du?evní zdraví v
ÚK (ZD; 2017)
Plán pokrytí
území ÚK
výjezdovými
základnami
zdravotnické
záchranné
slu?by
(ZD; 2019)
Strategie
láze?ství ÚK
(ZD; 2013

Koncepce
rozvoje kultury a
památkové pé?e
v ÚK na období
2014-2020 (KP)
Strategie
rozvoje kultury
a kulturního
d?dictví ÚK na
období
2021-2030 (KP)
Koncepce
depozitá??
muzeí a
galerií ÚK
(KP; 2018)

St?edn?dobý
plán rozvoje
sociálních slu?eb v
ÚK na období
2019?2021 (SV)
Koncepce rodinné
politiky ÚK
2019?2021 (SV)

Strategie podpory
rozvoje
dobrovolnictví ÚK
2021?2022 (SV)
Strategie
prevence
kriminality na
území ÚK na
období 2017?2021
(SV)
Strategie
prevence
závislostí ÚK na
období 2020?2023
(SV)
Ústecký krajský
plán vyrovnávání
p?íle?itostí pro
osoby se zdr. post.
na obd.
2021?2025 (SV)
Pakt
zam?stnanosti
(SV; 2013)

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ÚP; 2019)
Plán
odpadového
hospodá?ství
ÚK 2016 ?
2025 (ZPZ)

Koncepce
environmentální
výchovy,
vzd?lávání a
osv?ty v ÚK
(ZPZ; 2012)
Plán rozvoje
vodovod? a
kanalizací ÚK
(ZPZ; 2019)
Program
zlep?ování
kvality ovzdu?í,
zóna
Severozápad
CZ04
(ZPZ; 2020)
Regionální
surovinová
politika ÚK
(ZPZ; 2013)

Územní
energetická
koncepce ÚK
(RR; 2019)

Generel cyklotras ÚK
(RR; 2019)

Plán dopravní
obslu?nosti ÚK
2017 ? 2021
(DS)
Analýza dopravní
infrastruktury na
vybrané silnice
v ÚK (DS, 2013)

Energetický
plán ÚK
(RR; 2021)

Prov??ení
mo?né varianty
vedení 110 kV
zásobujícího
? luknovský
výb??ek
(ÚP; 2014)
Územní studie
zhodnocení
plavebního stupn?
D??ín ve vazb? na
udr?itelný rozvoj
území
(ÚP; 2018)

Územní studie jezera Milada
(ÚP; 2021)
Studie rozvoje
trailpark? v ÚK
(RR; 2020)

Územní studie
dopravy
v národním parku
? eské ? výcarsko Strategie rozvoje
(ÚP; 2021)
cestovního
ruchu 2015 ?
2020 (RR)

Územní studie
Kru?né Hory
(ÚP; 2020)

Krajský ak?ní plán
vzd?lávání v Ústeckém kraji
(SMT; 2019)
Regionální
inova?ní
strategie ÚK
(SPRP; 2020)
SMART region
Ústecký kraj
(SPRP; 2018)
Marketingová
strategie kraje
výzkumu,
vývoje a inovací
ÚK
(SPRP; 2019)
Strategie
rozvoje
podnikání a
pr?myslu v ÚK
(SPRP; 2021)

Dlouhodobý
zám?r
vzd?lávání a
rozvoje
vzd?lávací
soustavy v ÚK
2020 ? 2024
(SMT)
Koncepce
podpory sportu
a pohybových
aktivit ob?an?
ÚK na období
2018 a? 2028
(SMT)

Strategie
vzd?lávání
zam?stnanc?
KÚ ÚK
(SPRP;2016)

Stav vyu?ití
budov
Krajského
ú?adu ÚK a
návrhy ?e?ení
situace
(KR; 2019)

Krajský ak?ní
plán primární
prevence
rizikového
chování v ÚK
na období
2020 - 2022
(SMT)

LEGENDA
P?sobnost kraje

Dokument týkající se
území ÚK

Dokument týkající se
subjektu KÚÚK

Dokument týkající se území
ÚK i subjektu KÚÚK

(barva pozadí dle typu dokumentu)

(barva pozadí dle typu dokumentu)

(barva pozadí dle typu dokumentu)

Platný strategický dokument
(zodpovídající odbor KÚÚK; rok
vydání/poslední aktualizace)

Platný strategický dokument,
jeho? vznik je vy?adován
zákonem

Pandemický plán
Ústeckého kraje
(KH)

