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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

těší mě, že vám můžeme zprávy o činnosti 
městského obvodu předávat již v nové grafické
úpravě a formátu, který je, věřím, pro vás přehled-
nější a pestřejší.

Zároveň mi na úvod dovolte vyjádřit osobní
účast všem, které postihla letošní povodeň. Byla
druhá největší od r. 1940 a jistě si každý z nás
pamatuje tu daleko větší z r. 2002. Naštěstí nebyla
překonána. Je jistě vhodná doba poděkovat 
všem, kteří pomáhali přímo při povodni i dnes při
odstraňování následků. Především Městské policii,
Policii ČR, našim veřejně prospěšným pracovníkům,
hasičům, armádě a v neposlední řadě mnoha 
dobrovolníkům.
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Prvním novomanželům oddaným na zámečku Větruše přišli poblahopřát také starostky a starostové 
okolních obcí: (zleva) Jana Turková (starostka Stebno), Josef Macháček (starosta Řehlovice), Miloslava Vál-
ková (starostka Neštěmice), Martin Vávra, Zdeňka Koutová, Radek Vonka (starosta MO ÚL-město), Jaro-
slava Kousková (starostka Ryjice), Jiří Záhořík (starosta Chabařovice), Václav Burian (starosta Velké Březno).

Nově zrekonstruovaný zámeček Větruše nabízí občanům mimo jiné pořádání svatebních obřadů.

Zima je už konečně za námi. Ta
letošní byla jednou z těch nejdel-
ších za posledních 30 let. Podle
údajů meteorologů napadlo také
nejvíc sněhu. To platí i pro jinak na
sníh chudé město Ústí nad Labem.
Za období od listopadu do konce
února bylo zaznamenáno 92 dnů,
kdy byla zem pokryta více než cen-
timetrovou vrstvou sněhu. Také
průměrná denní teplota v uvede-
ném období – 0,9 °C vysoce pře-
kračuje dlouhodobý normál, který
činí 0,2 °C. Zimní podmínky tak
daly určitě „zabrat“ všem občanům
našeho města. 

Zajištění schůdnosti chodníků 
a odklízení sněhu bylo pro firmy
zajišťující úklid veřejných prostran-
ství v Městském obvodě Ústí nad
Labem – město náročnější než 
v minulých letech. Dlouhá zima
pořádně ukrojila také z jejich
finančních prostředků, neboť měst-
ský obvod hradí firmám pouze
roční paušální částky nehledě na
počasí. Například na zimní údržbu
v lokalitách Všebořice a Klíše bylo
spotřebováno 40 tun soli. Cena za
1 tunu se přitom pohybuje kolem 
2 600 Kč. Inertního posypového
materiálu ponejvíce štěrku se pou-
žilo přes 9 tun. Obdobné množství
materiálu se spotřebovalo i v ostat-
ních lokalitách našeho obvodu. Za
odvedenou práci musíme našim
smluvním partnerům poděkovat.

V zimním období a tedy v době
vegetačního klidu probíhalo v cent-
rálním obvodě, již tradičně, povole-
né kácení stromů. V letošní „sezóně“
bylo pokáceno na 300 stromů
různě zdravotně poškozených,
ohrožujících zdraví či majetek
občanů nebo z jiných důvodů (pěs-
tební). Na tuto činnost bylo vydáno
přes milion osm set tisíc korun.

Nezapomínáme na druhé straně
ani na náhradní výsadbu. Hlavní
část bude realizována právě teď 
v počátku jarního období.

Do volných prostor budou v loka-
litách Klíše, Bukov, Všebořice, ale 
i v centru města doplněny hlavně
mladé výpěstky stromů. Na Růžo-
vém Paloučku bude po vykácených
starých sakurách nově vysazeno

osm sakur stejného typu. Probíhat
bude i výsadba keřů.  Forma větších
plošných keřových výsadeb bude
realizována např. v biokoridoru ul.
Masarykova – Herbenova nebo 
v ulici Hostovická.

Ústecký zámeček Větruše  již po
své celkové rekonstrukci v plném
proudu funguje a je hojně navště-
vován nejen Ústečany. Zrekonstru-
ovaná budova je skvělým místem
pro pořádání svatebních obřadů,
městský obvod se proto rozhodl
občanům nabídnout možnost
oddávání na Větruši. Jako historicky
první proběhla, i přes probíhající
povodně, svatba 1. dubna 2006, již
novomanželů Vávrových, kteří 
se stali i mým prvním oddaným
párem.  Rezervaci obřadu si můžete
zajistit prostřednictvím  matriky
Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem – město (bližší informace
viz webové stránky obvodu 
www.ul-mesto.cz).

Rekonstrukce centra města probíhá
dle předpokladů a pokud se nic
nezmění, můžeme se těšit, že 
o prázdninách se už budeme pro-
cházet po novém Mírovém náměstí.
Jako vedoucí projektového týmu
musím ocenit především zhotovi-
telskou firmu a trpělivý přístup
Ústečanů. 

Přeji krásné jaro.
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Povodně březen – 
duben 2006

Informace pro občany
Dne 27. 3. 2006 ve 14.10 hodin vznikl na řece Labi 
I. stupeň povodňové aktivity – bdělost (450 cm). Dne 
28. 3. 2006 ve 3.30 hodin byl na řece Labi vyhlášen 
II. stupeň povodňové aktivity – pohotovost (530 cm) 
a již ve 13.30 hodin III. stupeň povodňové aktivity – stav
ohrožení (601 cm) a hladina řeky se i nadále zvyšovala.

Vzhledem k situaci na řece Labi
vyhlásil hejtman Ústeckého kraje od
1. 4. 2006 19.00 hodin do 19. 4.
2006 24.00 hodin stav nebezpečí
pro ohrožená území Ústeckého
kraje, z důvodu dosažení III. stupně
povodňové aktivity na řece Labi,
čímž dochází k bezprostřednímu
ohrožení životů, zdraví a majetku
obyvatel žijících v zasaženém
území, kdy povodňové orgány obcí
nejsou schopny zajistit veškeré
nutné úkony z tohoto stavu vyplý-
vající a již není možné odvrátit
ohrožení běžnou činností správních
úřadů a složek integrovaného
záchranného systému. 

Vláda České republiky vyhlásila
pro území mj. Ústeckého kraje nou-
zový stav na dobu od 23.00 hodin
dne 2. 4. 2006 do 24.00 hodin dne
10. 4. 2006, který byl následně 
5. 4. 2006 ve 12.00 hodin prodlou-
žen do 19. 4. 2006 do 24.00 hodin. 

Od úterý 28. 3. 2006 začala pro-
bíhat stavba protipovodňové hráze
na Střekovském nábřeží. Na stavbě
se podíleli strážníci městské policie,
členové Sboru dobrovolných hasičů
Božtěšice, vojáci z Rakovníka a v nepo-
slední řadě pracovníci veřejně pro-
spěšných prací při MO Ústí nad
Labem – město. Díky jejich obětavé
práci, v denních i nočních hodinách

a nepříznivých podmínkách, měli
občané Střekovského nábřeží dosta-
tek času na zajištění svého majetku
a vlastní evakuaci.

I když došlo v pátek 31. 3. 2006 
k protržení protipovodňové hráze,
nezpůsobila valící se voda škody
značného rozsahu. 

Dopravní situace v Ústí nad
Labem byla řešena objízdnými trasami,
jejich změny jsou aktualizovány na
webových stránkách města Ústí nad
Labem www.usti-nad-labem.cz.
Veškeré informace jsou poskytovány
také na povodňové lince 477 010
100. Dále jsou občanům zasílány
informační SMS zprávy.

Výšku hladiny řeky Labe a prognózy vývoje je možné vyhledat na www.pla.cz.
Při odklízení povodňového odpadu se občané mohou obracet na Úřad městského
obvodu Ústí nad Labem-město pana V. Poupala – 607 594 671, 475 241 227.
V případě, že byl Váš objekt zatopen a potřebujete pomoci například se zajiš-
těním el. vysoušeče, ponorných čerpadel, elektrocentrál, tlakových myček, 
čistících prostředků apod. kontaktujte pracovníky Úřadu městského obvodu Ústí
nad Labem-město na telefonech 475 241 277 a 475 241 377. Při nutnosti
stavebního posouzení objektu uvádíme kontakt na tyto statiky: Ing. Stránský –
475 531 763, 472 774 277; Ing. Streubel – 603 257 159 nebo 475 201 614;
Ing. Žubretovský – 602 331 688 nebo 475601294; Ing. Vaněček – 603 223
571; Ing. Talacko – 724 111 494 nebo 475 503 530.
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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhnou volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky. Uskuteční se dne 

2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 3. 6. 2006 od 7.00

do 14.00 hodin.

Na území Městského obvodu Ústí
nad Labem – město budou moci
občané volit ve 39 volebních míst-
nostech. U volebního okrsku č. 30
došlo ke změně volební místnosti,
která je přemístěna do budovy
bývalé Správa sociálního zabezpe-
čení (Rondel) na adrese Masaryko-
va 633, Ústí nad Labem. Přehled
jednotlivých volebních místností je
uveden v následující  tabulce. 

Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké sně-
movny v místě svého trvalého
pobytu, avšak na území České

republiky, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem o volbách
do Parlamentu na voličský průkaz
na území České republiky v jakém-
koliv stálém volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz je volič povi-
nen odevzdat okrskové volební
komisi, která jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů. 

O voličský průkaz si může občan
požádat obecní úřad příslušný
podle místa trvalého pobytu voliče,
a to písemnou žádostí opatřenou
ověřeným podpisem voliče. Žádost
musí být příslušnému obecnímu

úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj.  do 26. květ-
na 2006. 

Druhou možností, jak si požádat
o voličský průkaz, je osobně. 
V tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť volební
orgán, který je oprávněn voličský
průkaz vydat, o žádosti učiní úřední
záznam, ve kterém veškeré potřebné
údaje uvede. O vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu, tj. do
31. května 2006 do 16.00 hodin. 

Se žádostí o voličský průkaz se
může volič obrátit na Evidenci oby-
vatel, Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem-město, Velká Hra-
dební 8A, PSČ 400 02 nebo osobně
v době úředních hodin. 

Jitka Parýzková 
Vedoucí správního odboru

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MO Ústí nad Labem-město

okrsek č. adresa:

1 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem

2 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem

3 Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 6/2442

4 Interhotel Bohemia, Mírové náměstí 6/2442

5 Dům techniky, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem

6 Tepelné hospodářství města ÚL, Malátova 1

7 Základní škola, SNP 6, Ústí nad Labem

8 Stříbrnické Nivy 4, Ústí nad Labem

9 Základní škola, Palachova 37, Ústí nad Labem

10 Český červený kříž, Thomayerova 2

11 Střední zdravotní škola, Moskevská 52

12 Základní škola Pražská 166, Ústí nad Labem

13 Hostinec U Karla, Hostovice

14 Základní škola Předlice, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem

15 Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem

16 Základní škola Předlice, Školní náměstí 100, Ústí nad Labem

17 Základní škola, SNP 6, Ústí nad Labem

18 Střední odborná škola, Stará 100, Ústí nad Labem

19 Střední odborná škola, Stará 100, Ústí nad Labem

20 Restaurace U Korbele, Hornická 2511

okrsek č. adresa:

21 Kolej UJEP K3, K líšská 979/129, Ústí nad Labem

22 Kolej UJEP K3, K líšská 979/129, Ústí nad Labem

23 Základní škola, Palachova 37, Ústí nad Labem

24 Základní škola, České mládeže 2, Ústí nad Labem

25 TJ Spartak, Masarykova 228, Ústí nad Labem 

26 Centrum pro zdravotně postižené, Štefánikova 25

27 T-Club, Masarykova 230 (hala SQUASH)

28 Základní škola, Vinařská 6, Ústí nad Labem

29 AVM CORP a.s., V Podhájí 776/30

30 Masarykova 633, (Rondel – bývalá SSZ)

31 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

32 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

33 Základní škola, Vojnovičova 5, Ústí nad Labem

34 Základní škola, Pod Vodojemem 323

35 Klub Všebořice, Plynárenská 326, Ústí nad Labem

36 Klub Všebořice, Plynárenská 326, Ústí nad Labem

37 Požární zbrojnice Skorotice, Bukovská 216

38 Kulturní středisko, Božtěšice, Petrovická 4

39 St. úřad pro jader. bezpeč., Habrovovice 52
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Dětská hřiště 
a sportoviště

Jarní práce 
v zeleni

Městský obvod Ústí nad Labem – město, jako každý rok, provádí 
kontroly technického stavu všech hřišť. U provozovaných pískovišť
postupně provede výměnu pískových náplní tak, aby hrající si děti
nebyly ohroženy na svém zdraví. Snahou je, aby všechna tato 
zařízení fungovala a byla k dispozici nedočkavcům co nejdříve. 

Po dlouhé zimě se konečně rozběhly první jarní práce na úseku

údržby zeleně v největším centrálním obvodu města Ústí nad

Labem. V předjaří, v únoru a březnu, se prováděly řezy a zmla-

zování keřových porostů. Tam, kde klimatické podmínky dovolily,

začalo jarní vyhrabávání listí a uklízení nečistot z ploch zeleně.

Informace pro občany

ÚŘEDNÍ  HODINY
Pondělí 8.00 – 17.00 hodin

polední přestávka 11.30 – 12.30 hodin 

Středa 8.00 – 17.00 hodin

polední přestávka 11.30 – 12.30 hodin 

Po dohodě se zaměstnancem ÚMO

Úterý 8.00 – 15.00 hodin

polední přestávka 11.30 – 12.30 hodin

Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

polední přestávka 11.30 – 12.30 hodin

ADRESA ÚMO
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.

Odbor čistoty a zeleně připravoval v této
době zajištění výsadeb stromů. Kromě
výsadby soliterních stromů na stanovených
místech budou v dubnu a květnu provede-
ny výsadby několika alejí, které byly v rámci
obnovy městské zeleně v loňském roce
vykáceny, např. v ul. Masarykova –  Herbe-
nova, kde budou nahrazeny topoly, které
byly již za zenitem zralosti. Současně 
s výsadbou nových stromů v této oblasti
proběhne rekonstrukce celého záhonu
zeleně s výsadbou nových keřů a květin.

Dále budou vysázeny nové alejní stro-
my v ul. Růžový palouček, SNP, Za Vál-
covnou, Sládkova, Hilbertova. V nových
výsadbách budou převládat vhodné
druhy jako jeřáby, habry, sakury a javory.

O provedení výsadeb se postarají
odborné firmy, které zajišťují pro měst-
ský obvod  údržbu zeleně. Kromě této
činnosti firmy zajistí průběžnou uprave-
nost zelených ploch i vzrostlé vegetace.
Smluvní firmy nezapomínají ani na další
povinnosti, jako je čistota chodníků a
ostatních veřejných prostranství. V této
době probíhá odstraňování zimních
posypů, které byly v letošní zimě zvláště
vydatné. Naší snahou je uklidit  obvod
města tak, aby byl připraven vstoupit do
nejkrásnějšího období roku důstojně a ke
spokojenosti všech občanů.

M. Králová
Odbor čistoty a zeleně

Městský obvod Ústí nad Labem -
město pečuje o 44 dětských hřišť, 
33 sportovních hřišť a 13 oplocených
pískovišť, která jsou rozmístěna rov-
noměrně po celém spravovaném
území. Jejich vybavení umožňuje široké
sportovní vyžití od „hraní si na písku“,
přes kolektivní hry jako je fotbal, až po
slézání prostorové provazové pyrami-
dy v Mánesových sadech. 

Přesto těchto kvalitních sportovišť
není nikdy dost, a proto v letošním roce
přibudou další, a to formou rekonstrukcí
stávajících hřišť jako je  upravené
moderní dětské hřiště v Hrnčířské ulici 
s umělým povrchem a novými hracími

prvky. V ulici České Mládeže obnovíme
hřiště na “fotbálek“ pro náš dorost 
a v Hornické ulici vystavíme u hřiště
vysoké zábrany, aby létající míče neohro-
žovaly okolí.  Z nových investic hodláme
za finančního přispění města Ústí nad
Labem zbudovat zbrusu nové hřiště ve
staronové lokalitě Baráčnická na Bukově. 

Všem těmto zařízením, které Městský
obvodu Ústí nad Labem - město spravuje,
věnuje odbor čistoty a zeleně  náležitou

pozornost. Na údržbu se vynakládají
každoročně nemalé  finanční prostředky.
Byli bychom rádi, kdyby si veřejnost tuto
skutečnost uvědomila a při využívání
široké nabídky těchto sportovišť, se cho-
vala ohleduplně a tak, aby nedocházelo
k zbytečnému ničení hracích prvků. 
Za což jí předem děkujeme. 

M. Šimečková
Odbor čistoty a zeleně
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Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem

aktuální informace o stavbě – duben 2006

Vážení spoluobčané, 

navazuji na článek „Další dopravní stavba v Ústí nad Labem“ v našem Radničním hlasateli 

z listopadu 2005 a předávám vám aktuální informaci k této stavbě. Byl jsem dodavateli 

požádán, abych tlumočil jejich omluvu za těžkosti, které nám všem stavba přináší. Je to 

pro nás, pro někoho více, pro někoho méně náročné, musíme někde něco obejít, překonat

navíc schody či jinou překážku, ale dá se to vydržet. Za necelé dva roky  budeme mít nové,

moderní a hezké nádraží a to myslím za to stojí. Děkuji Vám za pochopení a předávám 

informaci  od člověka nejinformovanějšího. Místostarosta MO ÚL-město  ing. V. Verner.

V únoru letošního roku byla zaháje-
na přestavba osobního nádraží. 
V prostoru nástupiště č. 1 se provádí
první etapa výstavby podchodu,
nové nástupiště, protihluková
stěna, nové odvodnění a železniční
svršek. Pro dopravu slouží nástupiš-
tě č. 2 a 3.  Výstavba prvního dílu
podchodu byla v březnu dočasně
přerušena. Důvodem bylo zjištění
skutečného tvaru a stavu konstrukcí
výpravní budovy, kde bylo umístě-
no Informační centrum ČD.  Kon-
strukce byla odhalena při bourání
starého podchodu. Rovněž pod
nástupištěm byly odhaleny neplá-
nované sklepní prostory. Zástupci
objednatele, ČD a. s. i zhotovitel
stavby, rozhodli o vyklizení a pře-
stěhování ČD Centra, a zbourání 

a výstavbě nových místností v pod-
zemí budovy. Projektant upravuje
tvar podchodu.  

Bylo rozhodnuto, že v plánova-
ném termínu 5. 5. 2006 bude zpro-
vozněna kolej a nástupiště č. 1
mimo podchod, ve zkrácené délce,
pro směr západ. Přístup na nástu-
piště bude zřízen  z ulice Malá Hra-
dební. Současně bude dokončován
první díl podchodu. Zároveň bude
uzavřeno nástupiště č. 3 a zahájena
další etapa, ve které se provede třetí
díl podchodu podle plánu letošního
roku.  V té době budou cestujícím
sloužit nástupiště č. 1 a 2.  Přístup
pro pěší bude částečně přeorgani-
zován. 

V květnu, souběžně s osobním
nádražím, budou rovněž zahájeny

stavby mostů na celé trase. Nejdů-
ležitější jsou most přes Bílinu,
nájezd na most Ed. Beneše a most 
U ZOO. Budou pokračovat práce 
z loňského roku na mostě v ul. 
U Cukrovaru. S mosty se budou 
provádět rekonstrukce zárubních 
a opěrných zdí a novostavby pro-
tihlukových stěn v osobním nádraží
i v obvodu jih. 

Rekonstrukce mostů a výstavba
opěrných zdí zasáhnou do silnič-
ní dopravy a vyžádají si některá
omezení na komunikacích. Návrhy
dopravních opatření projednává
zhotovitel stavby se zástupci Města
Ústí n. L.  za účasti Dopravního
inspektorátu a Dopravního podniku.

Na posledním jednání byly stanoveny termíny uzavírek:

1. Ulice Čajkovského 1. 1. - 30. 6. 2006 (výstavba opěrné stěny)
Most přes ulici Čajkovského 1. 7. – 31. 11. 2006
Ulice Přístaviště 5. 5. – 30. 11. 2006 (most Bílina)

2. Nájezd na most E. Beneše bude uzavřen v termínu od 2. 5. 2006 – 10. 9. 2006
3. Ulice Drážďanská (most u ZOO)

Uzavírka komunikace vyjma průjezdu MHD bude v termínu 1. 7. 2006 - 31. 10. 2006
Výluka trolejbusové dráhy bude o dvou víkendech
Uzavírka nezačne dříve než bude dokončen podjezd ul. U Cukrovaru
Pro dopravní opatření bude použita varianta s objízdnými trasami ul. U Cukrovaru,
Nový Svět a U Podjezdu.
Termíny mohou být v detailu upřesněny podle potřeb města.

Tento postup byl dohodnut během března, byla zahájena příprava.  V současné době je však celé Ústí nad Labem vystaveno
povodni. Stavba byla bohužel opět dočasně přerušena.  Po znovuzahájení prací bude nutno aktualizovat harmonogram stavby
a stanovit a projednat termíny stavebních postupů i uzavírek komunikací.

Ing. Vladimír Mikeš, ředitel stavby, SKANSKA ŽS a.s. 
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Letošní zima byla jednou z nejdelších, jaké pamatujeme.

Podle údajů meteorologů napadlo nejvíc sněhu za posledních

15 let. Za období od listopadu do konce února bylo zazna-

menáno 92 dnů, kdy byla zem pokryta více než centimetro-

vou vrstvou sněhu. Také průměrná denní teplota v uvedeném

období – 0,9°  C  vysoce překračuje dlouhodobý normál, který

činí 0,2° C. Zimní podmínky daly určitě „zabrat“ všem 

občanům našeho města.

Zajištění schůdnosti chodníků 
a odklízení sněhu bylo pro firmy
zajišťující úklid veřejných prostran-
ství v Městském obvodě Ústí nad
Labem-město náročnější než v
minulých letech.

Až na malé nedostatky, které se
vždy někde vyskytnou, lze jejich
práci ocenit.  Dlouhá zima pořád-
ně ukrojila také z jejich finančních
`prostředků, neboť městský
obvod hradí firmám roční paušální
částky nehledě na počasí. Napří-
klad na zimní údržbu v lokalitách
Všebořice a Klíše bylo spotřebová-
no 40 tun soli. Cena za 1 tunu se
přitom pohybuje kolem 2 600 Kč.
Inertního posypového materiálu,
ponejvíce štěrku, se použilo přes 9
tun. Obdobné množství materiálu
se spotřebovalo i v ostatních lokal-
tách našeho obvodu.

I když zima skončila a nám všem
se ulevilo,  není od věci si připo-
menout pár skutečností, které by
měl každý občan znát. Zabezpeče-
ní sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací definuje obecně
závazná vyhláška města Ústí nad
Labem č. 50/1997, která vychází
ze zákona o pozemních komunika-
cích č. 13/1997 Sb. Ta kromě
plánu zimní údržby komunikací,
dle kterého se zabezpečuje 
sjízdnost (schůdnost), stanoví 
i rozsah, způsob a lhůty odstraňo-
vání závad ve schůdnosti.

Vlastník chodníku a vlastníci 
přilehlých nemovitostí, kteří odpoví-
dají za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti vzniklá znečiš-
těním, náledím nebo sněhem, zajiš-
ťují v zimním období úklid následu-
jícím způsobem:

a. odstraňování sněhu nebo
náledí se provádí ručně nebo
strojní mechanizací, v případě
potřeby následným posypem
inertním, zdrsňujícím materiálem
(jemná kamenná drť, písek), 
v mimořádných situacích a na
zvláště nebezpečných místech lze
aplikovat chemický posyp. V pří-
padě sněhu nebo náledí, musí být
zajištěná schůdnost do 2 hod. po
skončení spadu sněhu nebo vzni-
ku náledí, při nepřetržitém dlou-
hotrvajícím sněžení, musí být úklid
prováděn průběžně,

b. v případě nočního sněžení
nebo vzniku náledí, musí být
schůdnost zajištěná nejpozději do
7 hod. ráno.

Úklidové firmy mají tuto povin-
nost zahrnutou ve smluvních pod-
mínkách. 

Je ovšem nutné si uvědomit, že
zima zůstane zimou.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit
přesvědčení, že spoluobčané
budou  v příštích čím dál větší
měrou přispívat, samozřejmě,
každý podle svých možností, 
ke „zmírňování následků zimy“
před jejich objekty a pomohou 
tak učinit zimu v našem městě
snesitelnější.

Ing. Jiří Dubina
Vedoucí OČZ

Ještě jednou
o zimě
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Zpráva o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů 

Božtěšice za rok 2005
Božtěšický sbor dobrovolných hasičů
má celkem 50 členů. Z toho 
32 mužů a 18 žen. Dále mají 
13 mladých hasičů a 5 dětí před-
školního věku. 

Během roku se členové zúčastňo-
vali brigád zaměřených např. na
údržbu výstroje a výzbroje, dokon-
čovacích prací na jejich klubovně,
na svozu železného šrotu a úklidu
okolí zbrojnice.

V únoru 2005, tak jako každý rok,
pořádali hasičský ples, v březnu
maškarní bál pro děti, v květnu zor-
ganizovali malé setkání pro členky
na Den matek, v červnu byl uspořádán

dětský dětí. Maškarní bál pro děti 
a dětský den byly financovány 
z části od sponzorů a z části z výtěžku
za železný šrot. 

Z finančních prostředků, které
byly SDH poskytnuty z rozpočtu
Městského obvodu Ústí nad Labem
– město, byly zakoupeny nové 
uniformy pro dva členy, motorová
sekačka a vrtací kladivo. 

Úspěchy
Během roku 2005 se uskutečnila
řada soutěží. Například v Chlumci
se to byla soutěž o „Florianovu
putýnku“, kde se muži umístili na 

1. místě a získali tak putovní pohár. 
V požárním sportu se muži umístili
na 1. místě v okrese a postoupili do
krajského kola, kde obsadili 
4. místo.  Na tomto 4. místě skon-
čily také ženy. 

Mladí hasiči se v roce 2005
zúčastnili zkoušek odbornosti, 
u kterých všichni uspěli. Pro děti je
v době letních prázdnin pořádáno
soustředění v Jestřebí, které se
dětem moc líbí. 

Velký dík patří těm, co mládeži
věnují svůj volný čas. 
(ze zprávy o činnosti SDH Božtěšice 

za rok 2005) 

Přezkoumání hospodaření Měst-
ského obvodu Ústí nad Labem-
město za rok 2005 proběhlo v prů-
běhu měsíce února 2006 a proved-
la ho firma BUSINESS VM SERVICE,
s. r. o. se sídlem Na Spálence 3 
v Ústí nad Labem.

Toto přezkoumání bylo provede-
no v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků
obcí účinného od 1. 8. 2004 
a v souladu se zákonem č. 254/2000
Sb., o auditorech a auditorskými
směrnicemi komory auditorů České
republiky.

Rozsah prací požadovaných pro
přezkoumání hospodaření nesplňu-
je požadavky pro vydání auditorské-
ho výroku, proto zpráva auditora
není zprávou o provedení auditu
účetní závěrky.

Předmětem přezkoumání bylo
především sestavení, schválení 
a plnění rozpočtu, hospodaření 

s ostatními finančními prostředky,
nakládání a hospodaření s majet-
kem a účetnictví vedené územním
celkem.

Přezkoumání hospodaření zahr-
novalo věření o plnění příjmů 
a výdajů rozpočtu a ostatních
peněžních operací včetně údajů 
o tvorbě a použití peněžních fondů,
údajů o nákladech a výnosech 
podnikatelské činnosti, vyúčtování 
a vypořádání finančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
kraje a k rozpočtu Města Ústí nad
Labem. Předmětem přezkoumání
bylo rovněž nakládání a hospo-
daření s majetkem ve vlastnictví
územního celku, zadávání a usku-
tečňování veřejných zakázek, stav
pohledávek a závazků a nakládání 
s nimi, účetnictví vedené územním
celkem.

Při přezkoumání bylo ověřeno
dodržování povinností uložených
zákonem 250/2000 Sb., o rozpo-
čtových pravidlech územních roz-

počtů, a soulad s dalšími právními
předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků,
soulad vedení účetnictví se záko-
nem 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a právní předpisy vydanými k jeho
provedení, a soulad hospodaření 
s finančními prostředky ve srovnání
s rozpočtem.

Závěrem zprávy auditora je 
konstatováno, že hospodaření
Městského obvodu Ústí nad 
Labem-město bylo v roce 2005 
v souladu, ve všech významných
ohledech, s platnými předpisy
České republiky, zejména s předpisy
o finančním hospodaření územních
celků, jejich hospodaření s majet-
kem, rozpočtové kázni a o účetnictví.
O závěrečném účtu budeme infor-
movat v dalším čísle Radničního
hlasatele.

Ing. Iva Urbanová 
Vedoucí ekonomického odboru

Přezkoumání hospodaření
Městského obvodu Ústí nad Labem-město


