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Vážení spoluobčané,

poslední listopadovou nedělí  nám 
začal advent, čas očekávání a příprav 
na Vánoce a na ukončení roku 2008. 
Pro křesťany začal církevní rok.  
Prvního prosince jsme na náměstích 
(Lidické a Mírové) i v atriu před 
Úřadem MO rozsvítili  vánoční stromy 
a na Mírovém náměstí byly slavnost-
ně zahájeny tradiční vánoční trhy.
Dva krásné smrky nám darovala paní 
Petra Hejnová z Brozánek u Řehlovic 
a smrk na Mírové náměstí pak paní 
Helena Kubecová z Neštěmic. Oběma 
dámám bych chtěl tímto za nás všech-
ny upřímně poděkovat. 
Na obou náměstích jsou pod vánoč-
ními stromy opět umístěny kasičky na  
peněžní sbírku, jejíž výtěžek bude 
předán dětským domovům.
Na Mírovém náměstí je navíc umístěn 
i kontejner na věcné dárky pro děti ze 
sociálně potřebných rodin, jejichž 
předávání zajistí Český Červený kříž. 

Věřím, že probíhající čas adventu, 
který je pro nás dospělé obdobím 
příprav a starostí, pro děti pak časem  
plným očekávání, jestli ta jejich přání 
budou splněna, přežijete v pohodě 
a bez stresů, abyste si ten krásný 
vánoční čas mohli hezky užít.
My na ÚMO ÚL – město v této době 
pracujeme zejména na rozpočtu MO 
na rok 2009.
K tomu Vám mohu sdělit, že i přes 
silně omezené finanční prostředky 
bude činnost Úřadu MO zajištěna 
v  potřebném rozsahu a také v inves-
tiční části rozpočtu budeme pokra-
čovat v  rekonstrukcích a opravách 
chodníků, které máme ve správě, 
vybudujeme další nová parkovací 
místa na sídlištích a dětská hřiště  
vylepšíme o nové prvky a další vyba-
vení. 
Protože je dnešní „slovo starosty“ 
posledním v roce 2008, dovolte mi, 
i když jsem Vás průběžně informoval 
během roku, abych udělal malou 
bilanci toho nejdůležitějšího, co  jsme 
pro Vás a pro zlepšení života v MO 
udělali v  roce 2008. 
Zrekonstruovali jsme a opravili celkem 
27 chodníků, opravili jsme 7 schodišť 
a 3 opěrné zdi.
Ve Vrchlického sadech  byla vybudo-
vána nová kašna a její okolí.
Na Lidickém  náměstí byl na zákla-
dě  připomínek občanů a po do- 
hodě s autorem projektu upraven 
povrch  plochy (kontrastní struktu-
ra) a zrekonstruována  obslužná 
komunikace. 
U objektu Churchillova č. 4 (obřadní 

síň a reprezentační prostory města) 
byly dokončeny venkovní úpravy, 
včetně nutného bezbarierového pří-
stupu.
Na křižovatce Masarykova – Dukel. 
Hrdinů byla zrekonstruována zastávka 
MHD.
Nová  parkovací místa byla vybudová-
na v ulicích Spartakiádní a Hornická.
Celkem bylo na uvedené akce  vyna-
loženo téměř 21 milionů Kč.                                  
Nové dětské hřiště bylo postaveno  
v Parku Míru, vylepšeno a rozšířeno  
bylo  dětské hřiště ve Vrchlického 
sadech.  
Na Lidickém náměstí bylo instalováno 
11 nových  laviček a 10 nových košů 
na odpadky. 
Kvůli vandalům jsme museli po měst-
ském obvodě vyměnit 14 laviček  a 65 
nových odpadkových košů.
Aktuálně bych Vás chtěl upozornit 
na skutečnost, že těsně před vydáním 
tohoto Radničního hlasatele byla 
poničena nová fontána ve Vrchlického 
sadech sprejery!
Pro řešení situace v okrajových čás-
tech MO se uskutečnila, za účasti 
nám. primátora Bc. Řeřichy, městské 
policie a zástupců vybraných odborů 
Magistrátu, setkání s občany Hostovic, 
Vaňova, Strážek, Habrovic, Skorotic 
a Božtěšic.  
Zejména jednání s občany  Habrovic, 
Skorotic a Božtěšic byla i vzhledem 
k nepravdivým  informacím v Ústec-
kém deníku a České televizi  velice 
potřebná.
Jednání ve Vaňově by mělo, mimo 
jiné,  pomoci k řešení stávající neú-
nosné dopravní situace.

Vážení spoluobčané, 
na závěr mi dovolte, abych Vám 
za sebe i své spolupracovníky popřál 
radostné Vánoce, takové jaké mají být 
– plné pohody a splněných  přání. 
Nový rok  2009 ať je pro Vás šťast-
ný a úspěšný a všichni ať jste stále 
zdraví.

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem – město 
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Ústecké Vánoce

Pořadatelem Ústeckých Vánoc 2008 je 

Statutární město Ústí nad Labem

14.12.2008 17.00 
III. Bene� ční adventní koncert – Vánoce s C&K 

Vocalem – Kostel sv. Vojtěcha 

14.12.2008 17.00 
F. Lehár – Veselá vdova (opereta) – Severočeské divadlo opery a baletu

14.12.2008 18.00
Vánoční koncert Komorního smíšeného pěveckého sboru Romance 

Kostel apoštola Pavla

15.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

15.12.2008 16.00 
Dětská vánoční show – tradiční dětský zábavný pořad – Dům kultury

16.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

16.12.2008 19.00
B. Anlfors: Paní Plukovníková (komedie) – Divadlo Na Jezerce Praha
Severočeské divadlo opery a baletu

16.12.2008 19.30 
Vánoční koncert Evy Urbanové – Dům kultury

17.12.2008 15.00-20.00 
Vánoční kamion 2008 – vánoční program Coca cola – Mírové náměstí

17.12.2008 17.30 a 20.00 
Čechomor – Kooperativa Tour 2008 – Severočeské divadlo opery a baletu 

17.12.2008 19.30 
Vánoční koncert pěveckého sboru IUVENTUS, GAUDE!  – z Jablonce nad 
Nisou – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

18.12.2008 19.00 
Vánoční hvězda Petry Janů – spoluúčinkuje Vokální trio WBP
Severočeské divadlo opery a baletu

18.12.2008 19.00 
The Very Best of Black Gospel – Dům kultury

18.12.2008  20.00 
Vánoce s francouzským šansonem – Národní dům

19.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

19.12.2008 18.00 
Vánoce ve španělsky mluvících zemích – vánoční setkání s akademickou 
sochařkou Yvonne Lobos Chládkovou – Velká hradební 15

19.12.2008 19.00 
Velký country and bluegrass koncert aneb Dárek dětem, dárek pro všechny 
– 8. ročník charitativního koncertu – Národní dům

19.12.2008 19.00 
Bohové hokej nehrají – premiéra – Činoherní studio

19.12.2008 19.00 
G. Puccini – Madama Butter� y (opera) – Severočeské divadlo opery a baletu

19.12.2008 19.45 
Ave Maria – Vánoce 2008 – charitativní koncert pod záštitou Mgr. Jana 
Kubaty a biskupa mons. Dominika Duky – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

20.12.2008 
Vánoční výlet do Drážďan – Informace v Domě dětí a mládeže

20.12.2008 15.00 
Sváťovo dividlo – Sněhurka a sedm trpaslíků – Biograf u Františka

20.12.2008 16.00 
Vánoční zpívání a koledování – účinkuje FOR VOX pod vedením Dany 
Novotné – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

20.12.2008 17.00 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (koncert) – Severočeské divadlo opery a baletu

20.12.2008 19.30 
18. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Symphonic 
Orchestra – Dům kultury

20.-21.12.2008 10.00-17.00 
Staročeské vánoce – staročeský betlém, dobová krčma, dětská zoo (!!! dle 
klimatických podmínek) – Mírové náměstí

21.12.2008 14.00 
Vánoční pohádka – Činoherní studio

21.12.2008 15.00-16.00 
Advent s Ústeckými trubači – centrum města

21.12.2008 16.00 
Novoroční zábava od Mrazíka aneb Pohádkové vánoce nejen pro děti
Národní dům

21.12.2008 17.00 
Tradiční vánoční baletní koncert – Severočeské divadlo opery a baletu

22.12.2008 10.00 
Vánoční pohádka – Činoherní studio

22.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

22.-23.12.2008 15.00-17.00 
Čekání na Ježíška – komponovaný program s divadelním představením pro 
malé i velké, ukázky vánočních řemesel – Mírové náměstí

23.12.2008 15.00-17.00
Vánoce 2008 z regionu – moderátor Miloslav Čmejla – Mírové náměstí

23.12.2008 19.00 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (koncert) – Severočeské divadlo opery a baletu

23.12.2008 20.00
Vánoční koncert Lazaret Band Dr. Šorfa – Činoherní studio

23.12.-24.12.2008  
Betlémské světlo – přístup dle otvírací doby jednotlivých míst 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad 
Labem – vchod z Lidického náměstí

Firma PanochaSlatr s.r.o.

Partneři:

24.12.2008 23.00 
Štědrovečerní zpívání – Pěvecký sbor Romance 
Lidické náměstí

26.12.2008 16.00 
Vánoční koncert – vánoční duchovní vokální tvorba, pastorely a koledy
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

26.12.2008 19.00 
Vánoční koncert Bendova komorního orchestru a jeho hostů
Severočeské divadlo opery a baletu

27.12.2008 13.00 
Vánoční zpívání – vánočně laděný program, divadelní představení, zpívání koled 
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem, pavilon šelem

27.12.2008 17.00 
P. I. Čajkovskij – Louskáček (balet) – Severočeské divadlo opery a baletu

28.12.2008 14.00 
Vánoční pohádka – Činoherní studio

28.12.2008 17.00 
J. O� enbach – Ho� mannovy povídky (opera)
Severočeské divadlo opery a baletu

29.12.2008 15.00 
Vánoční pohádka – Činoherní studio

29.-31.12.2008 9.00-12.00 
Střekovský vodník – rybářská soutěž jednotlivců pro děti a mládež do 18 let
Pláž u řeky Labe pod Střekovským nádražím 

31.12.2008 15.00 
F. Lehár – Veselá vdova (opereta) – Severočeské divadlo opery a baletu

www.usti-nad-labem.cz
Více informací na

obrazkovyostr

ov
.c
z

Po dobu trvání oslav budou pod oběma vánočními stromy umístěny 
kasičky veřejné � nanční sbírky pro dětské domovy a na Mírovém ná-
městí u vánočního stromu bude rovněž přistavena vánoční schránka 
na dárky pro děti ze sociálně potřebných rodin.  Děkujeme.

Mediální partneři:

2008

19. 12. 2008 18.00
Vánoce ve španělsky mluvících zemích 
–  povídání o vánočních zvycích pře-
devším v Chile – Velká hradební 15
19. 12. 2008 19.00
Velký country and bluegrass koncert 
aneb Dárek dětem – Národní dům

19. 12. 2008 19.00
Bohové hokej nehrají – premiéra – 
Činoherní studio
19. 12. 2008 19.00
G. Puccini – Madama Butterfl y (opera) 
– Severočeské divadlo opery a baletu
19. 12. 2008 19.45
Ave Maria – Vánoce 2008 – charitativní 
koncert pod záštitou Mgr. Jana Kubaty 
a biskupa mons. Dominika Duky – 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
20. 12. 2008
Vánoční výlet do Drážďan – Informace 
v Domě dětí a mládeže
20. 12. 2008 15.00
Sváťovo divadlo – Sněhurka a sedm 
trpaslíků – Biograf u Františka
20. 12. 2008 16.00
Vánoční zpívání a koledování – účin-
kuje FOR VOX pod vedením Dany 
Novotné – Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Církvicích
20. 12. 2008 17.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (koncert) 
– Severočeské divadlo opery a baletu
20. 12. 2008 19.30
18. Vánoční koncert skupiny The 
Boom Beatles Revival Band and 
Symphonic Orchestra – výtěžek z kon-
certu bude věnován na konto odd. 
dětské chirurgie Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem – Dům kultury
20.–21. 12. 2008 10.00–17.00
Staročeské vánoce – staročeský bet-
lém se 14 postavami, scénické zpraco-
vání vánočních zvyků, dobová krčma, 
dětská zoo (!!! dle klimatických pod-
mínek) – Mírové náměstí
21. 12. 2008 14.00
Vánoční pohádka – Činoherní studio

21. 12. 2008 15.00–16.00
Advent s Ústeckými trubači – centrum 
města
21. 12. 2008 17.00
Tradiční vánoční baletní koncert – 
Severočeské divadlo opery a baletu
22.–23. 12. 2008 15.00–17.00
Čekání na Ježíška – komponovaný 
program s divadelním představením 
pro malé i velké, ukázky vánočních 
řemesel – Mírové náměstí
23. 12. 2008 19.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (kon-
cert) – Severočeské divadlo opery 
a baletu
23. 12.–24. 12. 2008
Betlémské světlo – přístup dle otví-
rací doby jednotlivých míst – Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Labem, Magistrát města Ústí 
nad Labem – vchod z Lidického 
náměstí
24. 12. 2008 23.00
Štědrovečerní zpívání – Pěvecký sbor 
Romance – Lidické náměstí
26. 12. 2008 16.00
Vánoční koncert – učinkuje Bel 
Canto pod vedením Jany Scholzeové 
– Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Církvicích
26. 12. 2008 19.00
Vánoční koncert Bendova komorního 
orchestru a jeho hostů – Severočeské 
divadlo opery a baletu
27. 12. 2008 13.00
Vánoční zpívání – Zoologická zahrada 
v Ústí nad Labem
27. 12. 2008 17.00
P. I. Čajkovskij – Louskáček (balet) – 
Severočeské divadlo opery a baletu
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Pro zájemce,
kteří chtějí vstoupit do man-
želství v novém roce 2009, 
uveřejňujeme termíny sta-
novených svatebních obřadů 
v obřadní síni Winstona 
Churchilla čp. 1369.

Leden	 10.	01.	2009
Únor		 07.	02.	2009
Březen	 07.	03.	2009
Duben	 11.	04.	2009
Květen	 16.	05.	2009
Červen	 20.	06.	2009
Červenec	 11.	07.	2009
	 18.	07.	2009	
Srpen	 01.	08.	2009
	 29.	08.	2009
Září	 26.	09.	2009
Říjen	 24.	10.	2009
Listopad		 28.	11.	2009
Prosinec	 12.	12.	2009

Ústecké
           Vánoce 2008

Vánoce se blíží a s tím jsou samo-
zřejmě spojené i přípravy na tyto 
krásné svátky. Stejně jako v minu-
lých letech stojí i letos v centru 
města dva velké vánoční stromy, 
a to na Lidickém a Mírovém náměs-
tí. Třetí v atriu mají pro své potěše-
ní a radost pracovníci okolních 
úřadů, ale také občané na ně při-
cházející. Vánoční výzdobu v cent-
ru města již pravidelně zajišťuje 
firma pana Františka Panochy, který 
také poskytuje zdarma jeřábnické 
služby při kácení a instalaci vánoč-
ních stromů. 
Zahájení Ústeckých Vánoc 2008, 
žehnání vánočnímu stromu, roz-
svícení vánoční výzdoby a zaháje-
ní vánočních oslav proběhlo tra-
dičně 1. prosince v 17.00 hodin 
na Mírovém náměstí. Před pátou 
hodinou odpoledne se slavnostní-
ho slova ujali Mgr. Jan Kubata, 

primátor Statutárního města Ústí 
nad Labem, Ing. Václav Verner, 
starosta Městského obvodu Ústí 
nad Labem - město a pan arcidě-
kan Miroslav Šimáček. 
Již tradičně pořádala Agentura FOR 
ve spolupráci s Městským obvodem 
Ústí nad Labem – město ve dnech 
8. 12. - 11. 12. 2008 na Lidickém 
náměstí “Školní Vánoce”, kde se 
žáci ústeckých škol prezentovali 
uměleckými programy a výrobky, 

které si návštěvníci mohli zakoupit.  
Věříme, že Vás v předvánočním 
shonu potěší pořádaný doprovodný 
kulturní program, vánoční vláček,  
představení, a to nejen dětí, kouzel-
ně osvětlené ulice města, ale i další 
jiné atrakce patřící ke krásné a zvlášt-
ní atmosféře Vánoc. 

Miloslava Bohuslavová
referent odboru správy
obecního majetku 

Termíny svatebních
                          obřadů
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Copak je CzechPOINT?
Jedná se o kontaktní místa, která 
mají veřejnosti zjednodušit komu-
nikaci s úřady a poskytnout jim 
ověřené výpisy z centrálních stát-
ních evidencí a rejstříků na jednom 
místě, aniž by občan musel navští-
vit několik různých úřadů státní 
správy. 

Již od poloviny ledna 2008 lze výpis 
z Rejstříku trestů, Katastru 
nemovitostí, Obchodního a Živ-
nostenského rejstříku získat 
na kontaktních místech veřejné 
správy CzechPOINT a jedním z tako-
vých míst je  i na náš Úřad městské-
ho obvodu Ústí nad Labem – město, 
Velká Hradební 8A, I. poschodí.
Kontaktní místa jsou označena 
tímto logem 

Na základě posledních  informací 
má být od ledna 2009 zpřístup-
něn také výpis z registru karty 
řidiče.

Jaký je postup při podání žádostí 
a  je třeba vypisovat formuláře, 
jaký údaj je důležitý, kdo o dané 
informace může žádat, kolik to 
stojí? 
Občan nevyplňuje žádosti ani for-
muláře, tuto agendu za něj zpracu-
je kontaktní pracovník.

Výpis z Katastru nemovitostí lze 
požadovat na základě listu vlastnic-
tví nebo podle seznamu nemovi-
tostí a může o něj žádat anonymní 
žadatel. 
K  vydání výpisu ze  Živnostenského 
a Obchodního rejstříku musí 
občan znát IČ obchodní organizace 
a je také vydáván anonymním žada-
telům.
Výpis z evidence Rejstříku tres-
tů lze vydat pouze osobě, které se 
výpis týká a to na základě písemné 
žádosti. Tuto žádost však není třeba 
ručně vyplňovat, klient ji obdrží 
vyplněnou kontaktním pracovní-
kem k podpisu předtím, než je mu 
výpis z Rejstříku trestů vydán. 
Osoba, která žádá o výpis z Rejstříku 
trestů, musí mít platný průkaz 
totožnosti a musí mít též přiděleno 
rodné číslo. Také lze vydávat výpisy 
zplnomocněnci, a to na základě 

úředně ověřené plné moci.
Výpisy z Katastru nemovitostí, 
Obchodního a Živnostenského 
rejstříku jsou zpoplatněny částkou 
100,- Kč za první stránku, za kaž-
dou další stranu částkou 50,- Kč. 
U výpisu z Rejstříku trestů je výše 
správního poplatku 50,-Kč. Poplatky 
se platí v hotovosti, oproti vydané-
mu výpisu a stvrzence o zaplacení, 
přímo pracovníku kontaktního 
místa. 

Je využíván CzechPOINT? 
Jsme přesvědčeni, že  tato služba je 
velkým přínosem veřejnosti. Pokud 
bychom rekapitulovali, jak dalece byl  
CzechPOINT  na našem úřadě využit, 
tak ke dni 30. 11. 2008 vydali naši 
pracovníci  3 437 výpisů z Rejstříku 
trestů v celkové částce 171 850,- Kč, 
158 výpisů z Obchodního rejstříku 
za 22 300,- Kč, 6 výpisů Živnosten-
ského rejstříku  za 700,- Kč a 239 
výpisů z Katastru nemovitostí 
za 32 550,- Kč.
Věříme, že se CzechPOINT dostane 
do podvědomí široké veřejnosti, kte-
rá jeho služeb bude jistě využívat.

Správní odbor
ÚMO Ústí n.L.-město  

Opět Vás chceme
        upozornit na

CzechPOINT

Zlatá
      svatba
V sobotu dne 22. 11. 2008 se do 
obřadní síně v ulici Winstona 
Churchilla dostavili manželé Marie 
a Josef Lavičkovi, kteří tento den 
oslavili 50. výročí svatby  v kruhu 
své rodiny a svých blízkých.

Manželům Lavičkovým tímto 
přejeme ještě jednou k jejich 
zlaté svatbě mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dal-
ších společných let.

Foto: František Šmahel
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Informace
   ze Zastupitelstva MO

Ústí n. L. – město 
Dne 9. prosince 2008 proběhlo 
XII. zasedání Zastupitelstva MO 
Ústí n. L. – město. Zastupitelé, 
mimo jiné, projednali a schválili 
návrh rozpočtového provizoria 
MO Ústí n. L. – město na období 

1. čtvrtletí 2009. Diskutovali o pří-
pravách novelizace Obecně závaz-
né vyhlášky, kterou se stanoví místa 
provozování výherních hracích pří-
strojů na území Statutárního měs-
ta Ústí nad Labem, o novelizaci 

Obecně závazné vyhlášky o míst-
ních poplatcích ze psů, za užívání 
veřejného prostranství a ze vstup-
ného a o návrhu Obecně závazné 
vyhlášky k trvalému označování 
psů mikročipy a vedení evidence 
jejich chovatelů, jejichž konečné 
schválení či neschválení spadá do 
kompetence zastupitelstva města. 
Také byly zastupiteli schváleny ter-
míny zasedání zastupitelstva v příš-
tím roce 2009, a to:  
17. 2., 21. 4., 23. 6., 22. 9., 8. 12. 
Připomínáme tímto všem obča-
nům, že jednání zastupitelstva jsou 
veřejná.

1) odbor tajemníka
3/12 ze SR

na rok 2008 
skutečnost

1. čtvrtletí 2008
návrh RP

na 1. čtvrtletí 2009

sbor dobrovolných hasičů 20,00           5,84 13,00

hospodářská správa 1 777,75  1 125,25 1 500,00

provozní výdaje celkem 1 797,75  1 131,09 1 513,00

2) sociální odbor

sociální dávky celkem 82,50 10 080,50 11 000,00

3) ekonomický odbor

kultura 5,00 0,00 0,00

výdaje samosprávy 730,75 348,31 350,00

ostatní výdaje EO 7 801,50 5 900,11 6 000,00

provozní výdaje celkem 8 537,25 6 248,42 6 350,00

4) odbor správy obecního majetku

vánoční akce 92,50 84,50 100,00

čistota města 458,75 126,96 150,00

obnova a údržba zeleně 1 127,50 204,57 500,00

údržba a opravy chodníků 950,00 235,86 300,00

provozní výdaje celkem 2 628,75 651,89 1 050,00

provozní výdaje celkem 13 046,25 18 111,90 19 913,00

investiční akce

příprava investic 50,00 0,00 50,00

realizace investic 4 100,00 2 732,48 3 500,00

investiční výdaje celkem 4 150,00 2 732,48 3 550,00

VÝDAJE CELKEM 17 196,25 20 844,38 23 463,00

ROZPOČTOVÉ   PROVIZORIUM   (RP)
pro období 1. čtvrtletí 2009 (v tis. Kč)
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Výstavba
        parkovacích míst

v roce 2008
V letošním roce se výstavba nových 
parkovacích míst realizovala v loka-
litách Hornická a Spartakiádní. 
V současné době probíhá přejímka 
staveb od dodavatele. Po kolauda-
ci staveb dojde k navýšení parko-
vacích míst v ulici Hornická o 30 
a v ulici Spartakiádní o 53 nových 
parkovacích míst.
Celkový náklad na realizaci akcí je 
4 434 995,- Kč včetně DPH.  Tímto 
se snaží Městský obvod Ústí nad 
Labem – město  řešit alespoň čás-
tečně nedostatek parkovacích 
míst.

Ladislav Holbus
Referent OSOM  

UPOZORNěNí PRO ObČANy

Od  29. prosince  2008 do 2. ledna 2009
 

bude uzavřen Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město
z důvodu hromadného čerpání  dovolené.

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
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Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu Ústí nad Labem – město

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho radosti, 
štěstí a lásky nejen v tento sváteční čas

a vše dobré po celý rok
2009

Vám přeje


