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sekáme trávu, ořezáváme keře atd.,
nebo uklízíme a odvážíme černé
skládky. Tímto tedy také odpoví-
dám těm, kteří a které nám píšete,
že tam či jinde není řádně ošetřena
zeleň. V každém Slovu starosty Vás
žádám o pomoc a spolupráci a nyní
Vás ještě prosím, pokud chcete mít
v obvodu pořádek a čisto, nakládejte
s věcmi, které již nepotřebujete tak,
jak je uvedeno na začátku Kalendáře
odvozu odpadů.

K nejvýznamějším úpravám 
v zeleni dochází, jak jste si jistě
všimli, v chodníku kolem Městských
sadů, kde jsme dolovali staré pařezy
a připravovali tak místa na novou
výsadbu, která začne v nejbližších
dnech. Od 1. října, kdy začíná doba
vegetačního klidu, realizujeme
povolené kácení stromů na základě
Vašich žádostí. 

Slíbil jsem Vám ke zlepšení života
v našem MO zvýšení počtu laviček.
Během prázdnin jich bylo instalováno
57 a i když jsem s jejich vzhledem
nebyl z počátku spokojen, je nyní
jejich stav přijatelný a dodavatel 
slíbil pravidelnou kontrolu vzhledu. 

Hospodaření MO ke 30. 6. 2007
je zatím v souladu s rozpočtem.
Předpokládané rekonstrukce a opravy
chodníků, včetně rozšíření počtu
parkovacích míst budou splněny 
a až pojedete Churchillovou ulicí,

tak si všimněte nové střechy a fasády
na domě č. 4, kde máme naši sva-
tební obřadní síň.

Nyní jsme v období přípravy 
rozpočtu na rok 2008. Schválení
Zastupitelstvem MO by mělo 
proběhnout během prosince.
Pokud máte nějaké nápady či
náměty, tak nám je rychle sdělte. 

Uvítáme také připomínky i k našim
WEB stránkám (www.ul-mesto.cz),
které se snažíme zlepšovat a zejména
pravidelně aktualizovat. Chceme,
aby informovanost občanů jejich
prostřednictvím byla co nejlepší. 

Vážení spoluobčané, na závěr
dnešního Slova připomínám, co
stále platí - uvítáme každý Váš 
podnět a připomínku, pokud mi je
budete chtít sdělit osobně, dohod-
něte 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

Před několika dny proběhl ve městě
tak zvaný svoz objemného odpadu.
Tento svoz zajišťuje ve spolupráci 
s firmou AVE a.s., Magistrát města
Ústí nad Labem dvakrát ročně a pro
zajímavost Vám uvedu, že stojí cca
6,5 milionu Kč. Se zástupci firmy
AVE a.s., která zajišťuje svoz komu-
nálního i tříděného odpadu, a se
zástupci odboru životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad Labem,
průběžně jednáme, jak lépe svoz
organizovat, aby byl kolem kontej-
nerů větší pořádek, a kde rozmístit
nádoby na tříděný odpad. Na pořa-
du je i otázka vymístění popelnic 
a kontejnerů z chodníků např. 
v Palachově ulici. I když bylo
vysvětleno, jak máte postupovat 
a jaký odpad bude sbírán (infor-
mační letáky, WEB stránky města,
Městské noviny), opakuje se, bohu-
žel, stav z minulých let a na kontej-
nerová stání se odkládá všechno,
včetně odpadu stavebního. Opět
zaznamenáváme i to, že se odpady
neodkládají ke sběrným nádobám
pouze den před termínem svozu,
ale co je horší, odkládají se tam
odpady dále i po termínech svozu.
Protože se ale sběrová auta do ulic
již v dalších dnech nevracejí, znamená
to, že místo uklizeného města
máme založeny nové černé sklád-
ky. Proč o tom píši. Samozřejmě mi
vadí, že nemáme obvod uklizený,
ale hlavně následný odvoz již musíme
hradit z prostředků rozpočtu naše-
ho městského obvodu.

Protože máme na čistotu a údržbu
zeleně danou určitou omezenou
částku peněz, tak logicky, buď

Obřadní síň ve vile Ignáze Petschka v ul. W. Churchilla.
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Vánoční strom na Lidické náměstí

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí n. L.-město na svém V. zasedání dne 26. června 2007 schválilo
prominutí poplatků z prodlení dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu (dále souhrnně jen „nájemné“) současným i bývalým nájemcům obecních bytů 
za následujících podmínek:

1) celá dlužná částka na nájemném bude zaplacena případně i ve splátkách v době trvání daného období,
a k datu 31. prosince 2007 nebude u nájemce evidován další dluh na nájemném,

2) v případě, že je již s nájemcem uzavřen splátkový kalendář, dluh bude doplacen do 30. prosince 2007,
bez ohledu na původní termín sjednaný ve splátkovém kalendáři, a k datu 30. prosince 2007 nebude 
u nájemce evidován další dluh na nájemném,

3) v případě, že již probíhá soudní spor o zaplacení nájemného, budou nájemcem zaplaceny městu v daném
období veškeré soudní náklady tohoto řízení spolu se zaplacením dlužné částky na nájemném, a k datu
30. prosince 2007 nebude u nájemce evidován další dluh na nájemném,

4) daným obdobím se rozumí období od zahájení amnestie 1. července 2007 do ukončení amnestie 
30. prosince 2007,

5) výjimky nebudou udělovány.

UPOZORŇUJEME OBČANY
Vyhlášení Amnestie

Vážení spoluobčané,
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město již tradičně s předstihem připravuje akce 
patřící do podzimních měsíců a hlavně na závěr roku. Mezi jednu z nich řadíme zajištění hezkého
a reprezentativního vánočního stromu na Lidické náměstí pro Vánoce 2007. Doposud nemáme
takovou nabídku, která by splňovala naše představy, které jsou: 

jehličnan s minimální výškou 10 m, 
pravidelným vzrůstem a hustým zavětvením.

Obracíme se proto na občany Ústí nad Labem a okolí, kteří takový 
strom mají na svém pozemku a měli by zájem jej pro oslavu 
letošních Vánoc darovat.

S případnou nabídkou se obracejte na odbor čistoty 
a zeleně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem 
– město, tel. č. 475 241 423 či 421. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na krásný strom.
Miloslava Bohuslavová
referent odboru ČaZ.
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Dny evropského 
dědictví 2007

Ve dnech 8.–16. 9. 2007 se usku-
tečnily „Dny evropského dědictví“.
Tyto „Dny evropského dědictví“
jsou akcí, která každoročně otevírá
co nejvíce zajímavých a výjimeč-
ných památek, budov, objektů 
i prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Kladou si za cíl nejenom rozšířit 
a zvýšit všeobecné povědomí 

o našem kulturním dědictví a jeho
ochraně, ale zlepšit informovanost
o jiných kulturách. 

V rámci těchto dnů byly veřejnosti
zpřístupněny významné budovy 
a památky, mezi nimi i secesní vila
Ignáze Petschka v ulici W. Churchilla,
v současné době sloužící především
jako obřadní síň, kterou během
dvou víkendů navštívilo bezmála
200 lidí. Tato stavba pochází 
z konce 19. století. Mezi další
památky města Ústí nad Labem
patří například Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Kostel sv. Vojtěcha,
Městské divadlo, Hrad Střekov 
a řada dalších objektů. 

Jitka Parýzková

Vedoucí správního odboru 

Dana Málková

Odbor tajemníkaInteriéry vily Ignáze Petschka.

Jubilejní svatby
Diamantová svatba
Dne 19. 7. 2007 měl místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem –
město, Mgr. Jan Tvrdík tu čest, navštívit manžele Miroslava a Ludmilu Šťastných,
kteří oslavili 60. výročí uzavření manželství a blahopřát jim jménem svým 
i jménem starosty městského obvodu Ústí nad Lanem – město, Ing. Václava
Vernera k tomuto krásnému životnímu výročí. 
Manželům Šťastným tímto přejeme ještě jednou k jejich diamantové svatbě
mnoho zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých.

Zlatá svatba
Starosta městského obvodu Ústí nad Labem – město, Ing. Václav Verner
měl v pátek 28. 9. 2007 tu čest, poblahopřát k 50. výročí uzavření manželství
panu Gabrielu Krnáčovi a jeho paní Aleně Krnáčové, kteří se v doprovodu
svých blízkých dostavili do obřadní v ulici Winstona Churchilla, aby společně
oslavili toto krásné životní jubileum. 
Manželům Krnáčovým tímto přejeme ještě jednou k jejich zlaté svatbě
mnoho zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých.
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Nový povrch cest
ve Smetanových sadech

Koncem letošních prázdnin byl
vyměněn starý povrch cest ve Sme-
tanových sadech za nový. Starý
povrch byl tvořen šotolinou. Nový
povrch je nový, co do barvy a pou-
žité technologie, tak i tím, že je
poprvé použit v rámci České repub-
liky. Jedná se o Stabilizer, povrch,
který se již používá na západ a jih
od našich státních hranic. Jedná se
o čistý přírodní produkt – pojivo,
které je nejedovaté a organického
původu (jedná se o semena určité-
ho druhu kaktusu). Je vyvinuto 
a vyráběno v USA. 

Nejčastěji se používá na cyklostezky,
pěšiny v parcích, školní dvory, dětská
hřiště a sportoviště. Jeho využití je 
i na spárování dlažby a ke stromům,
protože nebrání jeho růstu, co do
obvodu kmene.

Pokládá se na kamenitý podklad,
který musí být pevný a propustný
pro vodu. Stabilizer je pojivo, které
se mísí s pískem a vodou v určeném
poměru, kde písek musí mít určenou

zrnitost. Pokládá se ručně nebo fini-
šerem a po položení se musí zavál-
covat, aby povrch byl pevný, tvrdý
a bez trhlin. Po vyschnutí se vytvoří
jemná vrstva písku na povrchu,
která tvoří přirozenou ochranu
povrchu.

Největší výhodou nového povrchu
je, že se dá opětovně použít.

Vybouraný povrch se rozdrtí, znovu
smísí s vodou a je připraven k opě-
tovnému položení za splnění 
podmínky řádného zaválcování 
a vyschnutí. 

Vít Suchevič

Odbor SOM

Nový povrch cest ve Smetanových sadech.

Z činnosti odboru čistoty a zeleně
• Za účelem zlepšení čistoty centra

města zavedl od začátku srpna
MO Ústí nad Labem-město úkli-
dové služby o víkendových
dnech. Úklidovou četu tvoří řidič
a dva pracovníci VPP, kteří v průběhu
dne dočišťují zejména zastávky

MHD po hlavních trasách města,
včetně úklidu kolem přeplněných
odpadkových košů. 

• V červenci bylo upraveno tzv.
vzorové kontejnerové stání a to 
v ulici 17. listopadu ve Všebořicích.

Cílem bylo udržení čistoty v okolí
kontejnerů, neboť z nich, pokud
jsou špatně zavřeny, při větrném
počasí roznáší vítr odpadky po
okolí. Dále by se tak mělo zamezit
prohrabávání obsahu nepřizpůso-
bivými občany. 

Oddělení čistoty města a odpadů:

• Během měsíce října bude prove-
dena výsadba 47 ks lip v rámci
obnovy aleje lemující Městské
sady v ulicích Palachova, Sadová 
a Šaldova. Výsadbě předcházelo
ruční vykopání pařezů po pokáce-
ných stromech, jelikož nebyl jiný
způsob přípravy výsadbových
děr, aniž by nedošlo k porušení
asfaltového chodníku. Tato alej
byla mezi několika jinými, vytipo-

vanými k obnově, vzhledem ke
špatnému zdravotnímu stavu vět-
šiny stávajících stromů. Výsadbou
nových stromů tedy vznikne
mladá nová alej, jelikož stromy,
které zde z původních výsadeb
zůstaly, nejsou starší 10-ti let.

Ing. Jiří Dubina
Vedoucí OČZ

Oddělení údržby zeleně:

Pracovníci VPP odboru čistoty a zeleně.



Veronika Johanovská, Č. dv. 159, Tel.: 475 241 229
Baráčnická, Božtěšice, Bří Čapků, Habrovice, Habrovická, Holečkova,
Hynaisova, J. Jabůrkové, Kosmonautů, Kosmova, Kpt. Jaroše, 
Kpt. Nálepky, Masarykova od č.103, Masarykova od č.146,
Návětrná, Nedbalova, Nezvalova, Rembrandtova, Skorotice,
Skorotická, Sovova, Strážky, Školní, Štursova, U Remízy, V Jámě,
V Podhájí, Vojnovičova, Všebořická, Za Vozovnou

Bc. Lucie Kudrnová, č. dv. 160, tel.: 475 241 422
Dostojevského, Důlce, E. Krásnohorské, Hollarova, Hoření, 
Hostovice, Hostovická, Jateční, Konečná, Lisztova, nám. P. Velikého,
Palachova, Pasteurova, U Jeslí, U Lanovky, U Panského dvora,
Vaňov (mimo Pražské a Čajkovského), Ženíškova

Jana Racková, č. dv. 161, tel.: 475 241 233
Bělehradská, Bratislavská, Dvořákova, Horova, Hradiště, Hrnčířská, Lidické náměstí, Malá Hradební,
Mírové náměstí, Pařížská, Revoluční, Stroupežnického, V Jirchářích,Velká Hradební, Zámečnická

Petra Semelková, DiS., č. dv. 158, tel.: 475 241 234
Červený Vrch, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jiráskova, Komenského, Na Luhách, 
Na Nivách, Na Vantrokách, Obránců míru, Okresní silnice, Palackého, Presslova, Sienkiewitzova,
Škroupova, U Kolejí

Jitka Švábová, č. dv. 180, tel.: 475 241 235
Prostřední, Tovární, Průmyslová

Hana Kramosilová, č. dv. 181, tel.: 475 241 274
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Bozděchova, Brožíkova, Cestička, Hany 
Kvapilové, Herbenova, Kekulova, Klíšská, Lesní cesta, Mezidomí, Na Drahách, Na Popluží, Na Stráni,
Na Vlnovce, Na Výrovce, Ostrčilova, Pod Holoměří, Sládkova, Slavíčkova, Střížovická, Šaldova, 
Štefánikova, U Koupaliště, U Městských domů, U Stadiónu, V Zahrádkách, Vilová ulička, Vinařská

č. dv. 182, tel.: 475 241 237
Černá cesta, Gočárova, Masarykova do č. 101, Masarykova do č. 142, Na Spálence, 
V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova

Lenka Mikulcová, č. dv. 183, tel.: 475 241 238
Mahenova, Marxova, Sklářská, ul. Práce, Za Válcovnou
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Nové rozdělení agendy sociálního odboru od 1. 9. 2007

Od 1. 9. 2007 došlo ke změně v rozdělení agendy sociálního

odboru. Nové platné rozdělení je uvedeno níže.
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Libuše Hoffmannová, č. dv. 184, tel.: 475 241 239
17. Listopadu, Dukelských hrdinů, Havířská, Hornické domy, Klicperova, Lipová, Na Kohoutě, 
Plynárenská, Příčná, Slavíkova, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Ve Stromkách,
Zahradní, Pod Vodojemem

Marta Mariášová, č. dv. 185, tel.: 475 241 240
Brněnská, Čajkovského, České mládeže, E. Destinové, Fibichova, Londýnská, Moskevská, Na Větruši,
Nebeské schůdky, Panská, Pod Svahem, Pražská, Resslova, Růžový palouček, Sadová, Solní stezka,
Špitálské náměstí, Thomayerova, U České besedy, U Nemocnice, Vaníčkova, Žižkova

Dana Machovcová, č. dv. 156, tel.: 475 241 232
Hilarova, Hilbertova, Hornická, Hoření, Ivana Olbrachta, Koněvova, Králova Výšina, Malátova, Mošnova,
Na Ladech, Na Spádu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Ondříčkova, Pod Školou, SNP, Stará, V Kutišti, 
V Lukách, V Pískovně, Ve Smyčce, Ve Strži, Veleslavínova

Lucie Hauptmanová, č. dv. 157, tel.: 475 241 367
B. Lounského, Majakovského, Podhoří, Řeháčkova, Školní náměstí

Agenda kanceláře č. 182 je rozdělena následujícím způsobem:
A–G kancelář č. 184 (pí Hoffmannová)
H–Q; Š–T kancelář č. 159 (sl. sl. Johanovská)
R–S kancelář č. 185 (pí Mariášová)
U–V–W kancelář č. 160 (Bc. Kudrnová)
Z–Ž kancelář č. 181 (pí Kramosilová)

Mgr. Jiřina Bobková
Vedoucí sociální odboru
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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

V železniční stanici Ústí nad
Labem-sever byl dne 1. 10. 2007 
v předstihu otevřen nový zrekon-
struovaný podchod pod železniční
tratí. Obnovil se tak, ještě před
dokončením stavby, průchod mezi
ulicí Nový Svět a ulicí Prvního máje.
Zprovoznění podchodu bylo
dohodnuto s vedením městského
obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice,
pro splnění požadavku obyvatel
obvodu. Celková rekonstrukce 
stanice Ústí nad Labem-sever bude
dokončena k 15. 11. 2007. K tomu
termínu bude dostavěno nové 
ostrovní nástupiště napojené 
na podchod. V listopadu 2007
bude zrušeno provizorní nástupiště
a přechod a budou zprovozněny
všechny koleje v novém uspořádání,
v celém úseku od mostu u ZOO
přes stanici Ústí nad Labem-sever,
až k výjezdu na Povrly. 

V železniční stanici Ústí nad
Labem-hlavní nádraží byla od 
1. 10. 2007 změněna trasa pro 
cestující. Nástupiště I. a III. jsou 
od 1. 10. přístupná z výpravní
budovy podchodem. Dokončovací
práce v podchodu se budou provádět
po částech, za provozu. K termínu
19. 10. 2007 bude dáno do provozu
nástupiště II. a k němu příslušné 

staniční koleje. Zároveň bude zpro-
vozněn celý úsek trati od mostu 
v ulici Čajkovského, kolem zdi pod
Větruší, přes most Bílina, osobní
nádraží, most-nájezd na most
E.Beneše, most Hrnčířská, úsek pod
Mariánskou skálou, až k mostu 
u ZOO. Dokončena bude i protihlu-
ková stěna u budovy České pošty. 
V poslední letošní etapě, do 4. 12.
2007 bude stavba pokračovat 
montáží zabezpečovacího zařízení,
jeho zapojením do ústředního 
stavědla a definitivní úpravou želez-
ničního svršku a nástupišť na obou
koncích osobního nádraží. 

V obvodu jih není v plánu žádný
významný termín, většina stavebních
objektů je již dokončena, zbývá
dokončit protihlukovou stěnu 
v prostoru Čajkovského-Mařákova 
u železničního přejezdu. 

Dopravní opatření: Uzavírky ulic
probíhají podle plánu, v původních
termínech: 
Ulice Čajkovského je již otevřena.
Ulice U Podjezdu je již otevřena 
Do 31. 10. 07 bude uzavřen nájezd
na Most E. Beneše.
Do 30. 11. 07 bude uzavřena ul.
Drážďanská u Mostu u ZOO, provoz
je pouze pro trolejbusy
Do 30. 11. 07 bude uzavřena ulice

Přístaviště pro stavbu Mostu Bílina.
Vedení stavby si velmi cení trvale

dobré spolupráce se zástupci státní
správy a místní samosprávy při
organizování dopravních opatření, 
i spolupráce s vedením ČD a.s. při
organizování provozu cestujících 
a železniční dopravy v době stavby. 

Závěrem lze konstatovat, že
pokud se podaří plnit plánovaný
program stavby i v posledním čtvrt-
letí roku 2007, je reálný předpoklad
dokončení celé stavby „Průjezd
železničním uzlem Ústí nad Labem“
podle plánu v roce 2008.

Ing.Vladimír Mikeš
ředitel stavby

Stavba pokračuje v roce 2007 v naplánovaných etapách. 

V říjnu a listopadu letošního roku se připravuje dokončení

řady objektů a otevření podchodů a nástupišť. 

Stavba „Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem“

Aktuální informace – září 2007


