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Vážení spoluobčané,

čas utíká jako voda a já jsem rád, že 
Vás opět mohu na konci léta pozdra-
vit a předat Vám prostřednictvím 
Radničního hlasatele další aktuální 
informace z našeho městského 
obvodu Ústí nad Labem – město.
Omlouvám se, ale začnu nehezkými 
skutečnostmi, které nás provázejí.

„Ptám se, jací lidé žijí mezi námi? 
Co říci na to, že někdo dokáže úmy-
slně zlomit nově vysázené lípy 
v Palachově ulici, že například 
na trase mezi divadlem a ulicí 
Dukelských hrdinů je v jediný den 
zničeno či poškozeno osm odpad-
kových košů, že se někomu líbí, 
když se mu povede vysypat odpad-
kový koš, rozbít lavičku a strhnout 
plakáty.“

V Městských sadech jsme před 
časem rekonstruovali fontánu. 
Někteří občané ji hodnotí jako 
nejhezčí fontánu v našem měst-
ském obvodě, a přesto jsou mezi 
námi borci, kteří nejsou líní roze-
brat dlažbu a kostkami házet 
do gízy, která je uprostřed, nebo 
otlouci pískovcové sedáky kolem 
fontány. 

Chápu také lásku chovatelů, 
k psím mazlíčkům, i já mám jed-

noho doma, ale nechápu, proč se 
to neprojevuje i na ulici úklidem 
po nich, aby nebyli znečištěním 
obtěžováni ostatní občané. 

Jistě jste si všimli, že některá 
auta, také miláčci, parkují v zele-
ni. Tady dokonce víme, že je 
za tím „osoba blízká“, ale když 
jsme ji nechytli při činu, nedá se 
s tím nic dělat. 

O velkoobjemovém svozu, který 
v poslední době probíhal, jsem 
psal před rokem, a jak jste si jistě 
všimli, žádná změna a ponaučení, 
a to jak ze strany svozové firmy, tak 
občanů, nevyplynulo. 

V každém Slovu starosty Vás 
na závěr žádám o pomoc a spolu-
práci, ale dnes jsem těmi špatnost-
mi tak rozhořčen, že jsem Vám je 
musel sdělit hned na začátku. 

Využívejte, prosím, linku městské 
policie č. 156 a volejte, i anonym-
ně, pokud vidíte něco špatného, co 
by nemělo být. 

A teď již na lepší notu. 
Hospodaření městského obvodu 

Ústí nad Labem – město k 31. 8. 
2008 je zatím lepší, než předpoklá-
dal rozpočet. Na začátku července 
jsme ve Vrchlického sadech na Klíši 
uvedli v činnost novou fontánu, 

včetně odpovídajících terénních 
úprav a vylepšení přilehlého dět-
ského hřiště. Budu rád, když zde 
naleznete příjemné místo k pohodě 
a odpočinku. 

Rekonstrukce chodníků, které 
jsme chtěli dělat, a jak jsem Vás již 
informoval minule, jsou všechny 
hotové (Habrovice II. etapa, 
Návětrná, V Kutišti, Pražská II. etapa, 
Mezidomí, Klíšská II. etapa, Sládkova-
Bezručova, za Zimním stadionem 
směr Vinařská, Vinařská zastávka 
MHD podél schodů, Malátova – 
schody, dvůr a vjezd Churchillova 4, 
včetně zabezpečení).

Protože fakturace prací byla 
nižší, než jsme předpokládali, zařa-
dili jsme po dohodě s Magistrátem 
města Ústí nad Labem do rozpoč-
tu ještě rekonstrukce další 
(Na Popluží, Spartakiádní, Masary-
kova, Šaldova, Veleslavínova, Bra-
tislavská, Alešova), takže celkový 
objem rekonstrukcí chodníků 
v našem městském obvodě dosáh-
ne letos výše více než 9,2 mil. Kč. 
Akce Masarykova je zároveň 
i rekonstrukcí zastávky MHD – 
Dukelských hrdinů a nemá to nic 
společného s rekonstrukcí teplo-
vodního potrubí, jak informoval 
Ústecký deník. 
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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 
správa rozdělena a její rozdělení 
vyznačeno v mapových podkla-
dech, které byly předány jednotli-
vým obvodům. 
Proto ne všechny chodníky patří 
do správy Městského obvodu 
Ústí n. L. – město. Dalo by se zjed-
nodušeně říci, že chodníky odděle-
né zeleným pásem od komunikace 
jsou ve správě městských obvodů, 
ale ani to není přesné, proto je 
nutný náhled do předaných mapo-
vých podkladů pro přesné zjištění, 

který chodník pod kterou správu 
patří. Proto při námětech na opra-
vu nebo kritice stavu povrchu by 
mělo dojít k předběžné konzultaci 
s odpovědným pracovníkem odbo-
ru správy majetku Úřadu městské-
ho 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 podkladů, pod kterou 
správu uváděný chodník patří. Tím 
se zlepší informovanost a zkrátí 
lhůty možné nápravy, protože pod-
něty, náměty a kritika se dostanou 
nejkratší cestou ke správci před-
mětné komunikace. Komunikace 
pro provoz automobilů patří všech-
ny do správy odboru dopravy 

Magistrátu města Ústí nad Labem.
S platností od začátku letošního roku 
byl upraven Statut města,  nabytím 
jeho účinnosti vydává odbor dopra-
vy Magistrátu města Ústí nad Labem 
všechna rozhodnutí o zvláštním uží-
vání komunikací na celém území 
města. Dále s účinností 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 sou-
hlas se zřízením tržního místa 
na dobu určitou, tím dochází 
ke zjednodušení administrativy při 
podávání žádostí o vydání rozhod-
nutí o zvláštním užívání.

Vít Suchevič
Referent OSOM  

V současné době máme stavební 
povolení na rozšíření počtu parko-
vacích míst v ulicích Spartakiádní 
a Stará. Práce již začaly a do pro-
since zde bude vybudováno celkem 
81 nových míst. 

V Radničním hlasateli jsem Vás 
společně s ředitelem stavby 
ing. Vladimírem Mikešem pravidelně 
informoval o tom, jak pokračuje stav-
ba „Průjezd železničním uzlem ÚL“. 
Jsem rád, že dodavatelé dodrželi 

termíny a v pondělí 15. září byl 
slavnostně zprovozněn průjezd 
železničním uzlem Ústí nad Labem. 
Úsek dvoukolejné trati v délce více 
než 6 km mezi Vaňovem a Krásným 
Březnem prošel velkými úpravami 
a město Ústí nad Labem získalo 
krásné, moderní a bezpečné nádra-
ží. V průběhu stavby jsem Vás, kteří 
cestujete vlakem, žádal o pocho-
pení, trpělivost a shovívavost při 
překonávání vzniklých potíží a pře-
kážek. Nyní tedy mohu i Vám 
poděkovat, za to, že se dílo podaři-
lo a bude všem dobře sloužit. 

V současné době jsme začali 
sestavovat rozpočet na rok 2009 
a věřím, že se nám jej podaří sesta-
vit tak, abychom náš městský obvod 
a život v něm dále zpříjemnili. 
Pokud máte nějaké nápady či 
náměty, tak nám je rychle sdělte. 

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. 

Přeji hezké podzimní dny 

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem – město 
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Diamantová
 svatba
V sobotu 6. září 2008 se do obřad-
ní síně v ulici Winstona Churchilla 
v Ústí nad Labem  dostavili manže-
lé Miroslav a Jaroslava Moláčkovi, 
kteří v kruhu své rodiny a svých 
blízkých oslavili 60. výročí svatby.

Manželům Moláčkovým tímto 
přejeme ještě jednou k jejich dia-
mantové svatbě mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších 
společných let.

Martin Košnar obhájil
 světový titul

v silovém trojboji
Již v loňském roce jsme měli tu čest 
pogratulovat učiteli předlické 
základní školy p. Martinu Košnarovi 
k titulu světového šampiona v silo-
vém trojboji. Jsem proto velice rád, 
že letos Městský obvod Ústí nad 
Labem – město jeho cestu za obha-
jobou do anglického Leamington 
Spa  finančně podpořil. Pan Martin 
Košnar  nejen své prvenství obhájil, 
ale svůj výkon zvýšil o 20kg 
na 995kg (dřep 410 kg, bench 

285 kg a mrtvý tah 300 kg).  Jménem 
všech Martinu Košnarovi k tak 
významnému úspěchu, kterým 
reprezentoval své město, gratuluji.

Ing. Václav Verner
Starosta MO Ústí n. L. – město 

Vážení spoluobčané,

Úřad městského obvodu Ústí nad 
Labem – město již tradičně s před-
stihem připravuje akce patřící 
na závěr roku.
Jednou z nich je také zajištění hez-
kého a reprezentativního vánoční-
ho stromu na Lidické náměstí pro 
Vánoce 2008.
Doposud nemáme takovou na-
bídku, která by splňovala naše 
představy: 
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 obracej-
te na odbor správy obecního 
majetku Úřadu městského obvodu 
Ústí nad Labem – město, tel. č. 
475 241 423 či 226 (pí. Králová, 
pí. Bohuslavová). 
Děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na krásný strom.

Miloslava Bohuslavová
OSOM – oddělení zeleně 

Vánoční strom na Lidickém náměstí
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Městský obvod Ústí nad Labem – 
město zařadil do návrhu investič-
ních akcí roku 2008 rekonstrukci 
kašny ve Vrchlického sadech na Klíši. 
Důvodem zařazení  této akce k rea-
lizaci byl špatný technický stav stá-
vajícího jezírka a dále pak havarijní 
stav elektroinstalace.
V rámci poptávkového řízení  
na rekonstrukci  kašny, které bylo 
vyhodnoceno koncem dubna 2008, 
byla k realizaci  díla vybrána firma 
Komastav DS, s.r.o. s  cenou díla  
včetně DPH ve výši 1 629 000,- Kč. 
Vítězná firma, o které rozhodla 
RMO ÚL – město, nabídla zajímavé 
technické řešení za nejnižší cenu. 
Návrh byl zpracován panem Janem 
Koníkem, zástupcem firmy, vychází 
z tuzemské materiálové základny 
s použitím dlažby firmy BEST a vel-
kých kamenných segmentů ze 

Šluknovského syenitu. Fontána 
s jednou tryskou má naprogramo-
vané dva způsoby rozstřiku vody. 
Okolí kašny je doplněno lavičkami, 
odpadkovými koši a neopadavou 
zelení. Pro zvýšení efektu je zabudo-
váno i  noční osvětlení fontány.  
Rekonstrukce byla provedena dle 
smluvních podmínek pouze za 
45 dní. Staveniště bylo předáno 
k zahájení prací 16. května 2008 
a zkušební provoz fontány proběhl 

4. července 2008. Dne 9. 7. 2008 
zahájila fontána slavnostně provoz. 
Současně s rekonstrukcí kašny pro-
běhla i rekonstrukce sousedního 
dětského hřiště, kam byly nainstalo-
vány hrací prvky pro děti. Bylo tak 
v poměrně krátké době obnoveno 
další příjemné odpočinkové místo 
pro občany v našem obvodu. 

Ing. Dagmar Papežová
Referent OSOM  

Rekonstrukce kašny
ve Vrchlického sadech

Informace o šetření
v domácnostech

Vážení občané, 
Český statistický úřad  Ústí nad 
Labem nás informoval o tom, že 
bude prováděno zjišťování o výjez-
dovém a domácím cestovním ruchu 
ČR a požádal nás o předání infor-
mace občanům našeho obvodu. 
Údaje o výjezdovém a domácím 
cestovním ruchu se zjišťují u jed-
noho vybraného člena domác-
nosti staršího 15-ti let, který 
obvykle bydlí v šetřeném bytě. 
Ten je dotazován na cesty, jež 

uskutečnil ve sledovaném měsíci 
za účelem trávení volného času 
a rekreace a služební cesty mimo 
své obvyklé prostředí. Údaje zjiš-
těné ve výběrovém šetření jsou 
pomocí koeficientů přepočteny 
na celou populaci starší 15-ti let. 
Získané údaje budou sloužit 
výhradně pro statistické účely 
a dotazovaní občané se nemusejí 
v žádném případě obávat zneužití 
osobních dat. Jejich důvěrnost 
a ochranu je Český statistický 

úřad povinen garantovat ve smys-
lu Zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě. Účast občanů 
na zjišťování je dobrovolná.
Tazatel, který je kmenovým zaměst-
nancem ČSÚ, se domácnosti pro-
káže služebním průkazem Českého 
statistického úřadu. 
Jak nám sdělil ĆSÚ Ústí nad 
Labem, vlastní šetření pro rok 
2008 bude probíhat v našem 
obvodu od května 2008 do ledna 
2009. 
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Kalendář odvozu odpadů
 - II. pololetí 2008

v MO Ústí nad Labem – město
Třídění odpadů z obalů finančně 
podporuje společnost EKO-KOM, 
a.s. Praha, která zastupuje výrobce 
obalů a prodejce baleného zboží. 
Roční příspěvek je závislý na 
množství vytříděných odpadů 
z obalů předaných k využití. 
               
Svoz  odpadu ze zeleně  ve vacích
Vaky pro podzimní svoz se budou 
vydávat od 13. 10. do 17. 10.  2008 
od 8 do 18 hod. ve sběrném dvoře 
v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). 
Svoz vaků naplněných odpady ze 
zeleně bude proveden v jednotlivých 
městských obvodech v dále uvedených 
termínech. Vaky připravené k odvozu 

musí být přistaveny na místě přístupném 
svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 2x 
za pololetí na označených zastávkách. 
Na vývěsce zastávek budou uvedeny 
časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně 
zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x 
za pololetí. Jsou to vysloužilé 
předměty z domácností (např. 
vyřazený nábytek, matrace, koberce, 

podlahové krytiny), které nelze pro 
jejich rozměry odkládat do sběrných 
nádob na komunální odpad. 
Mezi objemný odpad nepatří 
pneumatiky, stavební odpad, 
konstrukční prvky bytu nebo domu 
(např. sanitární předměty aj.), odpad 
ze zeleně a použitá elektrozařízení 
(např. ledničky, mrazničky, pračky, 
sporáky, televizory a monitory). 
Použitá elektrozařízení odkládejte 
na místa zpětného odběru nebo 
do sběrných dvorů.
Mimo vyhlášené dny svozu objem-
ného odpadu využívejte výhradně 
sběrných dvorů odpadů v  Krásném 
Březně a ve Všebořicích.

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 24. 11. 2008.
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
– vaky k odvozu připravte 24. 11. 2008.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:  Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - 
Skorotice - Habrovice - Skřivánek

Datum svozů: 4. 9. a 6. 11. 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: Dukelských Hrdinů 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: 11. 9. a 13. 11. 2008
Město centrum:  Růžový palouček 15.00–15.20  

Dlouhá 15.30–15.50
Vaňov: Pražská  16.10–16.30
Hostovice:  Hospodářská, u restaurace   

17.00–17.20
Skřivánek:  Hornická, parkoviště u věžáků 

18.00–18.20
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Svoz objemného odpadu

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

Úterý 26. 8. 2008: Božtěšice - 
Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, 
Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, 
Pod Skalou, Široká, Třešňová, 
Vinařská, Zemědělská.

Středa 27. 8. 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 28. 8. 2007: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, 
Kosmova, Rembrandtova, 
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova.

Pátek 2. 9.: 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.

Úterý 2. 9. 2008: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi 
Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní.  

Středa 3. 9. 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 4. 9. 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 5. 9. 2008: Klíše 
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, 
Herbenova, Masarykova (mezi 
Štefánikovou a Londýnskou), 
Palachova, U Stadionu, 
V Zahrádkách.

Úterý 9. 9. 2008: město 
Alešova, Balbínova, Beethovenova, 
Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Pod Holoměří, Růžový 
palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička.

Středa 10. 9. 2008: Klíše 
České mládeže, Hany Kvapilové, 
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, 
Resslova, Sládkova, Thomayerova, 
U Nemocnice, U Panského dvora.

Čtvrtek 11. 9. 2008: Klíše 
Klíšská (mezi Jateční 
a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů.  

Pátek 12. 9. 2008: Předlice
Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, 
Dostojevského, Hrbovická, Husitská 
cesta, Chabařovická, Jateční, 
Jiráskova, K Vavři-nečku, Kekulova, 
Komenského, Konečná, Mahenova, 
Maja-kovského, 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 16. 9. 2008: město ul. Stará 
a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, 
Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, 
Stará.

Středa 19. 9. 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 18. 9. 2008: Skřivánek
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 19. 9. 2008: město
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, 
Dlouhá, Důlce, Dvořá-kova, Elišky 
Krásnohorské (mezi Bělehradskou 
a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické 
náměstí, Londýnská, Masarykova 
(mezi Londýnskou a Revoluční), 
Na Schodech. 

Úterý 23. 9. 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 24. 9. 2008: město  
od železničního mostu směrem 
na Vaňov a Vaňov
Město, ulice od železničního mostu 
směrem na Vaňov a celý Vaňov.
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Volby 2008
Volby do krajských zastupitelstev  proběhnou ve dnech:

17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

Seznam volebních místností na území městského obvodu Ústí nad Labem - město
Okr.č. Adresa Okr.č. Adresa

1 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem 21 Kolej UJEP K3, Jateční 1002/2, Ústí nad Labem

2 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem 22 Kolej UJEP K3, Jateční 1002/2, Ústí nad Labem

3 Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem (bývalá budova Union banky) 23 Základní škola, Palachova 37, Ústí nad Labem

4 Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem (bývalá budova Union banky) 24 Základní škola, České mládeže 2, Ústí nad Labem

5 Dům techniky, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem 25 TJ Spartak, Masarykova 228, Ústí nad Labem

6 Tepelné hospodářství města ÚL, Malátova 11, Ústí nad Labem 26 Centrum pro zdravotně postižené, Štefánikova 25, Ústí nad Labem

7 Základní škola a Mateřská škola, SNP 6, Ústí nad Labem 27 T-Club , Masarykova 230 (hala SQUASH), Ústí nad Labem

8 Stříbrnické Nivy 4, Ústí nad Labem 28 Základní škola, Vinařská 6, Ústí nad Labem

9 Základní škola, Palachova 37, Ústí nad Labem 29 AVM CORP, a. s., V Podhájí 776/30, Ústí nad Labem

10 Český červený kříž, Thomayerova 2, Ústí nad Labem 30 Masarykova 633 - Rondel, Ústí nad Labem

11 Střední zdravotnická  škola, Moskevská 52, Ústí nad Labem 31 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

12 Základní škola, Pražská 166, Ústí nad Labem - Vaňov 32 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

13 Hostinec U Karla, Ústí nad Labem - Hostovice 33 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

14 Základní škola Předlice, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem 34 Základní škola, Pod Vodojemem 323  Ústí nad Labem

15 Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem 35 Klub Všebořice, Plynárenská 326 Ústí nad Labem

16 Základní škola Předlice, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem 36 Klub Všebořice, Plynárenská 326 Ústí nad Labem

17 Základní škola a Mateřská škola, SNP 6, Ústí nad Labem 37 Požární zbrojnice, Bukovská 216, Ústí nad Labem - Skorotice

18 Střední odborná škola, Stará 100, Ústí nad Labem 38 Restaurace "U Fírů", Petrovická 4, Božtěšice

19 Střední odborná škola, Stará 100, Ústí nad Labem 39 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Habrovice 52, Ústí nad Labem

20 Restaurace U Korbele, Hornická 2511, Ústí nad Labem

Na území Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město budou moci 
občané volit ve 39 volebních 
místnostech. Přehled jednotlivých 
volebních místností je uveden 
v následující  tabulce. 

•  Hlasování na zastupitelských 
úřadech ČR není možné. 

•  Volit mohou občané ČR, kteří 
dosáhli věku alespoň 18 let. 

•  Volič obdrží nejpozději 3 dny před 
volbami hlasovací lístky. V případě 
ztráty či poškození obdrží volič 

novou sadu hlaso-vacích lístků 
a obálku přímo ve volební 
místnosti. 

•  Každý volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky  
platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR. 

•  Za zástěnou ve volební místnosti 
volič vloží do obálky 1 hlasovací 
lístek s politickou stranou, hnutím či 
koalicí, kterou se rozhodl volit 
a obálku s lístkem vhodí do volební 
schránky, nebo je možné zakrouž-

kovat nejvýše 4 kandidáty uvedené 
na 1 vybraném hlasovacím lístku.

V případě závažných (zdravotních) 
důvodů lze požádat obecní úřad 
nebo okrskovou volební komisi 
o hlasování mimo volební místnost. 
K voliči jsou pak vysláni 2 členové 
okrskové volební komise s přenosnou 
hlasovací schránkou. 
 

Jitka Parýzková
Vedoucí správního odboru  


