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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, jsem
potû‰en,  Ïe  vás mohu na
sklonku roku  pozdravit
prostfiednictvím na‰eho
Radniãního hlasatele.
Konec roku b˘vá vÏdy
spojen s bilancováním,
se zamy‰lením nad tím,
co se nám podafiilo
a co by ‰lo je‰tû vylep‰it. 

Nûkteré v˘sledky na‰í práce jsou

doslova hmatatelné a tváfi mûsta se

mûní pfied oãima. Zdá se to b˘t ne-

dávno, co jsme otiskli na stránkách

Radniãního hlasatele  architektonic-

kou studii a dnes uÏ je v jednom

z polyfunkãních domÛ na Mírovém

námûstí otevfiena prodejna, druh˘ je

pfied dokonãením. Stejnû rychle by-

la realizována stavba objektu Ko-

neãná  v Pfiedlicích.  SnaÏíme se vû-

novat pozornost celému obvodu,

nejen jeho centrální ãásti. Nedávno

jsme napfiíklad opravili kapliãky ve

StráÏkách a BoÏtû‰icích. 

JiÏ tradiãnû byly zahájeny  vá-

noãní oslavy rozsvícením vánoãní-

ho stromu na pûknû vyzdobeném

Lidickém námûstí. Vánoãní oslavy

probíhají po cel˘ advent. Opût je te-

dy na co se tû‰it, jelikoÏ pro na‰e

obãany je pfiipraveno mnoho vánoã-

ních akcí, pfiedev‰ím pro ty nejmen-

‰í, které jsou doprovázeny vánoãní-

mi koncerty a trhy. Mûstsk˘ obvod

letos vydal informaãní letáãek o vá-

noãních akcích v Ústí nad Labem,

v ãemÏ by chtûl pokraãovat i v pfií-

‰tích letech.   

Co nás v‰ak tû‰í nejvíce je fakt,

Ïe mûsto oÏívá, Ïe  obãané   stále ví-

ce svého volného ãasu tráví v jeho

centru pfii konání nejrozmanitûj‰ích

kulturních a sportovních akcí.

S velk˘m ohlasem se setkalo roz-

svícení bohaté vánoãní v˘zdoby

a zahájení vánoãních trhÛ. Doslova

hlava na hlavû  -  takov˘ byl obrá-

zek Lidického a Mírového námûstí

1. prosince. Cel˘ stfied mûsta se ob-

lékl do svûtelného hávu. Novû byla

také vyzdobena dolní ãást Masary-

kovy ulice a rovnûÏ byly zakoupeny

nové  „létavice“ na Lidické námûs-

tí. Lze fiíci, Ïe pfiíprava  leto‰ních

Vánoc se nám podafiila. Na nákup

nov˘ch ozdob vynaloÏil mûstsk˘

obvod zhruba 180 tis. korun. Jsme

rádi, Ïe na‰e nûkolikamûsíãní práce

a finanãní prostfiedky nebyly na  ty-

to akce vynaloÏeny marnû, Ïe jsme

obãanÛm mûsta pfiipravili hezkou

podívanou a pfiispûli k vytvofiení

vánoãní nálady. Na‰ím cílem je vy-

tvofiení tradice a kvality v pofiádání

takov˘ch akcí, které pfiitáhnou po-

zornost nejen obãanÛ Ústí nad La-

bem, ale i na‰ich a zahraniãních ná-

v‰tûvníkÛ mûsta.

DÛleÏit˘m úkolem, kter˘ se nám

také podafiilo beze zbytku splnit,

byla pfiíprava a zaji‰tûní listopado-

v˘ch voleb do Zastupitelstva Ústec-

kého kraje a dvoukolov˘ch voleb

do Parlamentu âeské republiky.

·koda, Ïe - tak jako v celé na‰í re-

publice - se tyto volby nesetkaly

s vût‰ím zájmem obãanÛ,  k voleb-

ním urnám pfii‰lo pouze 25 %  voli-

ãÛ. 

TûÏi‰tûm práce úfiadu je v‰ak

kaÏdodenní v˘kon ãinností, aÈ jiÏ

vykonávan˘ch v samostatné pÛsob-

nosti, ãi jako státní správa v pfiene-

sené pÛsobnosti. Jeden z hlavních

úkolÛ pfiedstavuje  úklid mûsta a pé-

ãe o zeleÀ s cílem  po cel˘ rok udr-

Ïovat mûsto v dobrém stavu.

V nadcházejících zimních mûsí-

cích si vás dovoluji poÏádat o spo-

lupráci pfii odklízení snûhu a udrÏe-

ní schÛdnosti chodníkÛ. Pokud by

nûkdo z vás mûl jakoukoliv pfiipo-

mínku nebo námût k úklidu, neboj-

te se ozvat.

VáÏení spoluobãané, na závûr

vám v‰em pfieji klidné proÏití vá-

noãních svátkÛ, aÈ jsou to pro vás

dny plné pohody, vzájemného po-

chopení, lásky a radosti. Do nové-

ho roku vám pfieji, aby se vám spl-

nily va‰e sny a pfiání, abyste byli

zdraví,  aby  vám va‰e práce pfiiná-

‰ela uspokojení a oãekávané v˘-

sledky. 

Radek Vonka,
starosta Mûstského obvodu 

Ústí nad Labem-mûsto
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Je‰tû mÛÏete
stihnout

Vánoãní pfiípravy máte jiÏ

v‰ichni jistû za sebou, a proto vás

Mûstsk˘ obvod Ústí nad Labem-

mûsto ve spolupráci se Statutár-

ním   mûstem  Ústí  nad  Labem

srdeãnû zve na akce, které je‰tû

budou v rámci ústeck˘ch  Vánoc

probíhat.

● 22. a 23. 12. – Betlémské svût-

lo - k dispozici na Magistrátû mûs-

ta Ústí nad Labem (vrátnice), v

kostele Nanebevzetí Panny Marie

a v Keramice FOR (PafiíÏská uli-

ce).

● 23. 12. 15.00 – Strom splnûn˘ch

pfiání - zakonãení trhÛ a pfiedání

dárkÛ sociálnû potfiebn˘m a fi-

nanãního v˘tûÏku zástupcÛm ús-

teck˘ch dûtsk˘ch domovÛ - Lidic-

ké námûstí.

● 24. 12. - 15.00 hod. – Koncert pû-

veckého sboru Romance pod zá‰ti-

tou starosty Mûstského obvodu Ús-

tí nad Labem-mûsto pana Radka

Vonky - Lidické námûstí.

● 24. 12. - 23.00 hod. – PÛlnoãní

m‰e svatá - kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie.

● 26. 12. 18.00 hod. – Vánoãní kon-

cert Bendova komorního orchestru

(Severoãeské divadlo opery a bale-

tu). 

● 28. 12. - 30.12. – Stfiekovsk˘ vod-

ník, soutûÏ mlad˘ch rybáfiÛ na stfie-

kovské pláÏi u Ïelezniãního mostu.

● 31. 12. – Silvestrovské sportovní

odpoledne na  Mírovém  námûstí.

31. 12. – Netop˘r - silvestrov-

ské pfiedstavení - (Severoãeské

divadlo opery a baletu).

O v‰ech akcích naleznete in-

formace také na: www.predpro-

deje.cz a www.usti-nl.cz

Pfiejeme vám dobrou zábavu!

VáÏení spoluobãa-

né, zaãátkem kaÏ-

dého roku vás in-

formujeme o tom,

s jak˘m rozpoãtem

bude Mûstsk˘ ob-

vod Ústí nad La-

bem-mûsto pracovat. Dnes bych vás

chtûl informovat, jak, zatím ke 31. 10.

2004,  plníme  rozpoãet  na  rok

2004.

Díky pfiijatému v˘dajovému reÏi-

mu jsou od zaãátku roku  celkové v˘-

daje niÏ‰í neÏ celkové rozpoãtované

pfiíjmy. Na ãistotu na‰eho obvodu

a údrÏbu zelenû bylo zatím vynaloÏe-

no  18,5 mil. Kã, byla zrekonstruová-

na ka‰na v atriu pfied budovou úfiadu

na‰eho obvodu za témûfi 1 mil. Kã,

podílíme se na vybudování hokejba-

lového hfii‰tû na Stadionu mládeÏe

(více neÏ 2,1 mil Kã), na zatravnûní

hfii‰tû TJ Skorotice ( 0,9 mil. Kã) a za

30 tis. Kã byla rekonstruována stáva-

jící dûtská hfii‰tû. Na opravy chodníkÛ

bylo zatím uhrazeno  cca 1,1 mil Kã

(do konce roku to bude cca 2,9 mil.

Kã). Rekonstrukce (zmûna povrchu)

chodníkÛ si zatím vyÏádaly 1,5 mil

Kã (do konce roku to budou 4 milio-

ny Kã).     

V investicích bylo dokonãeno za-

teplení objektu Masarykova 90 za

2,6 mil. Kã, byla dokonãena rekon-

strukce objektu Koneãná 832, kde

jsme získali 20 nov˘ch bytÛ, za 8,6

mil. Kã a byly zrekonstruovány kap-

liãky v BoÏtû‰icích a StráÏkách  za

více neÏ 1,3 mil. Kã. Novû jsme za-

hájili pÛdní vestavby na objektech

Lidické nám. 5, 6 a 7, kde se získá 6

nov˘ch bytÛ. Zatím  bylo  vynaloÏe-

no  více   neÏ 1,4 mil. Kã (do konce

roku to bude více neÏ 4 mil. Kã).

V posledním kvartálu bylo zaháje-

no i roz‰ifiování poãtu parkovacích

míst v na‰em mûstském obvodu za

cca 2,2 mil. Kã,  ale zatím nás trochu

pozdrÏela potfiebná povolení, takÏe

oãekávan˘ch 135 míst letos nebude.

Je tfieba fiíci, Ïe na akce Koneãná

a Lidické nám. se nám podafiilo zajis-

tit dotace za státního rozpoãtu.

V leto‰ním roce jsme také zaji‰Èo-

vali troje volby, na které bylo vynalo-

Ïeno pro 39 volebních okrskÛ   více

neÏ 2,2 mil. Kã (v˘daje byly mûstské-

mu obvodu  dotovány).

Na drobné finanãní pfiíspûvky ne-

ziskov˘m organizacím bylo vynalo-

Ïeno cca 250 tis. Kã, vãetnû 100 tis.

Kã âeskému âervenému kfiíÏi.

Na provoz úfiadu, bez mezd, bylo

vynaloÏeno cca 5,8 mil. Kã a na soci-

ální dávky více neÏ 53,6 mil. Kã. 

V souãasné  dobû  pfiipravujeme

rozpoãet  na  rok 2005. Na zasedání

Zastupitelstva mûstského obvodu dne

7. 12. bylo na první ãtvrtletí roku

2005 schváleno rozpoãtové provizori-

um, coÏ má v˘hodu v tom, Ïe budou

jiÏ stanoveny vazby na  rozpoãet mûs-

ta i dal‰í rozpoãty a budeme  znát zÛ-

statky na na‰ich úãtech ke 31. 12.

2004.

Základní pfiedstavy o rozpoãtova-

n˘ch v˘dajích v roce 2005 jsou ale

známé  a Rada mûstského obvodu je

projednává a upfiesÀuje. Tak napfi. bu-

de:

■ na ãistotu a zeleÀ (bûÏná údrÏba,
kácení a v˘sadba stromÛ, stavby v ze-

leni, mobiliáfi, kefie,  kvûtiny)   cca 23

mil. Kã

■ na opravy chodníkÛ cca 3 mil. Kã,   

■ na rekonstrukce chodníkÛ  cca 15
mil. Kã

■ na roz‰ífiení poãtu parkovacích
míst cca 6 mil. Kã

■ na dokonãení pÛdních vestaveb na
Lidickém nám. cca 5 mil. Kã

■ na  v˘stavbu  bytÛ pro pfiíjmovû vy-
mezené obãany cca 12,8 mil. Kã

■ na  rekonstrukce, opravy a vybave-
ní  dûtsk˘ch hfii‰È, vãetnû oplocení

pískovi‰È   cca 1,5 mil. Kã

■ na sociální dávky cca 72,5 mil Kã,

■ na rekonstrukce ka‰en na Lidickém
nám. cca 1,5 mil. Kã

Podle pfiedpokladÛ by mûlo Zastu-

pitelstvo mûstského obvodu Ústí nad

Labem-mûsto schvalovat rozpoãet na

rok 2005 na svém I. zasedání v roce

2005 a to 22. února.

VáÏení spoluobãané, omlouvám se,

Ïe jsem vás  v pfiedvánoãní dobû  za-

valil  tolika ãísly, ale domnívám se, Ïe

by vás mohla zajímat, protoÏe nazna-

ãují, co jsme pro vás udûlali v roce

2004 a co se pfiipravuje  na rok 2005.  

Neradi bychom v roce 2005 vyna-

kládali finanãní prostfiedky  zbyteãnû,

a proto spoleãnû s mûstskou policií

a doufám, Ïe i s va‰í pomocí pfiinutí-

me nûkteré obãany, aby  se chovali

tak, aby  svému  mûstu ne‰kodili. Ne-

chceme, stejnû jako vy,  poniãené od-

padkové ko‰e, rozsypané odpadky,

ãerné skládky,  poniãené  nebo zcize-

né  laviãky, rozjeÏdûné trávníky, po-

niãenou nebo zcizenou okrasnou ze-

leÀ, ani pomalované a polepené mûs-

to.  Nûktefií  obãané  dávají  najevo

svÛj  podivn˘  pomûr ke svému mûs-

tu  a k nám v‰em, zejména tím, Ïe

vytváfií  napfi. ãerné skládky (poblíÏ

svého bydli‰tû, a to nejradûji v zele-

ni), kde nacházíme  vyfiazené ledniã-

ky, vany, klozety, sporáky, sedací sou-

pravy apod., v hor‰ích pfiípadech i te-

levizory, vãetnû obalÛ od nov˘ch.

Pfiitom je to zcela zbyteãné,  protoÏe

technické sluÏby mûsta od obãanÛ

pfiijímají zdarma ve sbûrn˘ch dvorech

jak˘koliv objemn˘  odpad.  Je to

moÏná nepochopitelné, ale pokud

ãernou skládku odstraÀují pracovníci

mûstského obvodu musí úfiad napfi. za

ledniãku   uhradit   poplatek  za   její

likvidaci 600 aÏ 700 Kã. 

Pro majitele psÛ jsme na vytypova-

n˘ch místech umístili speciální od-

padkové ko‰e (na zimní období jsou

uloÏeny a opravovány), ale pfiesto, Ïe

jsou vybavováni i papírov˘mi sáãky

na psí exkrementy, jejich pouÏívání

není zatím  podle na‰ich pfiedstav. Jis-

tû jste si v‰imli, Ïe byl mimo to obno-

ven i mechanick˘ sbûr psích exkre-

mentÛ.           

Poplatek za psy nám ale  ne  v‰ich-

ni  majitelé psÛ  hradí tak, jak ukládá

mûstská vyhlá‰ka.  

VáÏení spoluobãané, dovolte mi na

závûr,  popfiát vám v‰em hezké a pfií-

jemné proÏití vánoãních svátkÛ a do

nového roku hodnû zdraví, ‰tûstí a ob-

ãanské pohody.  Vûfiím, stejnû jako

moji spolupracovníci, Ïe  spoleãnû

s vámi  dotvofiíme  na‰e  mûsto  tak,

abychom  na nûj mohli  b˘t  hrdí

a v‰em se nám zde dobfie Ïilo.

Ing. Václav Verner,
místostarosta Mûstského obvodu 

Ústí nad Labem-mûsto

Jak plníme rozpoãet na rok 2004
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Upozornûní pro ãtenáfie
V této dobû opût zahájila svoji

ãinnost, po pfiestávce zpÛsobené

problémy s personálním obsazením,

Místní lidová knihovna ve Skoroti-

cích. Knihovna je umístûna v objek-

tu b˘valé hasiãské zbrojnice a bude

otevfiena kaÏdou stfiedu od 16.00 do

20.00 hod. Dal‰í místní lidovou

knihovnu na území Mûstského ob-

vodu Ústí nad Labem-mûsto najde-

te v BoÏtû‰icích, v objektu b˘valé-

ho Kulturního stfiediska Albis, pro

vefiejnost je otevfiena také kaÏdou

stfiedu od 16.00 do 20.00 hod.

Tfietí, poslední místní lidová kni-

hovna se nachází v Hostovicích,

v ulici Sokratova 52. Má otevfieno

kaÏdé pondûlí od 16.00 do 20.00

hod.  Pro va‰i informaci uvádíme,

Ïe  ná‰ mûstsk˘ obvod pfiispívá pra-

videlnû kaÏd˘ rok na provoz tûchto

knihoven poskytováním pfiíspûvku

pro Severoãeskou vûdeckou kni-

hovnu, která zaji‰Èuje nákup kniÏní-

ho fondu. Mûstsk˘ obvod  nakupuje

pro tyto knihovny ãasopisy. Kromû

toho hradí finanãní náklady spojené

s provozem knihoven, platí nájem-

né, sluÏby i mzdy pracovnic kniho-

ven.

Zveme srdeãnû v‰echny  zájemce

o dobrou literaturu k náv‰tûvû na-

‰ich knihoven. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VAROVNÉM
A INFORMAâNÍM SYSTÉMU OBYVATELSTVA (VISO)

VISO pokr˘vá zónu havarijního

plánování Spolchemie a v souãas-

nosti se skládá z následujících ãástí,

které lze ovládat nezávisle na sobû:

■ 173 hlásiãÛ na sloupech vefiejné-
ho osvûtlení (rozdûleny do devíti

oblastí).

■ 3 elektronické (mluvící) sirény
HZS (Spolek, Masarykova budova

PâR, Z· AneÏky âeské)

■ Drátov˘ mûstsk˘ rozhlas (Mírové
námûstí, Masarykova ulice)

■ Domácí pfiijímaãe VISO (umístû-
né hlavnû ve ‰kolách apod.)

■ GSM-brána pro odesílání SMS
na vybrané uÏivatele (maximálnû

100 rozdûlen˘ch do 3-5 skupin)

Vysílací pracovi‰tû VISO je na

operaãním stfiedisku MP v budovû

magistrátu, odkud je také ovládáno.

V pfiípadû spu‰tûní sirén Krajsk˘m

operaãním a informaãním stfiedis-

kem HZS bude tón sirén znít ve

v‰ech ãástech VISO vãetnû domá-

cích pfiijímaãÛ. Hlá‰ení z HZS má

absolutní pfiednost.

VISO bude pouÏíván:
1. K varování a informování oby-

vatel o mimofiádné události, která

by mohla mít za následek po‰koze-

ní zdraví nebo sniÏuje pocit bezpeãí

ve mûstû (siln˘ zápach, d˘m z po-

Ïáru apod.). 

V tomto pfiípadû bude pouÏita v˘-

TIOS spol. s r.o., MSGRe Sta‰ka
79, 344 01 DomaÏlice

Je pouÏiteln˘ pouze v oblasti se

signálem (zóna havarijního pláno-

vání+Severní Terasa, oblast horní-

ho Stfiekova, Svádov, Brná, Sebu-

zín, Církvice, VaÀov), v Ne‰tûmi-

cích signál na vût‰inû míst není.

Organizacím mûsta bude pfiístroj

zakoupen odborem mimofiádn˘ch

situací. 

straÏná znûlka a kaÏdé hlá‰ení bude

opakováno 3x bezprostfiednû po so-

bû. Zapojeny budou v‰echny ãásti

VISO vãetnû domácích pfiijímaãÛ.

2. K informování obãanÛ o násle-

dujících událostech:

■ vefiejná projednávání dokumentÛ
(EIA, bezpeãnostní zprávy, územní

plán, apod.)

■ kulturní akce pofiádané mûstem 

■ pfieru‰ení dodávek médií (voda,
plyn, elektfiina)

■ blokové ãi‰tûní komunikací, uzá-
vûry komunikací, objíÏìky, svoz

odpadu apod.

V tûchto pfiípadech bude pouÏita

normální znûlka, hlá‰ení bude opa-

kováno maximálnû 2x za sebou a

vysílání probûhne v obvykl˘ch den-

ních ãasech. Budou zapojeny hlási-

ãe v té ãásti mûsta, které se událost

t˘ká. Hlá‰ení v Ïádném pfiípadû ne-

pÛjde do domácích pfiijímaãÛ. 

Kontrola funkãnosti systému bu-

de provádûna MP prÛbûÏnû a cílená

komplexní kontrola bude provede-

na 1x mûsíãnû. O mûsíãní kontrole

bude proveden zápis.

Domácí pfiijímaã VISO stojí

1642 Kã vãetnû DPH a je moÏno ho

objednat u firmy: 

Vánoãní kamion Coca-Cola v Ústí nad Labem
Vánoãní kamion pfiedstavuje tra-

diãní akci, kterou v âeské republice

pfiipravuje spoleãnost Coca-Cola jiÏ

ãtvrt˘m rokem. Atraktivní vánoãní

kamion projíÏdí postupnû v pfiedvá-

noãním období vybraná mûsta âeské

republiky,  v  leto‰ním  roce  nav‰tíví

23 mûst  v  období  od 30. listopadu

do 23. prosince. Kamkoliv vánoãní

kamion Coca-Cola zavítá, aÈ do mûs-

ta velkého ãi malého, vÏdy vzbudí

velk˘ zájem. Napfiíklad v roce 2003

se akcí  v rÛzn˘ch mûstech zúãastnilo

pfies 200 tisíc náv‰tûvníkÛ. UÏ samot-

n˘ pfiíjezd mohutného, osvûtleného a

vánoãnû ozdobeného kamionu je ne-

zapomenuteln˘ záÏitek. Uvnitfi kami-

onu se skr˘vá kouzeln˘ domeãek, v

nûmÏ pfieb˘vá Santa Claus. Hlavním

lákadlem jsou pak hry a soutûÏe, pro

v‰echny soutûÏící jsou vÏdy pfiiprave-

ny pûkné v˘hry. SoutûÏe se kaÏd˘m

rokem mûní a roz‰ifiují, v souãasné

dobû soutûÏe dokáÏí zabavit malé i

velké náv‰tûvníky.

Do Ústí nad Labem pfiijel vánoãní

kamion Coca-Cola jiÏ poãtvrté, na

Mírové námûstí podruhé. Letos si

mohly dûti vyzkou‰et své dovednos-

ti vázáním Santov˘ch bot, prolézá-

ním Santovy prolézaãky ãi skládá-

ním skládaãky,  pfii‰lo 12 300 ná-

v‰tûvníkÛ.  Dûti i rodiãe se mohli ne-

chat vyfotografovat se Santa Clau-

sem ãi pfied vánoãním kamionem, je-

jich fotografie byly pak uloÏeny na

internetov˘ch stránkách www.coca-

cola.cz, odkud si je náv‰tûvníci mo-

hou stáhnout ãi vytisknout. Program

vánoãního kamionu v Ústí nad La-

bem byl obohacen krátk˘m vystou-

pením Dûtského domova ze Severní

Terasy, dûti zazpívaly vánoãní kole-

dy. Tento domov patfií mezi deset

dûtsk˘ch domovÛ, které spoleãnost

Coca-Cola podporuje jiÏ ãtvrt˘m ro-

kem.
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Ohlédnutí za volbami
Ve dnech 5. a 6. listopadu pro-

bûhly volby do Zastupitelstva Ús-

teckého kraje a zároveÀ první kolo

voleb do Senátu Parlamentu âeské

republiky. Druhé kolo se konalo

o t˘den pozdûji.

V porovnání s ostatními obvody

Mûstsk˘ obvod Ústí nad Labem-

mûsto zaznamenal nejvy‰‰í úãast

voliãÛ, prÛmûrná úãast ãiní 33,12

procenta, pfiitom prÛmûrná úãast

voliãÛ za celé mûsto Ústí nad La-

bem je 28,41 %. V osmi okrscích

byla pfiekroãena hranice 40 %,

z ostatních obvodÛ pak této hrani-

ce je‰tû dosáhly 2 okrsky na Stfie-

kovû.

Nejvût‰í procento úãasti bylo do-

saÏeno v okrsku ã. 7 se sídlem v Zá-

kladní ‰kole SNP 6 - 48,96 %, coÏ

pfiedstavuje v absolutní hodnotû

402 voliãÛ. Naproti tomu okrsky ã.

14 se sídlem v Základní ‰kole

v Pfiedlicích a ã. 15 v Gymnáziu

v Jateãní ulici nav‰tívilo pouze 39,

respektive 33 voliãÛ. V pomûru

k poãtu voliãÛ zapsan˘ch ve stálém

seznamu to ãiní 4,19 a 8,19 %.  

Celkovû slab‰í úãast byla zazna-

menána u voleb do Senátu Parla-

mentu âeské republiky, a to zejmé-

na ve druhém kole. Ústí nad Labem

jako celek zaznamenalo v prvním

kole úãast voliãÛ ve v˘‰i 28,29 %

a v kole druhém 22,41 %. I zde se

opakovala situace z krajsk˘ch voleb

- nejvy‰‰í úãast zaznamenal okrsek

ã. 7 - 48,78 % voliãÛ v prvním

a 38,54 % ve druhém kole voleb.

Okrsek ã. 14 (Základní ‰kola Pfied-

lice) dosáhl pouze 4,09 % v prvním

kole a 3,54 % v kole druhém, okr-

sek ã. 15 (Gymnázium Jateãní) 8,19

procenta, respektive 5,49 %.

Volby v na‰em obvodû probûhly

bez jak˘chkoliv problémÛ, nebyla

zaznamenána Ïádná stíÏnost ze stra-

ny voliãÛ.  Podûkování patfií v‰em,

kdo se na zaji‰tûní voleb podíleli, ze-

jména  ãlenÛm okrskov˘ch voleb-

ních komisí, kter˘ch bylo témûfi 400. 

Podrobné v˘sledky voleb za ce-

lou âeskou republiky v nejrÛznûj-

‰ím ãlenûní najdete na webov˘ch

stránkách âeského statistického

úfiadu na adrese: www.volby.cz, od-

kud také byly ãerpány podklady pro

zpracování tohoto ãlánku.

Oznámení obãanÛm
Úfiad mûstského obvodu oznamu-

je, Ïe v pátek  31. prosince 2004 bu-

de úfiad z dÛvodu nafiízené dovolené

uzavfien. 

Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 2004

Okr.�.
M�sto

Okr.�.
Severní Terasa

Okr.�.
Nešt�mice

Okr.�.
St�ekov

voli�i obálky % voli�i obálky % voli�i obálky % voli�i obálky %
1. 788 151 19,16 40. 1174 324 27,60 60. 764 97 12,70 81. 765 210 27,45
2. 586 94 16,04 41. 1087 286 26,31 61. 915 179 19,56 82. 681 220 32,31
3. 592 205 34,63 42. 1137 258 22,69 62. 878 152 17,31 83. 714 205 28,71
4. 560 202 36,07 43. 771 240 31,13 63. 1075 217 20,19 84. 1005 244 24,28
5. 766 368 48,04 44. 905 210 23,20 64. 972 221 22,74 85. 1028 304 29,57
6. 1046 398 38,05 45. 921 343 37,24 65. 925 192 20,76 86. 355 141 39,72
7. 821 402 48,96 46. 1005 325 32,34 66. 1150 226 19,65 87. 598 188 31,44
8. 419 185 44,15 47. 999 315 31,53 67. 633 128 20,22 88. 394 114 28,93
9. 899 270 30,03 48. 765 266 34,77 68. 935 217 23,21 89. 829 194 23,40

10. 719 221 30,74 49. 939 298 31,74 69. 292 43 14,73 90. 788 238 30,20
11. 584 236 40,41 50. 950 270 28,42 70. 1141 231 20,25 91. 512 162 31,64
12. 752 232 30,85 51. 839 261 31,11 71. 1255 265 21,12 92. 736 240 32,61
13. 381 111 29,13 52. 800 250 31,25 72. 1087 264 24,29 93. 533 228 42,78
14. 930 39 4,19 53. 719 244 33,94 73. 1118 220 19,68 94. 876 321 36,64
15. 403 33 8,19 54. 524 173 33,02 74. 1079 234 21,69 95. 294 119 40,48
16. 420 122 29,05 55. 712 242 33,99 75. 1056 145 13,73 96. 759 269 35,44
17. 723 275 38,04 56. 913 284 31,11 76. 922 129 13,99 97. 386 100 25,91
18. 827 296 35,79 57. 957 237 24,76 77. 834 128 15,35
19. 625 274 43,84 58. 580 158 27,24 78. 519 103 19,85
20. 742 264 35,58 59. 782 244 31,20 79. 813 167 20,54
21. 512 109 21,29 80. 563 145 25,75
22. 992 305 30,75
23. 975 297 30,46
24. 902 339 37,58
25. 760 311 40,92
26. 878 387 44,08
27. 568 171 30,11
28. 863 341 39,51
29. 989 409 41,35
30. 528 154 29,17
31. 710 208 29,30
32. 748 254 33,96
33. 896 347 38,73
34. 1086 303 27,90
35. 817 278 34,03
36. 1289 338 26,22
37. 624 245 39,26
38. 399 152 38,10
39. 304 87 28,62

28423 9413 33,12 17479 5228 29,91 18926 3703 19,57 11253 3497 31,08

Voli�i: po�et voli�� zapsaných ve stálém seznamu
Obálky: po�et vydaných ú�edních obálek
%: procento volební ú�asti
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Informace odboru ãistoty a zelenû
Na zimní období
jsme pfiipraveni

Tak, jako kaÏd˘ rok se rychle pfie-

kulily teplé letní mûsíce do podzim-

ních neãasÛ a místy, i kdyÏ kalendáfi-

ní zima právû zaãíná, nás jiÏ zaskoãil

mrazík a snûhová pokr˘vka. Jaké

úkoly v tomto roãním období plní od-

bor ãistoty a zelenû a hlavnû, jak se

s ním vyrovnávají firmy provádûjící

pro Mûstsk˘ obvod Ústí nad Labem-

mûsto údrÏbu ãistoty a zelenû:

Nejvût‰ím „nepfiítelem“ obãanÛ,

ale i úklidov˘ch firem na podzim je

spadané listí. Zvlá‰tû kdyÏ zapr‰í a na

chodnících se vytvofií hnûdá kluzká

vrstva. Kdo uklouzne, pomyslí si - co

dûlají - Ïe to je‰tû neodklidili. Odpo-

víme, máte pravdu, ale jenom zãásti.

Rozloha mûstsk˘ch pozemkÛ, které

má „centrální obvod“ ve správû, je

pfies 140 hektarÛ. O jejich úklid se

stará v jednotliv˘ch lokalitách pût fi-

rem. Pfiesto není v jejich silách uklidit

v‰echno listí najednou. Listí padá ze

stromÛ postupnû, nejdfiíve shazují lis-

tí jasany a javory, vytrval˘ je napfi. to-

pol sloupovit˘. Jedná se také o záleÏi-

tost finanãní, rozpoãet mûstského ob-

vodu má svou strukturu a pfiedev‰ím

moÏnosti. Pfies tyto objektivní potíÏe

vûnuje mûstsk˘ úfiad úklidu chodníkÛ

a dal‰ích ploch, vãetnû problému spa-

daného listí, velkou pozornost.

RovnûÏ firmy, provádûjící úklido-

vé práce pro ná‰ obvod, pochopily

dÛleÏitost této ãinnosti. O tom svûdãí

fakt, Ïe v souãasné dobû dvû z nich -

EKO-Park na Klí‰i a Rosea ve V‰e-

bofiicích zakoupily úklidové mecha-

nizmy, známé do této doby jen z cent-

ra mûsta u zaveden˘ch Technick˘ch

sluÏeb mûsta Ústí nad Labem. Tyto

víceúãelové stroje jsou v souãasné

dobû právû nasazovány. Ve ãtvrti Klí-

‰e jiÏ „jezdí“ zametaã znaãky Holder

a ve V‰ebofiicích a na Bukovû úklido-

v˘ stroj znaãky Schörling. Náklady

na pofiízení tûchto investic byly ne-

malé a je patrné, Ïe obû firmy berou

svou roli pfii úklidu lokalit velice váÏ-

nû. Strojov˘m ãi‰tûním se také v˘raz-

nû zv˘‰í produktivita práce. Jeden

stroj vyãistí za den aÏ 20 km chodní-

kÛ.

NeÏ se staãí sklidit spadané listí,

zaãnou práce na odklízení snûhu. I na

to jsou firmy pfiipraveny. Zmínûné

mechanizmy mají jako pfiídavné zafií-

zení snûhové radlice. Jejich dal‰í v˘-

hodou je to, Ïe jsou relativnû uÏ‰í

a mohou projet tam, kam napfi. traktor

ãi multikára nemohou, napfiíklad na

chodnících se sloupy ãi jin˘mi pfie-

káÏkami. Na ostatních místech se sníh

z chodníkÛ odstraÀuje manuálnû. Na

pfiechodech a frekventovan˘ch mís-

tech pomáhají pfii uklízení vefiejnû

prospû‰ní pracovníci, zamûstnávaní

mûstem Ústí nad Labem, respektive

na‰ím obvodem.

Co se t˘ãe zimního období, není od

vûci si pfiipomenout pár skuteãností,

které by mûl kaÏd˘ obãan znát a taky

trochu respektovat. Zabezpeãení

sjízdnosti a schÛdnosti místních ko-

munikací upravuje vyhlá‰ka mûsta

Ústí nad Labem ã. 50/1997, která vy-

chází ze zákona o pozemních komu-

nikacích ã. 13/1997 Sb. Ta kromû plá-

nu zimní údrÏby komunikací, dle kte-

rého se zabezpeãuje sjízdnost (schÛd-

nost), stanoví i rozsah, zpÛsob a lhÛty

odstraÀování závad ve schÛdnosti.

Vlastník chodníku a vlastníci pfii-

lehl˘ch nemovitostí, ktefií odpovídají

za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada

ve schÛdnosti vzniklá zneãi‰tûním,

náledím nebo snûhem, zaji‰Èují v zim-

ním období úklid následujícím zpÛso-

bem:

a) odstraÀování snûhu nebo náledí

se provádí ruãnû nebo strojní me-

chanizací, v pfiípadû potfieby násled-

n˘m posypem inertním, zdrsÀujícím

materiálem (jemná kamenná drÈ, pí-

sek), v mimofiádn˘ch situacích a na

zvlá‰tû nebezpeãcn˘ch místech lze

aplikovat chemick˘ posyp. V pfiípa-

dû snûhu nebo náledí, musí b˘t za-

ji‰tûná schÛdnost do 2 hod. po skon-

ãení spadu snûhu nebo vzniku nále-

dí, pfii nepfietrÏitém dlouhotrvajícím

snûÏení musí b˘t úklid provádûn

prÛbûÏnû

b) v pfiípadû noãního snûÏení nebo

vzniku náledí, musí b˘t schÛdnost za-

ji‰tûná nejpozdûji do 7 hod. ráno.

Úklidové firmy mají samozfiejmû

tuto povinnost zahrnutou ve smluv-

ních podmínkách. Je v‰ak nutné pfii-

pomenout, Ïe zima je zima a v˘voj

poãasí nelze ovlivnit. V moÏnostech

spoleãnosti, a s tím poãítají i ve‰keré

právní pfiedpisy, je v‰ak zmírÀování

jejích následkÛ.

Na závûr bychom chtûli vyjádfiit

pfiesvûdãení, Ïe spoluobãané, bez

ohledu na to, zda bydlí v ãinÏovním

domû ãi rodinném domku nebo mají

v na‰em obvodû obchÛdek ãi provo-

zovnu, se pfiidají a pomohou dle

sv˘ch moÏností pfii úklidu snûhu

a prÛchodnosti chodníkÛ pfied jejich

objekty a pfiispûjí tak ke spokojenûj‰í

„zimní náladû“ nás v‰ech.

Informace o odvozu odpadÛ
v Ústí nad Labem

Na XI. zasedání Zastupitelstva

mûstského obvodu Ústí nad Labem-

mûsto dne 7. prosince 2004 se zastu-

pitelé obvodu velmi podrobnû zab˘-

vali problémy, t˘kajícími se odvozu

komunálního odpadu a svozu velko-

objemového odpadu pro rok 2005.

Z obsáhlé diskuze k v˘‰i pau‰álního

poplatku za kaÏdou trvale Ïijící osobu

ve mûstû na pfií‰tí rok, která je mûs-

tem Ústí nad Labem navrhována na

horní hranici povolenou zákonem

(500 Kã), a k ãetnosti organizovan˘ch

svozÛ objemného odpadu vyplynul

závûr: pokud na jednání Zastupitel-

stva mûsta Ústí nad Labem dojde ke

schválení navrhované v˘‰e poplatku

za odvoz komunálního odpadu, poÏa-

duje Zastupitelstvo mûstského obvo-

du Ústí nad Labem-mûsto zachování

jarního i podzimního svozu objemné-

ho odpadu a rovnûÏ podzimního svo-

zu odpadu ze zelenû.

Dále bylo konstatováno, Ïe ke kon-

ci roku pfiib˘vá jak komunální tak

velkoobjemn˘ odpad. Zastupitelé

apelují na obãany o vût‰í kázeÀ a do-

drÏování mûstské vyhlá‰ky o naklá-

dání s odpadem. Pro kaÏdého z nás je

jistû pohled „zákoutí“ objemného od-

padu okolo popelnic ãi na jin˘ch mís-

tech nepfiíjemn˘, nezhor‰ujme sobû

ani ostatním Ïivotní prostfiedí. 

Máte-li velkoobjemov˘ odpad mi-

mo termíny, kdy probíhá jeho svoz,

pak nemusíte fie‰it otázku „Kam

s ním?“ Pfiipomínáme vám, Ïe kdyko-

liv mÛÏete tento odpad (vyfiazen˘ ná-

bytek, televizory apod.) odvézt do

sbûrn˘ch dvorÛ odpadu Krásné Bfiez-

no a V‰ebofiice s otevírací dobou 8.00

- 18.00 hod. ve v‰ední dny a 8.00 -

14.00 hod. v sobotu. Stavební odpad

a odpad ze zelenû pfiijímá pouze sbûr-

n˘ dvÛr ve V‰ebofiicích. PouÏité

chladniãky odevzdávejte prodejcÛm

nov˘ch chladicích zafiízení. 

Pár vût pro rybáfie
Pfiijetím nového zákona o rybáfiství

ã. 99/2004, kter˘ nabyl úãinnosti dne

1. 4. 2004, bylo vydávání rybáfisk˘ch

lístkÛ dáno do kompetence obecního

úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností,

kter˘m je Magistrát mûsta Ústí nad

Labem. Organizaãnû je vydávání ry-

báfisk˘ch lístkÛ pro obãany Ústí nad

Labem zaji‰tûno místnû pfiíslu‰n˘mi

úfiady mûstsk˘ch obvodÛ. Úfiad mûst-

ského obvodu Ústí nad Labem-mûsto

vydává rybáfiské lístky ve dnech pon-

dûlí a stfieda v dobû od 7.30 do 17.00

hodiny na odboru ãistoty a zelenû,

kanceláfi ã. 359. Rybáfiské lístky se

vydávají na základû Ïádosti o vydání

rybáfiského lístku, pfii doloÏení dokla-

du o získané kvalifikaci (osvûdãení,

rybáfisk˘ lístek), obãanského prÛkazu

a po zaplacení správního poplatku. 

V leto‰ním roce (k 8. 12. 2004) by-

lo vydáno 413 rybáfisk˘ch lístkÛ, cel-

ková ãástka vybran˘ch správních po-

platkÛ ãiní 34 110 Kã. Z toho:

320 ks (nov˘ nebo prodlouÏeno na

3 roky) - poplatek 100 Kã = 32 000

Kã. 

9 ks (nov˘ nebo prodlouÏeno na

1 rok) - poplatek 50 Kã = 450 Kã.

83 ks (dûtsk˘ - nov˘ nebo prodlou-

Ïeno na 1 rok) - poplatek 20 Kã =

1660 Kã.

Nové webové stránky
S nov˘m rokem pfiicházejí i nové web stránky Mûst-

ského obvodu Ústí nad Labem-mûsto. Zmûny se t˘kají
jak grafické tak i textové ãásti. 

Ke stávající textové ãásti se pfiipojí informace z ob-
lasti kultury a sportu. V nich vás seznámíme, kde si
lze zasportovat ãi kam zajít za kulturou. Vznikne rub-
rika Aktuálnû, která se vûnuje aktuálnímu dûní v ob-
vodu a informacím z úfiadu. Mezi grafické novinky
patfií  nová prezentace obvodu, tzv. Virtuální procház-
ka mûstem. UÏivatel internetu si mÛÏe na virtuální
mapû vybrat z nûkolik desítek zajímav˘ch míst na‰e-
ho obvodu a vidût je objektivem filmové kamery. Zá-
bûry z daného místa je moÏné si prohlídnout aÏ do
rozsahu 360.  

Vzniknou rÛzné fotogalerie dokumentující promûny
obvodu. U zastupitelÛ a radních Mûstského obvodu

Ústí nad Labem-mûsto budou uvedeny kontaktní emai-
lové adresy.

Od 1. 1. 2005 dle Zákona o ã 227/2000 Sb., o elek-
tronickém podpisu a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vznikne elektronická po-
datelna na adrese: epodatelna@ul-mesto.cz . Na tuto
adresu bude moÏné zasílat digitálnû podepsané spisy
pfiípadnû e-maily ãi napfi. návrhy na zahájení správního
fiízení a vydání rozhodnutí, vãetnû návrhÛ na pfiezkou-
mání rozhodnutí,  vyjádfiení, a jin˘ch podobn˘ch opatfie-
ní v pÛsobnosti  Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad La-
bem-mûsto.

Zmûn je tedy, jak co se t˘ãe obsahu tak vzhledu strá-
nek opravdu hodnû. Doufáme, Ïe vám pomohou v lep‰í
orientaci na webu, pfiiblíÏí dûní v obvodu, ãi umoÏní lep-
‰í komunikaci s úfiadem. 
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Vánoãní vefiejná sbírka 
Jednou z pravideln˘ch akcí, pofiá-

dan˘ch v rámci Tradiãních vánoãních

ústeck˘ch trhÛ je finanãní sbírka, je-

jíÏ v˘tûÏek je pouÏit pro pfiípravu

oslav vánoãních svátkÛ dûtem z dût-

sk˘ch domovÛ. Pokladniãky urãené

pro tuto sbírku naleznete na Mírovém

a Lidickém námûstí.  Zástupci Dût-

sk˘ch domovÛ Severní Terasa, Stfie-

kov a Tisá pfievezmou letos v˘tûÏek

sbírky ve ãtvrtek 23. prosince 2004

v rámci akce Strom splnûn˘ch pfiání,

která se bude konat na  Lidickém ná-

mûstí. Sociálnû potfiebn˘m dûtem bu-

dou pfiedány hraãky, které obãané

tûmto dûtem vûnují - kontejner na

hraãky je umístûn na rohu Smetano-

v˘ch sadÛ. 

Poprvé se sbírka uskuteãnila v ro-

ce 2001, v˘tûÏek ãinil 6084,05 Kã

a dûtské domovy se o nûj podûlily

s Oblastním spolkem âeského âer-

veného kfiíÏe, kaÏd˘ z tûchto subjek-

tÛ obdrÏel 1521 Kã. V roce 2002 vû-

novali obãané mûsta na dûtské domo-

vy celkem 15 000 Kã, ãástka byla

rozdûlena na tfii ãásti, pro kaÏd˘ do-

mov 5000 Kã. Sociálnû potfiebn˘m

dûtem, nav‰tûvujícím  Oblastní stfie-

disko âeského âerveného kfiíÏe bylo

pfiedáno velké mnoÏství hraãek. 

Zatím nejvy‰‰í v˘tûÏek vánoãních

sbírek  byl zaznamenán v loÀském

roce. Bylo vybráno celkem 42 000

Kã, takÏe jsme mohli kaÏdému ze tfií

dûtsk˘ch domovÛ pfiedat ãástku 14 ti-

síc Kã. Ani na dûti z âerveného kfiíÏe

jsme nezapomnûli, v prÛbûhu sbírky

hraãek musel b˘t  kontejner opako-

vanû vyprázdnûn, aby se do nûj

v‰echny dárky ve‰ly. Dûkujeme

v‰em obãanÛm i náv‰tûvníkÛm mûs-

ta, kter˘m není lhostejn˘ osud dûtí,

o které se jejich vlastní rodina nemÛ-

Ïe nebo není schopna postarat. Dûku-

jeme za kaÏd˘ i ten nejmen‰í pfiíspû-

vek ãi dárek a zveme vás na akci

Strom splnûn˘ch pfiání. Radost

v oãích dûtí bude jistû pro kaÏdého

dárce tím nejhezãím podûkováním. 

INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
Sociální odbor Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad Labem-mûsto po-

skytuje dávky soc. péãe nezamûstnan˘m obãanÛm, rodinám s nezao-
patfien˘mi dûtmi a nûkteré dávky pro tûÏce zdravotnû postiÏené obãa-
ny. Jedná se jak o dávky opakované, tak o dávky jednorázové. Agendu
zpracovává 12 samostatn˘ch sociálních pracovnic a vedoucí odboru.
Dávky se vyplácejí podle místa trvalého pobytu klienta. Od ledna 2005
dojde k pfierozdûlení agend jednotliv˘ch pracovnic soc. odboru:

1) Dávky soc. péãe pro neza-
mûstnané obãany a rodiny s neza-
opatfien˘mi dûtmi:

• Mgr. Eva Houdová, 
ã. dv. 174, tel. 475 241 229

BoÏtû‰ice,  Bfií âapkÛ, Habrovi-

ce, Habrovická, Holeãkova, Hynai-

sova, J. JabÛrkové, KosmonautÛ,

Kosmova, Kpt. Jaro‰e, Kpt. Nálep-

ky, Masarykova od ã. 103, Masary-

kova od  ã. 146, Návûtrná, Nedba-

lova, Nezvalova, Rembrandtova,

Skorotice, Skorotická, Sovova,

StráÏky, ·kolní, ·tursova, U Remí-

zy, V Jámû, V Podhájí, Vojnovião-

va, V‰ebofiická, Za Vozovnou.

• Mgr. Ivana Vlasáková, 
ã. dv. 177, tel. 475 241 422

DÛlce, E. Krásnohorské, Hollaro-

va, Hofiení, Hostovice, Hostovická,

Jateãní, Koneãná, Palachova, Paste-

urova, U Jeslí, U Lanovky, U Pan-

ského dvora, VaÀov (mimo PraÏské

a âajkovského).

• M. Laníãková, 
ã. dv. 178, tel. 475 241 233

Bûlehradská, Bratislavská, Dvo-

fiákova, Horova, Hradi‰tû, Hrnãífi-

ská, Lidické námûstí, Mírové ná-

mûstí, PafiíÏská, Revoluãní, Strou-

peÏnického, Velká Hradební.

• J. Hampejsová, 
ã. dv. 179, tel. 475 241 234

âerven˘ vrch, Dostojevského,

Hrbovická, Husitská cesta, Chaba-

fiovická, Jiráskova, Komenského,

Lisztova, Na Ladech, Na Luhách,

Na Nivách, Na Vantrokách, Na V̆ -

sluní, námûstí P. Velikého, ObráncÛ

míru, Okresní silnice, Palackého,

Presslova, Sienkiewiczova, U Kole-

jí, V Kuti‰ti, V Lukách, V Pískovnû,

Ve Smyãce, Îení‰kova.

• M. Radová, 
ã. dv. 180, tel. 475 241 235

Prostfiední, Tovární, PrÛmyslová.

• H. Kramosilová, 
ã. dv. 181, tel. 475 241 274

Ale‰ova, Balbínova, Beethowe-

nova, Bezruãova, Bozdûchova,

BroÏíkova, Hany Kvapilové, Her-

benova, Kekulova, Klí‰ská, Lesní

cesta, Mezidomí, Na Vlnovce, Ostr-

ãilova, Pod Holomûfií, Sládkova,

Slavíãkova, StfiíÏovická, ·aldova,

·tefánikova, U Koupali‰tû, U Mûst-

sk˘ch domÛ, U Stadionu, V Zahrád-

kách, Vilová uliãka, Vinafiská.

• J. Luká‰ová, 
ã. dv. 182, tel. 475 241 237

Cestiãka, âerná cesta, Goãárova,

Masarykova do ã. 101, Masarykova

do ã. 142, Na Drahách, Na PopluÏí,

Na Spálence, Na Stráni, Na V̆ rov-

ce, V Osadû, V Pfiírodû, V Záti‰í,

Wolkerova.

• M. Tichá, 
ã. dv. 183, tel. 475 241 238

Mahenova, Marxova, Skláfiská,

ul. Práce, Za Válcovnou.

• L. Hoffmannová, 
ã. dv. 184, tel. 475 241 239

17. listopadu, Dukelsk˘ch hrdi-

nÛ, Havífiská, Hornické domy, Klic-

perova, Lipová, Na Kohoutû, Ply-

nárenská, Pod Vodojemem, Pfiíãná,

Slavíkova, Slunná, Spartakiádní,

Tichá, U GaráÏí, V Závûtfií, Ve

Stromkách, Zahradní.

• M. Mariá‰ová, 
ã. dv. 185, tel. 475 241 240

Brnûnská, âajkovského, âeské

mládeÏe, Emy Destinnové, Fibicho-

va, Lond˘nská, Moskevská, Na

Vûtru‰i, Nebeské schÛdky, Panská,

Pod Svahem, PraÏská, Resslova,

RÛÏov˘ palouãek, Sadová, Solní

stezka, ·pitálské námûstí, Thomay-

erova, U âeské besedy, U Nemoc-

nice, Vaníãkova, ÎiÏkova.

• D. Machovcová, 
ã. dv. 156, tel. 475 241 232

Hilarova, Hilbertova, Hornická,

Ivana Olbrachta, Konûvova, Králo-

va V̆ ‰ina, Malátova, Mo‰nova, Na

Spádu, Na Vyhlídce, Ondfiíãkova,

Pod ·kolou, SNP, Stará, Ve StrÏi,

Veleslavínova.

• V. Sucheviãová, 
ã. dv. 157, tel. 475 241 367

B. Lounského, Majakovského,

Podhofií, ¤eháãkova, ·kolní námûs-

tí.

2) Pfiíspûvek pfii péãi o osobu
blízkou ãi jinou vyplácejí pouze:

• p. Kramosilová: pro klienty, kte-

fií spadají trval˘m bydli‰tûm do

kanceláfií ã. 156, ã. 157,   ã. 177, ã.

178, ã. 179, ã. 181 a ã. 183.

• p. Luká‰ová: pro klienty, ktefií

spadají trval˘m bydli‰tûm do kan-

celáfií ã. 174, ã. 180, ã. 182,

ã. 184 a ã. 185.

3) Pfiíspûvek na zv˘‰ené v˘daje
související s trval˘m pouÏíváním
kompenzaãních pomÛcek:

Tato agenda spadá pro v‰echny

klienty, ktefií mají trvalé bydli‰tû

v pÛsobnosti Úfiadu mûstského ob-

vodu Ústí nad Labem-mûsto, do

kanceláfie ã. 186 - Mgr. Jifiina Bob-

ková, vedoucí sociálního odboru.

Do vefiejné sbírky pro dûti z domovÛ pfiispûli i zamûstnanci Ústeckého
deníku: Tomá‰ Prchal, Andrea Angermann, Martina Seewaldová, Hana Ve-
truská, Alena Volfová, Jan Vran˘, Adéla Cicvárková, Václav Svoboda (na
snímku zleva), Jitka Hada‰ová a Marie Pihrtová, která pofiídila foto.
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ZA CO SE UKLÁDAJÍ POKUTY
Pokuty za pfiestupky ukládá Ko-

mise k projednávání pfiestupkÛ

Mûstského obvodu  Ústí nad La-

bem-mûsto. Pokuty se ukládají

podle zákona ã. 200/1990 Sb.,

o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ. Vût‰ina uloÏen˘ch pokut

je za krádeÏe v obchodech a super-

marketech, dále se t˘ká deliktÛ ja-

ko napfiíklad:    ru‰ení noãního kli-

du, zneãi‰Èování vefiejného pro-

stranství, zakládání ãern˘ch sklá-

dek, poru‰ování obãanského souÏi-

tí, poru‰ování obecnû závazn˘ch

vyhlá‰ek, vydan˘ch mûstem Ústí

nad Labem. 

Vymáhání neuhrazen˘ch pokut

pfievzal od kvûtna 2003 ekonomic-

k˘ odbor. Od kvûtna do 31. 12.

2003  bylo uloÏeno celkem 270 po-

kut v celkové ãástce   184 050 Kã,

v roce 2004 bylo k 31. 10. 2004

uloÏeno celkem 471 pokut v celko-

vé ãástce 237 900 Kã.   Vzhledem

k tomu, Ïe se tûchto deliktÛ dopou-

‰tûjí hlavnû sociálnû slabí a nepfii-

zpÛsobiví obãané, dále mladiství

a nezamûstnaní, je vymahatelnost

pokut velice nízká. Za  období od

kvûtna 2003 do 31. 10. 2004  bylo

vymoÏeno 410 pokut v celkové

ãástce   186 091,12 Kã (uloÏené

v uvedeném i pfiede‰lém období).

Nejúspû‰nûji jsou pokuty vymá-

hány exekucemi v souãinnosti

s penûÏními ústavy,  ménû úspû‰né

(zák. 63/1998 Sb., o zpÛsobu v˘-

poãtu základní ãástky, která nesmí

b˘t sraÏena povinnému z mûsíãní

mzdy pfii v˘konu rozhodnutí,

a o stanovení ãástky, nad kterou je

mzda postiÏitelná bez omezení,

/nafiízení o nezabaviteln˘ch ãást-

kách/). 

Nejménû úspû‰né je vymáhání

pokut soudem. Skoro ve v‰ech pfií-

padech soud fiízení zastaví s odÛ-

vodnûním, Ïe nebylo nalezeno za-

baviteln˘ch vûcí a exekuce tudíÏ

nemohla b˘t provedena. Za uvede-

né období byla soudem vymoÏena

pouze 1 pokuta, navíc je fiízení sou-

du velice zdlouhavé a pokuta je pro-

mlãena dfiíve,  neÏ  soud exekuci

nafiídí. 

Pokuty jsou vymáhány podle zá-

kona 337/1992 Sb., o správû daní

a poplatkÛ a promlãecí lhÛta pro vy-

máhání pokut je stanovena jako pû-

tiletá od data vykonatelnosti roz-

hodnutí. Tato lhÛta se poãítá s pfies-

ností na dny bez moÏnosti jejího

prodlouÏení.                                    

je vymáhání exekucemi na mzdu,

kdy vût‰inou tito obãané nikde

dlouho nepracují a zamûstnavatel

nemá z ãeho dluÏnou ãástku srazit.

Dále se provádûjí exekuce na dÛ-

chod v tomto pfiípadû musí âSSZ

ponechat dÛchodci ãástku, která

nesmí b˘t povinnému  sraÏena

Správní odbor Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad Labem oznamuje
Dne 16. listopadu bylo schváleno nafiízení vlá-

dy ã. 612/2004 Sb., kter˘m se stanoví lhÛty pro

v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãitel-

n˘ch údajÛ, které nab˘vá úãinnosti dne

1. ledna 2005 (v souladu s ustanovením  § 24

odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch

prÛkazech, ve znûní zákona ã. 53/2004 Sb.). Dle

tohoto nafiízení jsou státní obãané âeské republi-

ky povinni provést v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ

bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ, vydan˘ch: 

■ do 31. prosince 1994, za obãanské prÛka-
zy  se  strojovû  ãiteln˘mi  údaji  nejpozdûji  do

31. prosince 2005; Ïádost o vydání obãanského

prÛkazu obãan pfiedloÏí nejpozdûji do 30. listo-

padu 2005,

■ do 31. prosince 1996, za obãanské prÛka-
zy  se  strojovû  ãiteln˘mi  údaji  nejpozdûji  do

31. prosince 2006; Ïádost o vydání obãanského

prÛkazu obãan pfiedloÏí nejpozdûji do 30. listo-

padu 2006,

■ do 31. prosince 1998, za obãanské prÛka-
zy  se  strojovû  ãiteln˘mi  údaji  nejpozdûji  do

31. prosince 2007; Ïádost o vydání obãanského

prÛkazu obãan pfiedloÏí nejpozdûji do 30. listo-

padu 2007,

■ do 31. prosince 2003, za obãanské prÛka-
zy  se  strojovû  ãiteln˘mi  údaji  nejpozdûji  do

31. prosince 2008; Ïádost o vydání obãanského

prÛkazu obãan pfiedloÏí nejpozdûji do 30. listo-

padu 2008.

Îádosti o vydání nov˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ

se  pfiijímají  v oddûlení  evidence  obyvatel Úfia-

du  mûstského  obvodu  Ústí  nad  Labem-mûsto,

1. patro, ã. dvefií 163. Vystavení nového obãan-

ského prÛkazu dle v˘‰e uvedeného vládního na-

fiízení nepodléhá správnímu poplatku. 

Narození, sÀatky, úmrtí v cizinû
Zápisy matriãních událostí se provádûjí do

matriãní knihy v tom místû, kde k matriãní udá-

losti dochází, a to bez ohledu na místo trvalého

pobytu obãana, jehoÏ se zápis t˘ká. Dojde-li

k narození, uzavfiení manÏelství ãi úmrtí obãana

âeské republiky v cizinû, nemá cizozemsk˘ do-

klad platnost na území na‰í republiky. Je proto

tfieba poÏádat o zápis matriãní události do

„zvlá‰tní matriky“, která je vedena Úfiadem

mûstské ãásti Brno-stfied. 

O zápis lze poÏádat u kteréhokoliv matriãního

úfiadu, pfiíp. prostfiednictvím zastupitelsk˘ch úfia-

dÛ âeské republiky. Na základû cizozemského

matriãního dokladu provede zvlá‰tní matrika zá-

pis narození, uzavfiení manÏelství ãi úmrtí do

matriãní knihy a vyhotoví rodn˘, oddací ãi úmrt-

ní list.

V souãasné dobû je zvlá‰tní matrikou prová-

dûno pfies pût set zápisÛ mûsíãnû, pfiiãemÏ u na-

‰eho matriãního úfiadu b˘vá mûsíãnû sepisováno

pfiibliÏnû pût Ïádostí o zápis. Zdaleka nejãastûji

jsou v‰ak Ïádosti podávány u zastupitelsk˘ch

úfiadÛ, neboÈ vût‰ina ÏadatelÛ pob˘vá dlouhodo-

bû v zahraniãí. 

Ke kaÏdé Ïádosti o zápis do zvlá‰tní matriky

se kromû cizozemského matriãního dokladu pfii-

kládá také zpravidla velké mnoÏství dal‰ích,

podpÛrn˘ch dokladÛ. Matrikáfi, pfiíp. povûfien˘

pracovník konzulátu, je povinen zajistit zkom-

pletování celého spisu, odkontrolování v‰ech

pfiedloÏen˘ch dokladÛ, vãetnû poÏadovan˘ch

vy‰‰ích ovûfiení, správnosti pfiekladÛ do ãe‰tiny,

informovat Ïadatele o moÏnostech získání v‰ech

nutn˘ch dokladÛ, eventuálnû  o nedostatcích, pro

které by nemohl b˘t zápis proveden. Podrobné

informace ke kaÏdému konkrétnímu pfiípadu lze

získat u kteréhokoliv matriãního úfiadu.

Jubilejní sÀatky
Matrika Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad

Labem-mûsto, kromû  bûÏn˘ch svatebních obfia-

dÛ, zaji‰Èuje také konání jubilejních sÀatkÛ. V le-

to‰ním roce se  v Obfiadní síni Úfiadu mûstského

obvodu Ústí nad Labem-mûsto v ulici Winstona

Churchilla konaly dvû diamantové a dvû zlaté

svatby. 

·edesát let spoleãného Ïivota, tedy diamanto-

vou svatbu, oslavili 20. 03. 2004 manÏelé  Fran-

ti‰ek a Jarmila Klocovi a 03. 04. 2004 manÏelé

Miloslav a Vlasta Vorlíãkovi se sv˘mi rodinami

a pfiáteli.Padesát spoleãn˘ch let, pak taktéÏ

v kruhu sv˘ch blízk˘ch, oslavili dne 16. 10. 2004

manÏelé Stanislav a Emilie Kfiemenovi a 27. 11.

2004 manÏelé Jifií a Jaroslava Drbalovi.

Jubilanté obdrÏeli Pamûtní listy podepsané

starostou Mûstského obvodu Ústí nad Labem-

mûsto Radkem Vonkou, oddávajícími, matrikáfi-

kami a v‰emi pfiítomn˘mi, jako vzpomínku na

tento  slavnostní den, kvûtiny a pozornost od úfia-

du mûstského obvodu, ve kterém mají manÏelé

trval˘ pobyt.

V‰em jubilantÛm je‰tû jednou  blahopfiejeme

a pfiejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dal-

‰ích spoleãn˘ch let. 

Vût‰ina uloÏen˘ch pokut je za zakládání ãern˘ch skládek.
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Poplatek za psa
Poplatek za psa platí drÏitel psa.

DrÏitelem psa mÛÏe b˘t i jiná oso-

ba, neÏ jeho vlastník. Jedná se

o osobu, která se o psa stará, peãuje

o nûj stejnû jako by jej vlastnila ne-

bo vlastní. Navíc je prokazatelná

skuteãnost, Ïe pes se u této osoby

nachází. DrÏitel musí mít v obci tr-

val˘ pobyt.

DrÏitel psa je povinen ohlásit

správci poplatku do 15 dnÛ vznik

a zánik jeho poplatkové povinnosti

Poplatek se platí ze psÛ star‰ích 3

mûsícÛ. Ohla‰ovací povinnost lze

uãinit na ekonomickém odboru

ÚMO Ústí nad Labem-mûsto, oddû-

lení daní a poplatkÛ u pí. Tomanové

ve 2. poschodí ã. kanceláfie 278. Po

splnûní ohla‰ovací povinnosti,

správce poplatku vydá drÏiteli psa

evidenãní známku. V pfiípadû ztráty

nebo po‰kození evidenãní známky

vydá správce poplatku známku ná-

hradní.

V˘‰e poplatku
● rjeden pes v rodinném domû,  200

Kã

● rkaÏd˘ dal‰í pes v rodinném do-

mû, 500 Kã

● rjeden pes v ostatních domech,

1000 Kã

● rkaÏd˘ dal‰í pes v ostatních do-

mech,  1500 Kã 

● rjeden pes, jehoÏ drÏitelem je po-

Ïivatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého dÛ-

chodu, kter˘ je jeho jedin˘m  zdro-

jem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãí-

ho dÛchodu  200 Kã

● rdruh˘ a dal‰í pes, jehoÏ drÏitel je

poÏivatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého dÛ-

chodu, kter˘ je jeho  jedin˘m zdro-

jem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãí-

ho dÛchodu,  300 Kã

● rjeden pes, kter˘ je celoroãnû

umístûn na pozemku, k nûmuÏ má

poplatník vlastnické nebo jiné ob-

dobné právo zaruãující mu celoroã-

ní uÏívání a leÏí mimo místo trvalé-

ho bydli‰tû poplatníka, 200 Kã,

kaÏd˘ dal‰í pes, 300 Kã

● rhlídací pes chovan˘ právnickou

osobou a ostatní psi, ktefií nejsou

uvedeni v pfiedchozích odstavcích

1000 Kã

● rkaÏd˘ dal‰í pes viz bod 9) 1500

Kã

Poãet   psÛ   nelze   vázat   pouze

Co by mûl vûdût kaÏd˘ obãan na‰eho obvodu

1 osobû , Ïije-li ve spoleãné domác-

nosti více osob. UpozorÀujeme na

skuteãnost, Ïe poplatník nemá ná-

rok na niÏ‰í sazbu ve v˘‰i 200 Kã,

pokud má soubûh dvou dÛchodÛ

(starobní + vdovsk˘ ). DoloÏení

skuteãnosti, Ïe poplatník je poÏiva-

telem jednoho dÛchodu se provádí

formou ãestného prohlá‰ení.

Od poplatku ze psÛ 
se osvobozují:

● rdrÏitel psa, kter˘m je osoba nevi-

domá, bezmocná a osoba s tûÏk˘m

zdravotním postiÏením, které byl

pfiiznán III. stupeÀ mimofiádn˘ch

v˘hod podle zvlá‰tního právního

pfiedpisu, osoba provádûjící v˘cvik

psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto

osob,

● rosoba provozující útulek zfiízen˘

obcí pro ztracené nebo opu‰tûné

psy,

● rosoba, které stanoví povinnost

drÏení a pouÏívání psa ( drÏitel ho-

nitby ),

● rorganizace, jejichÏ zfiizovatelem

je  správce  poplatku  nebo  mûsto

Ústí nad Labem,

● rosoby, které se prokáÏí potvrze-

ním o pfievzetí psa z útulku,

● rpolicie âR a mûstská policie.

Splatnost poplatku
Neãiní-li poplatek více neÏ 400

Kã je splatn˘ do 31. 3. bûÏného ka-

lendáfiního roku.

âiní-li více neÏ 400 Kã je splatn˘

ve ãtyfiech splátkách ve v˘‰i 25 %

roãní sazby, nejpozdûji do 31. 3.,

31. 5., 31. 8., 30. 11. bûÏného ka-

lendáfiního roku. 

Poplatek za uÏívání
vefiejného prostranství

Pojem vefiejné prostranství: ná-

mûstí, silnice, ulice, mûstské komu-

nikace, chodníky, vefiejná zeleÀ, tr-

Ïi‰tû, parky, prÛchody, podchody,

nadchody, loubí a pasáÏe pfiístupné

kaÏdému bez omezení.

Zvlá‰tní uÏívání vefiejného pro-

stranství se rozli‰uje podle zpÛsobu

uÏívání takto: 

● rv˘kopové práce,

● rumístûní doãasn˘ch staveb zafií-

zení slouÏící pro poskytování pro-

deje a sluÏeb,

● rumístûní stavebních zafiízení,

● rumístûní reklamních zafiízení,

● rzfiízení cirkusÛ, lunaparkÛ a po-

dobn˘ch atrakcí,

● rumístûní skládek,

● rvyhrazení trvalého parkovacího

místa,

● rkulturní a sportovní akce,

● rreklamní akce,

● rpotfieba tvorby filmov˘ch a tele-

vizních dûl.

Povolení ke zvlá‰tnímu uÏívání

vefiejného prostranství vydává pod-

le místa a zpÛsobu vyuÏití - Magis-

trát mûsta Ústí nad Labem, odbor

dopravy, 1. patro (vchod z Lidické-

ho námûstí)

ÚMO Ústí nad Labem-mûsto,

odbor správy obecního majetku, p.

Sucheviã, 2. patro.

Po vydání pfiíslu‰ného povolení

je uÏivatel povinen, nejpozdûji

dnem zahájení uÏívání vefiejného

prostranství, nahlásit správci po-

platku (ÚMO ÚL-mûsto, ekono-

mick˘ odbor, p. Hamsová, 2. patro,

ã. kanceláfie 257) tuto skuteãnost. 

Poplatník je povinen oznámit
tyto údaje:
● rjméno nebo název právnické oso-

by

● rbydli‰tû nebo sídlo

● rrodné ãíslo nebo IâO

● rjde-li o fyzickou nebo právnic-

kou osobu, která je podnikatelsk˘m

subjektem ãísla úãtu u penûÏních

ústavÛ, na nichÏ jsou vedeny pro-

stfiedky z její podnikatelské ãinnos-

ti .

Po skonãení zvlá‰tního uÏívání

vefiejného prostranství a ohlá‰ení

správci poplatku bude místní popla-

tek vymûfien platebním v˘mûrem,

kter˘ je splatn˘ do 15 dnÛ ode dne

doruãení rozhodnutí. 

Sazby místní poplatku za
zvlá‰tní uÏívání vefiejného pro-
stranství:
● rumístûní stánkÛ, pultÛ, kioskÛ

k prodejním úãelÛm, vãetnû mani-

pulaãního prostoru, skládek zboÏí,

vystaveného zboÏí a k umístûní sta-

veb doãasn˘ch staveb 10/m2 /den -

umístûní reklamních zafiízení 50/m2

/den - umístûní pfiedzahrádek  5/m2

/den

● rumístûní stavebních zafiízení (zfií-

zení staveni‰tû nebo stavby, vãetnû

skládky materiálu)  a provádûní v˘-

kopov˘ch prací 5,-/m2 /den

● rpofiádání kulturní nebo sportovní

akce:

- do 7 kalendáfiních dnÛ vãetnû

(pau‰ální poplatek) 3500 Kã/t˘den

nebo alikvotní ãást dle poãtu dnÛ

- nad 7 kalendáfiních dnÛ 10/m2 /den

● rprovoz lunaparkÛ, cirkusÛ a ji-

n˘ch obdobn˘ch atrakcí, pro potfie-

by tvorby filmov˘ch a televizních

dûl (pau‰ální poplatek) 5000 Kã/t˘-

den

● rvyhrazení trvalého parkovacího

místa pouze pro osobní automobily

(pau‰ální poplatek ) 1500/mûsíc

Sazby poplatku se vybírají za

kaÏd˘ i zapoãat˘ m2 uÏívaného ve-

fiejného prostranství a kaÏd˘ zapo-

ãat˘ den, t˘den nebo mûsíc.

DrÏitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnÛ vznik a zánik je-
ho poplatkové povinnosti.


