
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU ÚST Í  NAD LABEM-MĚSTO

Č. 1 • BŘEZEN • 2008

Úvodní slovo starosty 2
Diamantové svatby 3
Stipendium starosty MO ÚL – město 3
Výstavba nových parkovacích míst 3
Stanoviště putovních kontejnerů  
pro rok 2008 4

Kalendář odvozu odpadů  
- I. pololetí 2008 4
Rozdělení kompetencí v oblasti správy 
chodníků a údržby a čistoty zeleně 6
Rozpočet MO ÚL – město na rok 2008 7
Upozornění pro občany 8



2 březen > 2008

podnětů z našich zjištění či Vašich 
připomínek Magistrátu.
Zůstala nám dále administrativa 
kolem kácení a prořezů stromů  
a činnosti, které byly v minulosti  
a budou i nadále zajišťovány zejmé-
na našimi pracovníky veřejně pro-
spěšných prací (VPP) – sečení cca  
4 ha v okrajových částech (Habrovice, 
Božtěšice, Skorotice, Strážky, 
Hostovice, Vaňov), včetně vysypá-
vání košů a drobných oprav, sečení 
ploch a úpravy živých plotů v naší 
správě, které nejsou zahrnuty 
do smluvní údržby, drobné terénní 
úpravy, starost o 12 pískovišť a 44 
hřišť, 24 soch, plastik a pomníků, 
648 ks laviček, stavby v zeleni (drob-
né opravy chodníků, schodů, zábra-
dlí, apod.), dočišťování ploch zele-
ně a chodníků, sběr psích exkre-
mentů, kontejnerové vany (umisťo-
vané 2x ročně na předem určená 
stanoviště), inspekční činnost – ze 
zákona přenesená působnost týkající 
se pozemků jiných vlastníků, povo-
lení vstupu do zeleně (opravy obyt. 
domů – lešení, výkopy v zeleni, zábory 
zeleně, apod.). Po dohodě s Úřadem 
práce budeme využívat cca 53 pra-
covníků VPP. 
K rozpočtu na rok 2008 Vás chci 
informovat, že i přes silně omezené 
finanční zdroje bude činnost Úřadu 
MO zajištěna v  potřebném rozsahu 
a také v investiční části rozpočtu 

budeme pokračovat v  rekonstruk-
cích a opravách chodníků, které 
máme ve správě např. rekonstrukce 
chodníků: Klíšská II. etapa (od kři-
žovatky U městských domů ke kři-
žovatce Okružní), Pražská II.etapa 
(Vaňov), Habrovice II. etapa, 
Mezidomí (k zadním vchodům), 
Návětrná (u křižovatky s ul. 
Masarykova), spojka Sládkova – 
Bezručova, V Kutišti (před budovou 
knihovny), schody Malátova, spoj-
ka z ul. Za vozovnou k mostu přes 
Klíšský potok (za ZS) a Vinařská 
(od zastávky MHD) a předpokládá-
me vybudovat více než 100 nových 
parkovacích míst na sídlištích 
(Spartakiádní, Hornická, Malátova, 
Lisztova aj.). Rekonstrukci části 
dlažby na Lidickém náměstí již 
můžete sledovat.
Máme připravenu rekonstrukci 
kašny ve Vrchlického sadech, kde 
zároveň rozšíříme i dětské hřiště. 
Nové dětské hřiště bude realizováno 
v Parku Míru.
V každém Slovu starosty Vás žádám 
o pomoc, trpělivost a spolupráci, 
aby se nám naše záměry podařilo 
realizovat. Ani dnes neudělám 
výjimku, zejména proto, že jsem 
v minulých dnech, společně s jinými 
starosty, navštívil slezské město 
Opavu. Přiznám se, že jsem tiše 
záviděl, neviděl jsem tam posprejo-
vané fasády domů, vyvrácené poš-
tovní schránky, rozježděné  
trávníky podél komunikací, poniče-
né koše na odpadky, kontejnery 
na chodnících a záviděl jsem i jejich 
kuřáky, kteří ví, na co jsou odpad-
kové koše. 
Vážení spoluobčané, na závěr dneš-
ního Slova připomínám, co stále 
platí - uvítáme každý Váš podnět 
a připomínku, pokud mi je budete 
chtít sdělit osobně, dohodněte si 
s mým sekretariátem  
(tel.: 475 220 693) termín Vaší 
návštěvy. Rád se s Vámi setkám. 

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město 

Vážení spoluobčané,

až budete číst tyto řádky, budeme 
mít schválený rozpočet na rok 2008. 
Jak jistě víte z posledního vydání 
Radničního hlasatele a z denního 
tisku, začínali jsme letošní rok v reži-
mu rozpočtového provizoria. Bylo 
to řešení vyvolané rozhodnutím 
Rady města, že od 1. 1. 2008 pře-
jde správa zeleně a čištění chodníků 
z Úřadů městských obvodů 
na Magistrát města Ústí nad Labem. 
Protože se jednalo o velký zásah 
do hospodaření MO nebyl předá-
vací proces jednoduchý, bylo třeba 
vyjasnit řadu souvisejících otázek, 
zejména týkajících se rozsahu 
a financování činností, které nám 
na úseku správy zeleně a čistoty 
chodníků zůstaly. Minule jsem Vám 
slíbil, že Vás budu informovat, jak je 
uvedená činnost od začátku roku 
zajištěna. Naše původní smlouvy 
s firmami, které pro MO letní čištění 
a zimní údržbu chodníků a údržbu 
zeleně zajišťovaly - AVE CZ a.s. 
(lokalita Centrum), Brůžek Jaroslav 
(lokalita Skřivánek), Rosea v.o.s. 
(lokalita Klíše, Bukov, Všebořice), 
Phoenix Trans s.r.o. (lokalita 
Předlice) a Müller R. (lokalita 
Městské sady), zůstávají zatím 
i nadále v platnosti, ale převzal je 
a hradí tyto výdaje Magistrát. Nám 
zůstala kontrolní činnost a předávání 
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Diamantové svatby
Starosta Městského obvodu Ústí nad Labem – město, Ing. Václav Verner 
měl v sobotu 19. 1. 2008 tu čest, poblahopřát manželům Jaroslavu 
a Květuši Francovým k 60. výročí uzavření jejich manželství. Diamantovou 
svatbu oslavili manželé v kruhu své rodiny a přátel. 
Manželům Francovým tímto přejeme ještě jednou k jejich diamantové 
svatbě mnoho zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých.

manželé Francovi

manželé Beranovi
V pátek 8. 2. 2008 se do obřadní síně v ulici Winstona Churchilla dostavili 
manželé Jaroslav a Miluše Beranovi, kteří v kruhu svých blízkých oslavili 60. 
výročí uzavření manželství. K diamantové svatbě manželům poblahopřál 
též starosta Městského obvodu Ústí nad Labem – město, Ing. Václav 
Verner. 
Manželům Beranovým tímto přejeme ještě jednou k jejich diamantové 
svatbě mnoho zdraví a spokojenosti.

Stipendium starosty 
MO ÚL – město
Starosta MO ÚL – město Ing. Václav Verner předal stipendium za akademic-
ký rok 2006–2007 ve výši 15 000,- Kč za vynikající studijní i mimoškolní 
pedagogickou práci slečně Alžbětě Krbcové, studentce Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně, magisterského studijního programu Vychovatelství, 
obor Vychovatelství pro speciální zařízení.

Výstavba nových parkovacích míst  
v ulici Kpt. Nálepky

Při řešení neuspokojivé situace 
s parkováním v lokalitě Všebořice 
byla vytipována jako vhodná i oblast 
v ulici Kpt. Nálepky. Pro výběr loka-
lity a realizaci stavby jsou důležité 

podmínky, které je nutné splnit. 
Stavět je možno pouze na pozemku 
ve vlastnictví Statutárního města 
Ústí nad Labem, cena za jedno par-
kovací místo nemá přesáhnout 
60 000 Kč a také musí být souhlas 
majitelů sousedních pozemků. Tato 
poslední podmínka bývá největším 
problémem při realizaci stavby. 
Majiteli pozemků většinou jsou 
Společenství vlastníků bytových 
jednotek okolních domů a získat 
jejich souhlas je mnohdy velice pro-
blematické, ne-li nemožné. Souhlas 
Společenství vlastníků bytových 
jednotek se nám v ulici Kpt. Nálepky 
podařilo získat, a proto právě zde 

proběhla v závěru loňského roku 
výstavba nových parkovacích míst. 
Bylo vybudováno 17 míst z toho 2 
pro tělesně postižené. Celkový 
náklad na výstavbu byl 622 063,- 
Kč včetně DPH. Na jedno parkovací 
místo se jedná o náklad 36 592,- Kč 
a tím došlo i ke splnění podmínky 
ceny za jedno místo. 

Zároveň byl požádán Magistrát 
města Ústí nad Labem, odbor 
dopravy o opravu přístupové komu-
nikace k novým parkovacím mís-
tům.

Ladislav Holbus
OSOM 
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Stanoviště putovních kontejnerů pro rok 2008
VANA č. 1 (CENTRUM, VAŇOV, SKŘIVÁNEK)
CENTRUM
ul. Důlce 11.3.-18.3. 2. 9.–8. 9.
ul. Moskevská (Zverimex) 19. 3.–25. 3. 9. 9.–15. 9. 
ul. Masarykova (zadní trakt) 26. 3.–1. 4. 16. 9.–22. 9.
ul. Koněvova, Král. Výšina 2. 4.–7. 4. 23. 9.–29. 9.
ul. Bělehradská + El. Krásnohorské 8. 4.–14. 4. 30. 9.–6. 10.
ul. Dlouhá (za Interhot. Bohemia) 15. 4.–21. 4. 7. 10.–13.10.
VAŇOV
ul. Čajkovského (u vodárny) 22. 4.–28. 4. 14. 10.–20. 10.
ul. Pražská (naproti ZŠ) 29. 4.–5. 5. 21. 10.–27. 10.
ul. Čajkovského + P. Stránského 6. 5.–12. 5. 29. 10.–3. 11.
ul. Pražská (před rest. U Lípy, 
za žel. přejezdem v ul. K Přejezdu) 13. 5.–19. 5. 4. 11.–10. 11.

ul. Čajkovského u odbočky do ul. 
Dětská (od býv. rest. Kotva vpravo 
pod viadukt a hned první ul. vlevo)

20. 5.–26. 5. 19. 11.–24. 11.

SKŘIVÁNEK
ul. Holarova + Bělehradská 27. 5.–2. 6. 19. 11.–24. 11.
ul. Mošnova (vjezd do 14. ZŠ) 3. 6–9. 6. 25. 11.–1. 12.
ul. Hornická (sauny) 10. 6.–16. 6. 2. 12.–8. 12.
ul. Malátova (zdrav. středisko) 17. 6.–23. 6. 9. 12.–15. 12.

VANA č. 2 (PŘEDLICE,VŠEBOŘICE, KLÍŠE)
PŘEDLICE
ul. Marxova 11. 3.–18. 3. 2. 9.–9. 9.
ul. Mahenova 19. 3.–25. 3. 10. 9.–16. 9.
ul. Za Válcovnou (u obchodu) 26. 3.–1. 4. 17. 9.–23. 9.
VŠEBOŘICE
ul. Masarykova (Union) 2. 4.–8.4. 24. 9.–30. 9.
ul. Spartakiádní 9. 4.–15. 4. 1. 10.–7. 10.
ul. Bří Čapků (lyžařský svah) 16. 4.–22. 4. 8. 10.–14. 10.
ul. Všebořická + ul. Plynárenská parkoviště 23. 4.–29. 4. 15. 10.-21. 10.
ul. Vinařská (sídliště) 30. 4.–6. 5. 22. 10.–27. 10.
ul. V Podhájí 7. 5.–13. 5. 28. 10.–3. 11.
KLÍŠE
Na Hvězdě 14. 5.–20. 5. 4. 11.–11. 11.
ul. Střížovická 21. 5.–27. 5. 12. 11.–18. 11.
ul. Beethovenova 28. 5.–3. 6. 19. 11.–25. 11.

VANA č. 3 (SKOROTICE, BOŽTĚŠICE, HABROVICE, STRÁŽKY),  
ul. Stará + ul. Na Výsluní, ul. Na Kohoutě
Skorotice
Skorotice - ul. Na Valech 11. 3.–18. 3. 2. 9.–8. 9.
Skorotice - ul. Polní (u hřbitova) 26. 3.–1. 4. 16. 9.–22. 9.
Skorotice - ul. Bukovská – hasičárna 23. 4.–29. 4. 14. 10.–20. 10.
Skorotice - ul. Buzulucká + 5. května 7. 5.–13. 5. 29. 10.–4. 11.
Božtěšice
Božtěšice - ul. Pod Skalou 19. 3.–25. 3. 9. 9.–15. 9. 
Božtěšice - ul. Lidická 9. 4.–15. 4. 1. 10.–6. 10.
Božtěšice - ul. Chuderovská 30. 4.–6. 5. 21. 10.–27. 10.
Habrovice 
Habr. kaplička 2. 4.–8. 4. 23. 9.–30. 9.
Strážky
Strážky 16. 4.–22. 4. 7. 10.–13. 10.
Skřivánek
ul. Stará + ul. Na Výsluní 14. 5.–20. 5. 5. 11.–10. 11.
ul. Pod Školou 21. 5.–27. 5. 11. 11.–18. 11.
Všebořice, ul. Na Kohoutě 28. 5.–3. 6. 19. 11.–25. 11.

VANA č. 4 (HOSTOVICE, PŘEDLICE)
Hostovice
Hostovice 11. 3.–18. 3. 2. 9.–8. 9.
Hostovice - ul. Sousedská 19. 3.–25. 3. 9. 9.–15. 9.
Hostovice- ul. Sousedská 21. 5.– 27. 5. 11. 11.–18. 11.
Předlice 
ul. Prostřední + ul. B. Lounského 26. 3.–1. 4. 16. 9.–22. 9. 
ul. Klíšská + ul. U Panského dvora 27. 3.–8. 4. 23. 9.–30. 9.
Předlice - Kolonie 9. 4.–15. 4. 1. 10.–6. 10.
Předlice - nám. Prokopa Velikého 16. 4.–22. 4. 7. 10.–13. 10.
Předlice - ul. U Jeslí č. 16 
(roh ul. Práce) 23. 4.–29. 4. 14. 10.–20. 10.

Předlice - Kolonie ul. Jiráskova 30. 4.–6. 5. 21. 10.–27. 10. 
Předlice - ul. Dostojevského 7. 5.–13. 5. 29. 10.–4. 10.
Předlice - ul. Na Nivách 14. 5.–20. 5. 5. 11.–10. 11.
Předlice - ul. Marxova + B. Němcové 28. 5.–1. 6. 19. 11.–24. 11.
Předlice - ul. Sklářská 2. 6.–8. 6. 25. 11.–2. 12. 
S případnými dotazy se můžete obracet na pí A. Stromovou,  
tel. 475 241 421

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008  
v MO Ústí nad Labem - město
Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. 
Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST: Božtěšice,Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
- vaky k odvozu připravte 6. 4. 2008.
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
- vaky k odvozu připravte 13. 4. 2008.

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST:   Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - 

Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozů: 21. 2. a 22. 5. 2008
Klíše:  U Koupaliště 15,00–15,20, Alešova 

15,30–15,50 
Bukov: Bří Čapků 16,00–16,20
Všebořice: Lipová 16,25–16,45
Božtěšice: Petrovická 16,55–17,15
Skorotice: Bukovská 17,20–17,40
Habrovice: restaurace U Švejka 17,50–18,10
Skřivánek:  Hoření, roh s ulicí Ženíškova 

18,20–18,40

OBLAST:   Město centrum - Vaňov - Hostovice - 
Skřivánek 

Datum svozů:  27. 3. a 26. 6. 2008
Město centrum:  Růžový palouček 16,30 –16,50 

Dlouhá 16,55 – 17,15
Vaňov:  Pražská 17,30 – 17,50
Hostovice:  Hospodářská, u restaurace  

18,05 – 18,25
Skřivánek:  Hornická, parkoviště u věžáků  

18,45 – 19,05
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Svoz objemného odpadu

I. etapa Božtěšice, Strážky, 
Skorotice, Bánov, Habrovice, 
Bukov, Všebořice

Úterý 4.3. 2008: Božtěšice - 
Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, 
Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, 
Pod Skalou, Široká, Třešňová, 
Vinařská, Zemědělská.

Středa 5. 3. 2008: Skorotice – 
Bánov - Habrovice
5. května, Božtěšická, Bukovská, 
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, 
K Chatám, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kostelní, Leknínová, Liliová, 
Na Svahu, Na Valech, Oblouková, 
Osvoboditelů, Platanová, Polní, 
Skorotická, Slovanská, Svážná, 
U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech. 

Čtvrtek 6.3. 2007: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, 
Kosmova, Rembrandtova, 
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova.

Pátek 7. 3. 2007: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše,  
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, 
Masarykova (mezi Dukelských hrdinů 
a Štefánikovou), Sovova, Školní,  
Ve Stromkách, Vojnovičova, 
Všebořická (mezi Slunnou  
a Rondelem), Za Vozovnou, 
Návětrná.

Úterý 11. 3. 2008: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi 
Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní. 

Středa 12. 3. 2008: Všebořice 
Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, Lipová, Plynárenská, Pod 
Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, 
Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická 
(mezi Lipovou a Slunnou).

II. etapa Klíše, Předlice 

Čtvrtek 13. 3. 2008: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta,  
Na Drahách, Na Okraji,  
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce,  
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova.

Pátek 14. 3. 2008: Klíše 
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbenova, 
Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách.

Úterý 18. 3. 2008: Město mezi  
ul. Masarykova, Štefánkova  
a Palachova 
Alešova, Balbínova, Beethovenova, 
Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Pod Holoměří, Růžový 
palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička.

Středa 19. 3. 2008: Klíše 
České mládeže, Hany Kvapilové,  
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, 
Resslova, Sládkova, Thomayerova, 
U Nemocnice, U Panského dvora.

Čtvrtek 20. 3. 2008: Klíše 
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských 
domů. 

Pátek 21. 3. 2008: Předlice
Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, 
Dostojevského, Hrbovická, Husitská 
cesta, Chabařovická, Jateční, 
Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, 
Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova,  
Na Luhách, Na Nivách,  
Na Vantrokách, Okresní silnice, 
Palackého, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Tovární, U Jeslí,  
U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky,  
ulice Práce, Za Válcovnou.

III. etapa město-centrum, 
Hostovice, Vaňov

Úterý 25. 3. 2008: město ul. Stará 
a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, 
Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, 
Stará, 

Středa 26. 3. 2008: Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, 
Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova.

Čtvrtek 27. 3. 2008: Stříbrníky
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření  
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, 
Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana 
Olbrachta, Malátova, Mošnova, 
Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, 
Pod Školou, Stříbrnické nivy, 
Ve Smyčce, Ženíškova.

Pátek 28. 3. 2008: město mezi  
ul. Důlce, Hoření, Londýnská, 
Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou  
a Velkou Hradební), Bratislavská, 
Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou 
a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické 
náměstí, Londýnská, Masarykova 
(mezi Londýnskou a Revoluční),  
Na Schodech. 

Úterý 1. 4. 2008: město-centrum 
- Hostovice
Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Rooseveltova, Solní stezka, 
Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, 
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická  
a celé Hostovice včetně ulic 
Hostovické a ulic okolních. 

Středa 2. 4. 2008: město  
od železničního mostu směrem 
na Vaňov a Vaňov
Město, ulice od železničního mostu 
směrem na Vaňov a celý Vaňov.

Více informací na www.mag-ul.cz
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Rozdělení kompetencí v oblasti správy 
chodníků a údržby a čistoty zeleně
1) rozdělení chodníků  
ve městě pro výkon jejich 
správy
 Chodníky na území města Ústí nad 
Labem byly v roce 1995 rozděleny 
mezi jednotlivé obvody města 
a odbor dopravy Magistrátu města 
Ústí nad Labem. Jejich správa byla 
rozdělena na základě usnesení Rady 
města Ústí nad Labem č. 30/ 95. 
Od 1. července 1995 byla tato sprá-
va rozdělena a její rozdělení vyzna-
čeno v mapových podkladech, které 
byly předány jednotlivým obvo-
dům. 
Ne všechny chodníky na území 
obvodu patří do správy Městského 
obvodu Ústí n. L. – město. Dalo by 
se zjednodušeně říci, že chodníky 
oddělené zeleným pásem od komu-
nikace jsou ve správě městských 
obvodů, ale ani to není přesné, 
proto je nutný náhled do předa-
ných mapových podkladů pro přes-
né zjištění, který chodník pod kte-
rou správu patří. Proto při námě-
tech na opravu nebo kritice stavu 
povrchu by mělo dojít k předběžné 
konzultaci s odpovědným pracovní-
kem odboru správy majetku Úřadu 
městského obvodu Ústí nad Labem 
– město: Vít Suchevič, tel.: 
475 241 424 nebo s odpovědným 
pracovníkem odboru dopravy 
Magistrátu města Ústí nad Labem: 
Roman Vlček, tel.: 475 241 857, 
který sdělí, podle mapových pod-
kladů, pod kterou správu uváděný 
chodník patří. Tím se zlepší infor-
movanost a zkrátí lhůty možné 
nápravy, protože podněty, náměty 
a kritika se dostanou nejkratší ces-
tou ke správci předmětné komuni-
kace. Komunikace pro provoz auto-
mobilů patří všechny do správy 
odboru dopravy Magistrátu města 
Ústí nad Labem.
S platností od začátku letošního 
roku byl upraven Statut města, 
nabytím jeho účinnosti vydává 

odbor dopravy Magistrátu města 
Ústí nad Labem všechna rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikací 
na celém území města. Dále s účin-
ností od prosince 2007 vstoupilo 
v platnost Nařízení Statutárního 
města Ústí nad Labem č. 3/ 2007, 
kterým se vydává tržní řád. Podle 
tohoto nařízení není již třeba žádat 
městské obvody o souhlas se zříze-
ním tržního místa na dobu určitou, 
tím dochází ke zjednodušení admi-
nistrativy při podávání žádostí 
o vydání rozhodnutí o zvláštním 
užívání.

2) Údržba čistoty a zeleně
Od 1. ledna 2008 došlo k zásadní 
změně na úseku údržby čistoty, 
zeleně a chodníků. Od začátku roku 
tyto činnosti na plochách Městského 
obvodu Ústí nad Labem – město, 
stejně jako na plochách ostatních 
městských obvodů, zajišťuje 
Magistrát města Ústí nad Labem. 
V kompetenci Městského obvodu 
Ústí nad Labem – město zůstává 
péče o čistotu v okrajových částech 
obvodu, o pískoviště a dětská hřiště, 
na kterých bude zajišťován úklid 
a seč dle potřeby tak, aby byl zajiš-
těn optimální stav ploch, rovněž dle 
potřeby bude zajištěno vyvážení 
odpadkových košů na hřištích 
a opravy herních prvků. Dále bude 
obvod zajišťovat péči o stavby 
v zeleni (např. zídky), pomníky, 
sochy, plastiky a lavičky. Rovněž 
bude zajišťovat sběr psích exkre-
mentů (MO vlastní 2 vysavače, 
které obsluhují pracovníci VPP) 
a vyvážení košů na psí exkrementy 
včetně jejich oprav a instalace 
nových.
Z odpadového hospodářství zůstá-
vá v kompetenci obvodu zajištění 
putovních kontejnerových van.
I když v údržbě zeleně a čistoty 
došlo k zásadní změně a situace se 
jeví poměrně chaoticky, bude sna-

hou pracovníků Městského obvodu 
Ústí nad Labem – město docílit 
takového stavu, aby se výše uvede-
né změny co nejméně negativně 
odrazily na stavu čistoty a vzhledu 
ploch obvodu. Zejména kontrolní 
činností s následným upozorněním 
odpovědných pracovníků 
Magistrátu města Ústí nad Labem 
na zjištěné nedostatky s žádostí 
o jejich nápravu. Pomocí pracovní-
ků VPP, kterých má MO zatím k dis-
pozici celkem 53 a to do 31. 3. 
2008, budeme nadále zajišťovat 
výše uvedené činnosti i činnosti 
další, např. zakládání nové zelně 
apod.

3) Odpadkové koše
V průběhu ledna byla provedena 
pracovníky oddělení čistoty a zele-
ně Úřadu MO ÚL – město inventari-
zace odpadkových košů v rámci 
obvodu, včetně okrajových částí. 
Byl zjišťován stav stávajících, potřeba 
výměny či zakoupení nových košů.
V současné době se na plochách 
obvodu nachází cca 410 ks odpad-
kových košů + 12 ks na psí exkre-
menty. Opravy, instalace nových 
a vyvážení odp. košů spadají 
do kompetence Magistrátu města 
Ústí n. L, s výjimkou košů na psí 
exkrementy, jejich vyvážení, opravy 
a instalaci zajišťuje obvod.
Na základě zjištěného stavu byl 
na Magistrát města Ústí n. L předán 
podnět k nakoupení 123 ks nových 
odpadkových košů jako náhrada 
za koše chybějící či ve velmi špat-
ném stavu. Dále Městský obvod 
Ústí n. L. – město zamýšlí nakoupit 
další koše na psí exkrementy zejmé-
na na lokalitu Skřivánek a do pěších 
a klidových zón obvodu.

Monika Králová, Vít Suchevič
OSOM 
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Rozpočet městského obvodu Ústí n. L. – město na rok 2008 
Na VIII. Zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu dne 26. února 
2008 byl schválen rozpočet 
Městského obvodu Ústí n. L. – město 
na rok 2008, který je základním 
materiálem pro hospodaření měst-
ského obvodu v rozpočtovém roce 
2008. Byl zpracován v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 
zákonem 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů 
a rozpočtem města Ústí nad Labem 
pro rok 2008.
Rozpočet byl schválen jako schod-
kový (příjmy 63 235,00 tis. Kč, 
výdaje 70 209,00 tis. Kč, financová-
ní 6 974,00 tis. Kč) a záporné saldo 
příjmů a výdajů vyrovnává oblast 
financování vlastními prostředky 
z minulých let, což jsou zůstatky 
na účtech hlavní činnosti k 31. 12. 
2007. Souhrnné údaje jsou uvedené 
v přiložené tabulce a celé znění roz-
počtu MO ÚL – město na rok 2008 
je k nahlédnutí na ekonomickém 
odboru ÚMO ÚL a na interneto-
vých stránkách www.ul-mesto.cz. 
Rozpočet obsahuje, jak příjmovou 
část, tak výdajovou část, vždy 
komentář a příslušná tabulka.
Příjmová část rozpočtu shrnuje 
možné zdroje financování hospoda-
ření MO v roce 2008. Jedná se 

o vlastní příjmy (daňové, nedaňové 
a kapitálové) a dále o přijaté dotace 
(z rozpočtu města, ze státního roz-
počtu a státních fondů), dále pak 
zůstatky na účtech hlavní činnosti 
a finanční prostředky z výsledku 
hospodaření ve vedlejší hospodář-
ské činnosti.
Výdajová část rozpočtu uvádí, jak 
pravidelné provozní (neinvestiční) 
výdaje MO, tak předpokládané 
výdaje investiční.
Jedná se o výdaje na vlastní činnost 
MO v samostatné působnosti, 
zejména výdaje spojené s péčí 
o životní prostředí, o majetek obce 
a jeho rozvoj, výdaje spojené s výko-
nem státní správy, ke které je MO 
pověřen zákonem, resp. Statutem 
města, dále pak výdaje vyplývající 
pro MO z uzavřených smluvních 
vztahů a další výdaje na činnosti, 
které MO vyplývají z obecně závaz-
ných právních předpisů. 
V investičních výdajích se předpo-
kládají úhrady za:
inženýrskou činnost, studie, příprav-
né a projektové práce,
realizované investiční akce jako je 
rekonstrukce kašny a přilehlého dět-
ského hřiště ve Vrchlického sadech, 
rekonstrukce dlažby na Lidickém 
náměstí, rekonstrukce dětského 

hřiště v Parku Míru, rekonstrukce 
chodníků a budování nových parko-
vacích míst.

Součástí návrhu rozpočtu je i plán 
vedlejší hospodářské činnosti na rok 
2008, kde plánujeme:
Výnosy  
v celkové výši 15 383,00 tis. Kč
Náklady  
v celkové výši 11 014,00 tis. Kč
Očekávaný hospodářský  
výsledek 4 369,00 tis. Kč

Rozpočet je zpracován tak, aby byl 
srozumitelný nejen zastupitelům 
MO ÚL – město, ale i obyvatelům 
města Ústí nad Labem. Obsahuje 
veškeré příjmy a výdaje, které MO 
v rozpočtovém roce 2008 očekává 
a které může v rámci daných norem 
uskutečnit. K financování nečeka-
ných výdajů a kompenzaci nižších, 
než očekávaných příjmů bude 
možno použít zůstatky peněžních 
fondů MO ÚL – město (FVHČ 
a FOR), které si MO zřídil a kde jsou 
kumulovány výsledky hospodaření 
z minulých let. 
     
Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město 

Příjmová část (v tis. Kč)
Daňové příjmy celkem 20 050,00
Z toho: a) správní poplatky 1 000,00

b) správní poplatky za VHP 3 500,00
c) poplatky za psy 800,00
d) popl.za zábor veřej.prostr. 1 450,00
e) poplatek za provozovaný VHP 6 500,00
f) výtěžek z loterií a jiných podobných her 6 800,00

Nedaňové příjmy celkem 175,00
Z toho: a) příjmy z úroků 35,00

b) ostatní nedaňové příjmy 50,00
c) pokuty za přestupky 90,00

Příjaté dotace celkem: 43 010,00
Z toho: na sociální dávky 0,00
PŘÍJMY CELKEM 63 235,00

Výdajová část (v tis. Kč)
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 52 309,00
Z toho: výdaje na sbor dobrovolných hasičů 80,00

provozní výdaje na chod úřadu 7 111,00
sociální odbor (poštovné) 330,00
kultura 20,00
členové zastupitelstva - výdaje dle zákona 2 947,00
správa celkem 30 441,00
v tom: mzdy úředníků 15 192,00
příspěvky neziskovým organizacím 150,00
výdaje sociálního fondu 615,00
výdaje na udržování čistoty MO 1 835,00
výdaje na údržbu a obnovování zeleně 2 000,00
údržba dětských hřišť 510,00
výdaje ostatní (vánoční výzdoba a trhy) 370,00
údržba a opravy chodníků, stav. práce v zeleni 5 900,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 17 900,00
Z toho: projektová dokumentace a posudky 200,00

rekonstrukce kašny Vrchlického sady 1 000,00
parkovací místa 6 100,00
rekonstrukce chodníků 7 700,00
rekonstrukce Lidického náměstí 2 500,00
dětská hřiště 400,00

VÝDAJE CELKEM 70 209,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -6 974,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM  6 974,00

Vysvětlivka:
VHP - výherní hrací přístroje  
 - zůstatky na účtech z minulých let 

Základní údaje
Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání  
ZMO ÚL - město dne 26. 2. 2008
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Kontakty:
Adresa
ÚMO Ústí nad Labem – město 
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem

Telefony:
Spojovatelka 475 241 111
Sekretariát starosty 475 241 277
Fax - sekretariát starosty 475 241 350
Sekretariát tajemník 475 241 377
Fax – sekretariát tajemníka 475 211 240

Informovanost pro občany je také zajištěna na www.ul-mesto.cz

Vydal: ÚMO Ústí n. L. – město, Velká Hradební 8A
Vytiskl NOESIS s.r.o. se sídlem: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Registrace: MK ČR E 17899

Upozorňujeme občany, že potřebné listiny jako jsou výpis 
z REJSTŘÍKU TRESTŮ, KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
OBCHODNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU mohou  
získat na jednom místě.

Již od poloviny ledna 2008 lze  
výpis z Rejstříku trestů, Katastru  
nemovitostí, Obchodního 
a Živnostenského rejstříku získat 
na kontaktních místech veřejné 
správy CzechPOINT. Jedním z tako-
vých míst je i na náš Úřad městské-
ho obvodu Ústí nad Labem – město, 
Velká Hradební 8A, I. poschodí, č. 
dveří 174 a 165.

Co to vlastně CzechPOINT je? 
Jedná se o služby pořizování ověře-
ných výstupů z informačních systé-
mů veřejné správy, a to pro potřeby 
veřejnosti (občany, podnikatele), 
která pomocí těchto ověřených 
výstupů prokazuje různé skutečnos-
ti, především před orgány veřejné 
správy. 

Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku ČR 
může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě zna-
losti IČ obchodní organizace. První 
strana výpisu je zpoplatněna část-
kou, jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 100,- Kč; každá 
další strana výpisu je zpoplatněna 
částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 50,- Kč. 

Výpis z živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis 
z  Živnostenského rejstříku ČR požá-

dat anonymní žadatel. Výpis lze 
požadovat na základě znalosti IČ 
obchodní organizace. Zpoplatnění 
výpisu je stejné jako u výpisu 
z Obchodního rejstříku. 

Katastr nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí ČR 
může požádat anonymní žadatel. 
Lze jej požadovat na základě listu 
vlastnictví nebo podle seznamu 
nemovitostí. Pokud žadatel žádá 
výpis podle listu vlastnictví, musí 
znát katastrální území a číslo listu 
vlastnictví. Zpoplatnění tohoto 
výpisu je stejné jako u výpisu 
z Obchodního a živnostenského 
rejstříku. 
Pokud žadatel žádá o výpis podle 
seznamu nemovitostí, měl by znát 
katastrální území a dále buď parcel-
ní číslo požadované nemovitosti, 
jedná-li se o pozemek, nebo staveb-
ní parcelu nebo číslo popisné, jed-
ná-li se o stavbu. I v tomto případě 
je ověřený výstup zpoplatněn stejně. 
O výpis lze zažádat i podle seznamu 
jednotek, v případě, že budova je 
dělena na jednotky, což je typické 
u větších staveb, dělících se na jed-
notlivé byty, garáže, atd. V tomto 
případě musí žadatel znát nejen 
popisné číslo domu, ale i přesné 
číslo bytu v domě. 

Výpis z rejstříku trestů. 
Dle zákona o Rejstříku trestů lze 
vydat výpis z evidence Rejstříku 
trestů osobě, které se výpis týká, 
na základě písemné žádosti. Tuto 
žádost klient obdrží na kontaktním 
místě CzechPOINT vyplněnou 
k podpisu předtím, než mu je výpis 
z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost 
musí být úřadem archivována. 
Osoba, které lze výpis vydat, musí 
mít platný doklad totožnosti a musí 
mít přiděleno rodné číslo. To zna-
mená, že se výpis se může vydat 
i cizincům, kteří mají například trva-
lé bydliště v České republice. Žadatel 
za výpis z Rejstříku trestů zaplatí 
správní poplatek ve výši 50,- Kč. 
V případě, že žádost nemůže být 
vyřízena elektronicky a musí být 
manuelně zpracována pracovišti 
CzechPOINT, musí žadatel doplnit 
žádost kolkem v hodnotě 50,- Kč 
a tato je pak dále zaslána k dalšímu 
zpracování na Rejstřík trestů. 

POZOR! 
Od  18. února 2008 je možné vydá-
vat výpisy z Rejstříku trestů i zmoc-
něncům, kteří žádají o výpis 
na základě plné moci jim udělené 
další osobou. 

Jitka Parýzková
Vedoucí správního oboru 


