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Za poslední čtyři roky se nám podařilo
centrum města výrazně oživit. K revi-
talizaci městského centra přispěl také
městský obvod výsadbou zeleně,
rekonstrukcí fontán, bytových domů
na Lidickém náměstí, rekonstrukcí
řady chodníků, vybudováním nových
parkovacích míst a dětských hřišt.
Začali jsme pořádat kulturní akce,
které se již staly v Ústí nad Labem 
tradicí. V letošním roce proběhl čtvrtý
ročník Filmového léta – Kinematografu
bratří Čadíků, který má vždy velkou
návštěvnost. Výtěžek ze vstupného je
pravidelně věnován na dobročinné
účely. V roce 2004 městský obvod
zahájil pořádání příjemné společenské
akce „Den vína a burčáku“. Letos se
konal jeho třetí ročník na Mírovém
náměstí dne 6. 10. 2006. Každý rok
městský obvod pořádá v rámci Ústec-
kých Vánoc sbírku pro Dětské domovy
a Český Červený Kříž. I letos se na
vánoční sbírce můžete podílet, bude
probíhat od 1. 12. do 22. 12. 2006,
kdy budou umístěny pod vánočními
stromy na Lidickém a Mírovém
náměstí kasičky a vánoční schránka
pro sociálně slabé rodiny.

Koalice ODS a SZPS měla několik prio-
rit, o jejichž splnění v tomto volebním
období usilovala. Zajistili jsme řadu
investičních akcí. Důraz jsme kladli na
rekonstrukce a opravy chodníků, z akcí
většího rozsahu bych jmenoval novou
hydroizolaci na části chodníku Masa-

rykova ulice („pěší zóna“), chodníky 
v Bezručově ulici, chodníky v Resslově
ulici, v ulici Kosmonautů, Klíšské ulici,
ve Velké Hradební, Dlouhé, Školní
ulici, Hoření ulici, ulici SNP podél
objektu Panorama, ve Štefánikově,
Prostřední, Vinařské ulici, chodníky 
v Pražské ulici ve Vaňově a mnohé
jiné. Celkově obvod za poslední čtyři
roky vynaložil na rekonstrukce a opravy
chodníků přes 40 mil. Kč.

K velkým investičním akcím patřily
opravy a rekonstrukce objektů. Nemohu
opomenout rekonstrukci obytného
domu v ulici Konečná 27 s byty urče-
nými pro příjmově vymezené osoby,
které jsou již plně obsazeny. Opravili

jsme fasády včetně zateplení Masary-
kovy 90, Stará 2. Proběhla výstavba
půdních vestaveb na Lidickém náměstí
5, 6, a 7, i s výměnou oken. Připo-
menu i čtyři fontány, jež po značných
rekonstrukcích zpříjemňují odpo-
činková místa v centru města. 

Mnoho kvalitativních změn proběhlo
v centrálním obvodu i v oblasti údržby
zeleně a čistoty. Systém údržby zele-
ných ploch se provádí na základě
smluv s odbornými firmami za pevně
stanovenou roční částku. Výsledkem je
nejen úspora finančních prostředků,
ale i zlepšení stavu čistoty a uprave-
nosti města oproti minulému voleb-
nímu období, kdy se prováděl 
na základě objednávky. 

Od roku 2004 byla zahájena realizace
střednědobého plánu úpravy zeleně 
v centru města. Započala tím syste-
matická plošná úprava vegetace, jejíž
konečným cílem je vytvoření moder-
ního propojení městské zástavby 
a kultivované městské zeleně. Na tuto
koncepční a harmonickou sladěnost
se v minulých letech, bohužel, moc
nehledělo. Prakticky tedy probíhá
obnovování starých stromových výsa-
deb, například topolové aleje v ulicích
Herbenova, Sládkova, Hany Kvapilové
na Klíši a další. Náhradou za pokácené
stromy se vysazují nové, moderní 
kultivary vhodné do městské zástavby,
doplněné okrasnými keři či živými
ploty. Nezapomíná se ani na bohatost
květinových záhonů a ostatní zelenou

Mírové náměstí.

Den vína a burčáku 2006.
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výzdobu ulic v podobě závěsných 
květináčů (Masarykova ulice). Rozšířily
se květinové záhony na Lidickém
náměstí, které v současné úpravě,
včetně dokončených vodotrysků 
a množstvím pohodlných laviček,
opravdu důstojně reprezentují město
Ústí nad Labem. Chtěl bych připome-
nout péči o zeleň v Městských sadech,
kde se novou ozdobou stala právě
dokončená fontána v prostoru hudeb-
ního altánu. 

V městské zeleni máme umístěno
mnoho prvků v podobě uměleckých
děl jako sochy, skulptury či pamětní
desky. Tento mobiliář prošel v průběhu
volebního období řádnou údržbou.
Okolí všech významných míst se nále-
žitě upravilo. Do klidových oblastí 
a do míst zastávek MHD v centru se
rozmístily nově nakoupené lavičky. 
V tomto trendu hodláme nadále
pokračovat. Nezapomínáme ani na
vybavení odpadkovými koši. V součas-
né době máme v centru rozmístěno
přes 200 košů. Jejich počet chceme
ještě zvýšit a rozmístit do dalších fre-
kventovaných míst. 

Pro naše nejmenší občánky jsme
nově vybudovali hřiště v Městských
sadech, hřiště s umělým povrchem 
v ul. Dlouhá, hřiště v Předlicích, hřiště 
v ul. Baráčnická na Bukově, v ul. Hor-
nická, ve Skoroticích a ul. České 
Mládeže. Zrekonstruována a opravena
byla celá řada dalších hřišť jako 
v ul. Střížovická, Lipová, Plynárenská,

Spartakiádní a další drobná zařízení
tohoto typu. Z 13 pískovišť, provozo-
vaných podle nových povinných
předpisů pro tato zařízení, bylo již
deset oploceno. Celkem se v letech
2002 – 2006 vynaložilo na mobiliář
(koše, lavičky) 1 mil. Kč, za opravy 
0,5 mil. Kč a za herní prvky téměř 
1 mil. Kč.

Mohu tedy konstatovat, že se nám 
v tomto období dařilo využívat a pro-
investovat peníze z výnosů proběhlé 
a rozsáhlé privatizace obecních bytů 
a objektů. Využili jsme i mnohé dotace
Města Ústí nad Labem a Ministerstva

Lidické náměstí.

pro místní rozvoj ČR, které nám 
na některé investeční akce přispělo
nemalé peníze. 

Od roku 2003 se podařilo snížit
pohledávky městského obvodu 
o téměř 30 mil. Kč. Některé z pohle-
dávek byly uhrazeny nebo odprodány
společně s nemovitým majetkem, ke
kterému se vázaly, ale některé, bohu-
žel, musely být odepsány, protože se
je nepodařilo vymoci ani soudně. Jed-
nalo se především o staré pohledávky,
kde dlužník zanikl nebo na něj byl pro-
hlášen konkurz ještě před ukončením
soudního sporu. V tomto období
nevznikly žádné nové pohledávky 
v souvislosti s prodejem majetku, pro-
tože kupní smlouvy byly podepisová-
ny až po úhradě celé kupní ceny.

Věřím, že jste za poslední čtyři roky
zaznamenali dobrou spolupráci mezi
vámi a představiteli našeho obvodu.
Rád bych Vám všem poděkoval 
za podněty a připomínky, které 
přispěly ke zvalitnění života ve městě
Ústí nad Labem. Závěrem mi dovolte
popřát Vám mnoho zdraví, pohody 
a porozumění.

S úctou 

Radek Vonka
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město
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Vážení spoluobčané, 
na stránkách našeho Radničního hlasatele Vás pravidelně
informuji o hospodaření našeho MO ÚL-město, a to jaký
máme rozpočet na ten který rok nebo jak jsme hospodařili.

Na zářijovém zasedání Zastupitel-
stva, které bylo v tomto volebním
období poslední, jsem zastupitele
informoval, mimo jiné, o hospoda-
ření MO ÚL-město ke 30. červnu 2006. 
Abych neporušil tradici, seznámím
Vás dnes s několika základními údaji
o plnění rozpočtu na rok 2006 
k uvedenému datu. Údaje jsou 
sestaveny do přiložené tabulky, do které
jsem pro srovnání doplnil i údaje
podle skutečnosti minulých let.

Alikvotně by se skutečné hodnoty
ke 30. 6. měly rovnat polovičním
hodnotám ročního rozpočtu, ale
nerovnoměrné rozvržení plateb 
v průběhu roku i poskytování dotač-
ních investičních příspěvků podle
skutečné potřeby způsobují, že 
skutečné celkové příjmy jsou zatím
nižší. Obdobně je to i u našich 
celkových výdajů, kde zatím nejsou
k uvedenému datu vyfakturovány
všechny činnosti, které jsou pro nás
externě zajišťovány. 

Pro vlastní financování je důležité,
že příjmy jsou vyšší než výdaje. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
posuzován z pohledu běžného
roku, a pokud vychází minusový,
pak to znamená jen, že příjmy 
v roce nestačí na v roce realizované
výdaje. Tato skutečnost se pak řeší
buď použitím vlastních prostředků 
z minulých let a nebo úvěrem.
Zatím v každém roce jsme měli
dostatek vlastních prostředků 
a máme je i letos. 

Výdaje na sociální dávky jsou
nám v plné výši dotovány dle potřeby,
a proto skutečné výdaje ke 30. 6.
odpovídají rozpočtu. 

Výdaje na čistotu jsou ovlivněny
fakturací od firem, které nám čisto-
tu zajišťují. Podle ohlasů od občanů,
se čistota v našem MO zlepšuje, 
i když stále ještě máme v některých
lokalitách problémy např. s černými
skládkami, nepořádkem u kontejne-
rových stání apod. 

Výdaje na údržbu zeleně také
odpovídají zatím provedené faktu-
raci. Nižší objem vynaložených
peněz je ovlivněn i tím, že některé
činnosti je možné realizovat až 
v době vegetačního klidu (např.
kácení a zmlazování stromů), který
začíná od 1. října. Bude ještě probí-
hat i nová výsadba.

Výdaje na opravy a investice 
ke 30. 6. jsou zatím poměrně nízké,
ale práce jsou objednány a probíhají.
Na rozdíl od minulých let jsme
omezili poskytování záloh. Celkové
rozpočtované výdaje, ale nebudou 
z největší pravděpodobností realizo-
vány vzhledem k tomu, že zahájení
výstavby bytů v lokalitě Za Válco-
vnou bylo podmíněno získáním

dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení. Vzhledem k situaci, která
nastala po parlamentních volbách,
se rozhodnutí o poskytnutí dotace
nedá očekávat. Problém je i v tom,
že mezitím vzrostly předpokládané
náklady o více než 40 %.

Abych byl trochu konkrétnější, tak
opravy a rekonstrukce chodníků
(uvedu ty nákladnější) jsou již reali-
zovány v ulicích Velká Hradební za
933 tis. Kč, Hoření za 981 tis. Kč,
Veleslavínova 1 148 tis. Kč, Dukel-
ských hrdinů za 1 500 tis. Kč, Masa-
rykova za 675 tis. Kč a Bezručova za
598 tis. Kč. Oprav menšího rozsahu
bylo provedeno celkem devět.

V současné době se pracuje na ul.
Hilbertova a bude se pokračovat
dalšími ulicemi např. Kosmova, Ve
Stromkách, Bezručova (další část),
Balbínova, K Chatám, atd. pokud to
klimatické podmínky dovolí. 

Vybudování nových parkovacích
míst zatím proběhlo v ulicích Dlou-
há a Veleslavínova. V současné době
probíhá výstavba parkovacích míst 
v ulici U Panského dvora a částkou
2.025 tis. Kč se budeme podílet na
výstavbě dalších parkovacích míst 
v Dlouhé ulici, kterou zajišťuje
Magistrát města Ústí n. L. Jsou 
připraveny další akce, jednak 
v Bezručově ulici a dále pak na
Masarykově ulici naproti poliklinice.
Parkovací místa v této lokalitě měla
řešit nedostatek míst pro pacienty
Polikliniky či jejich doprovod, ale
proti stavebnímu povolení bylo
podáno negativní odvolání někte-
rých občanů a je nutné vyčkat roz-
hodnutí odvolacího orgánu. 

Informace 
o hospodaření

Městského obvodu ÚL-město v roce 2006

Nová Revoluční ulice.
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V ostatních investicích je již zmí-
něná výstavba bytů v ul. Za Válco-
vnou pro začínající rodiny a matky 
s dětmi (dosud vynaložené peníze
představují náklady na projektovou
dokumentaci a inženýrskou činnost
spojenou i s vypracováním žádosti 
o dotaci), rekonstrukce fontán na
Lidickém náměstí a v Městských
sadech a předpokládalo se zahájení
rekonstrukce nejvyššího podlaží 
v domě W. Churchilla č. 4, vyvolané

špatným stavem střechy. Jednou 
z variant je i vybudování pro město
využitelných reprezentačních pro-
stor. Jednání s vedením města 
o realizační variantě a finanční spo-
luúčasti z velkého rozpočtu budou
pokračovat začátkem roku 2007. 

Vážení spoluobčané, z této krátké
informace je zřejmé, že hospodaře-
ní MO ÚL-město i v roce 2006 
probíhá podle schváleného rozpočtu
a chci Vás ujistit, že ani tento rok

nevznikne MO ÚL-město žádný
dluh, který by muselo splácet nové
vedení. Naopak, zůstatek na našich
účtech bude plusový.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím,
že i nové vedení MO vzešlé z nad-
cházejících voleb bude pokračovat
ve zlepšování kvality a podmínek
života nás všech. 

Ing. Václav Verner
místostarosta MO ÚL-město

Nejvýznamnější změnou pro čin-
nost odborů úřadu bylo zavedení
nového informačního a ekonomického
software Navision od 1. 9. 2004.
Tato změna si vyžádala pečlivou
analýzu stávajících dat a jejich 
přípravu pro konverzi do nového
systému. Tento proces byl pracný 
a časově náročný, ale díky jeho
zavedení se zkvalitnila evidence
veškerých účetních a rozpočtových
činností. Od 1. 9. 2004 byly 
v provozu základní moduly týkající
se účetnictví, rozpočtu a evidence
pohledávek a závazků. Postupně byl
tento základní systém rozšiřován 
o další moduly, takže v současné
době je v provozu ještě evidence
dlouhodobého majetku, řízení
investic a evidence smluv. Dále je
tento systém propojen s dalšími
systémy na správu daní, dávek 
a poplatků a na vedení mzdové agendy.

Pravidelně každý rok nechává Měst-
ský obvod Ústí nad Labem – město
přezkoumat své hospodaření, jeho
předmětem je zejména sestavení, schvá-
lení a plnění rozpočtu, hospodaření 
s ostatními finančními prostředky,
nakládání a hospodaření s majetkem 
a účetnictví. Po celé volební období
bylo hospodaření Městského obvodu
Ústí nad Labem – město v souladu 
s platnými předpisy České republiky,
při přezkoumání nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. V letošním roce byl
Městský obvod Ústí nad Labem 
podroben také forenznímu auditu. 
V rámci forenzního auditu byla ověřo-
vána správnost postupu při zadávání
veřejných zakázek a hospodaření 
s dlouhodobým majetkem v období
od 1. ledna 2003 do 31. prosince
2005. Tento audit nezjistil žádná poru-
šení legislativy ani interních směrnic.

Zaveden byl další program – 
spisová služba, který je využíván
nejen v rámci Magistrátu města Ústí
nad Labem, ale jsou propojeny 
i ostatní městské obvody. Spisovou
službou rozumíme přehlednou evidenci
písemností od jejich vzniku (evidence,
ukládání, přidělování, předávání,
vyřizování a vyhledávání písemností)
až po archivaci a skartaci.

Od 1. 7. 2006 je účinný zákon 
č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů. Tyto registrace
provádí matrika Úřadu městského
obvodu Ústí nad Labem – město
pro celý Ústecký kraj a zaregistrováno
bylo prozatím 17 párů. 

K velkým změnám dojde v systému
vyplácení sociálních dávek od ledna
2007.

Hospodaření městského obvodu ÚL-město v roce 2006
(v tis. Kč)

2003 2004 2005 2006 k 31. 6. 2006
skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet skutečnost

Příjmy (celkem) 160 727,56 159 103,19 178 403,59 207 864,09 76 024,76
Výdaje (celkem) 159 045,26 163 861,34 179 935,16 208 357,79 73 276,23
Rozdíl 1682,30 -4 758,15 -1 531,57 -493,70 2 748,53
Výpis výdajů:
sociální dávky 67 409,51 63 748,80 65 280,66 69 788,00 35 293,01
čistota města 4 462,20 10 942,94 11 263,50 12 231,55 5 070,30
údržba zeleně 11 249,93 14 755,89 16 611,56 20 120,82 7 127,44
v tom: i dětská hř iště a sportovní plácky 238,96 114,00 1 461,62 3 011,78 1 270,40
opravy a investice 28 662,95 28 616,27 44 657,31 58 125,00 6 599,88
v tom: chodníky 7 570,49 5826,53 20 728,79 25 000,00 1 397,59

stavby v zeleni 0,00 4 025,47 2 722,10 2 900,00 307,30
parkoviště 0,00 132,13 10 779,25 5 025,00 1 525,47
ostatní investice 21 092,46 18 632,14 8 771,65 25 200,00 3 369,52
v tom: byty Za Válcovnou 16 500,00 1 333,69

Krátce z Úřadu
městského obvodu ÚL-město
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Vážení spoluobčané, prezident svým rozhodnutím ze dne 13. července 2006 č. 369/2006 Sb.
vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve
statutárních městech se stanovením termínu jejich konání na pátek 20. října a sobotu 21. října 2006. 

V první den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 
22.00 hodin a druhý den začíná
hlasování v 8.00 hodin a končí ve
14.00 hodin. 

Volby do zastupitelstev obcí se
konají tajným hlasováním na základě
všeobecného, rovného a přímého
volebního práva podle zásad poměr-
ného zastoupení. 

Právo volit má státní občan České
republiky, který alespoň v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v této obci (městském
obvodu) přihlášen k trvalému pobytu.
Dále má právo volit státní občan jiného
státu za stejných podmínek jako státní
občan ČR, pokud mu právo volit při-
znává mezinárodní úmluva, kterou je
ČR vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv. 

Každý volič si může v úředních
hodinách na Úřadu městského obvodu
Ústí n. L. – město na evidenci obyva-
tel, I. poschodí, č. dveří 163 ověřit,
zda je zapsán v seznamu voličů 
a může požadovat doplnění údajů
nebo provedení oprav. 

V případě zájmu o další informace
se můžete obracet na již výše zmíněné
oddělení evidence obyvatel, tel. č.
475 241 270 – odpovědní pracovníci:
Martin Jan Tůma a Iva Kasíková nebo
na vedoucí správního odboru Jitku
Parýzkovou, tel. č. 475 241 263. 

Nejpozději do 17. 10. 2006 by měli
všichni voliči obdržet hlasovací lístky.
Volič bude mít k dispozici hlasovací
lístky jednak do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Ústí nad Labem –
město a dále do Zastupitelstva města
Ústí nad Labem. Pokud by volič 

do dne voleb hlasovací lístky neobdržel,
má právo si je vyžádat přímo 
ve volební místnosti. 

Zásady hlasování:
• Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné.
• Voliči předstupují před okrskovou

volební komisi (dále jen OVK) 
v pořadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti.

• Volič prokáže OVK svou totožnost 
a státní občanství ČR, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území ČR.
Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li nebo odmítne-li volič
splnit tuto povinnost, nebude mu
hlasování umožněno. 

• OVK provede záznam ve výpisu 
ze seznamu a volič obdrží úřední
obálku, případně na vyžádání 
hlasovací lístky.

• Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku,
OVK dopíše do výpisu ze seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování. 

• Volič je povinen se odebrat do pro-
storu pro úpravu hlasovacích lístků.

• Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů
zaměstnance ÚMO Ústí n. L. –
město a v den voleb členy OVK 
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okr-
sku, pro který byla OVK 
zřízena.

Úprava hlasovacích lístků:
• Volič může volit nejvýše tolik kandi-

dátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno (do Zastupitelstva
městského obvodu Ústí n. L. –
město je to 27 členů a do Zastupi-
telstva města je to 37 členů)

• Volič může na hlasovacím lístku
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterém-
koliv ze sloupců, v nich jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních stran.

• Volič může na hlasovacím lístku
označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce s kandidáty voleb-
ní strany nejvýše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných sloupcích, ve kte-
rých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kan-
didátů označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu členů zastupi-
telstva, kteří mají být zvolení, 
a označených jednotlivých kandidátů,
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci. 

• Po úpravě hlasovacích lístků je volič
vloží do úřední obálky, kterou obdr-
žel od OVK. Oba hlasovací lístky
budou vloženy do jedné obálky. 

• Po opuštění prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vhodí volič obálku
do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do určeného prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků, komise
hlasování neumožní.

Volby do zastupitelstva 
Městského obvodu

Ústí nad Labem-město
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Hlas voliče je neplatný, jestliže:
• Volič neoznačil na hlasovacím lístku

ani volební stranu, ani žádného
kandidáta.

• Volič označil na hlasovacím lístku
křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce volební strany více než
jednu volební stranu.

• Volič označil na hlasovacím lístku
křížkem v rámečku před jménem

kandidáta více kandidátů, než kolik
členů zastupitelstva má být voleno,
a to bez ohledu na to, zda v počtu
označených je odvolaný kandidát 
(k označení kandidátů volební stra-
ny, kterou volič zároveň označil
křížkem ve čtverečku před názvem
volební strany, se však přitom nepři-
hlíží – do počtu jednotlivě označe-
ných se nezapočítávají).

Za platné označení kandidáta se
považuje křížek v rámečku před jmé-
nem kandidáta. 
Za platné označení volební strany se
považuje křížek ve čtverečku před
názvem volební strany. 

Jitka Parýzková 
vedoucí správního odboru

Upozorňujeme občany, že v umístění volebních místností došlo k těmto změnám: 

Dochází ke změně umístění volebních místností volebních okrsků č. 3 a 4. Na místo Interhotelu Bohemia, Mírové
náměstí 6, jsou volební místnosti zajištěny v bývalé budově Union banky, Dvořákova 2134/2, Ústí nad Labem. 

Dále dochází ke změně umístění volební místnosti volebního okrsku č. 22. Na místo Koleje UJEP K3, Jateční
1002/2, Ústí nad Labem, je volební místnost zajištěna na Koleji UJEP, Klíšská 979/19, Ústí nad Labem.

Upozornění pro voliče!

Uveřejňujeme přehled volebních místností pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město a do
Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2006 

okr.č. adresa

1 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem

2 Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem

3 Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem 

(bývalá budova Union banky)

4 Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem 

(bývalá budova Union banky)

5 Dům techniky, Veleslavínova 14, Ústí nad Labem

6 Tepelné hospodářství města ÚL, Malátova 11, 

Ústí nad Labem

7 Základní škola a Mateřská 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, Ústí nad Labem

11 Střední zdravotnická škola, Moskevská 52, 

Ústí nad Labem

12 Základní škola, Pražská 166, Ústí nad Labem - Vaňov

13 Hostinec U Karla, Ústí nad Labem - 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 a Mateřská 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, Ústí nad Labem

21 Kolej UJEP K3, Jateční 1002/2, Ústí nad Labem

22 Kolej UJEP, Klíšská 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,

Ústí nad Labem

27 T-Club, Masarykova 230 (hala SQUASH), 

Ústí nad Labem

28 Základní škola, Vinařská 6, Ústí nad Labem

29 AVM CORP, a. s., V Podhájí 776/30, Ústí nad Labem

30 Masarykova 633 - Rondel, Ústí nad Labem

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, Ústí nad Labem

35 Klub Všebořice, Plynárenská 326, Ústí nad Labem

36 Klub Všebořice, Plynárenská 326, Ústí nad Labem

37 Požární zbrojnice, Bukovská 216,

Ústí nad Labem - Skorotice

38 Restaurace "U Fírů", Petrovická 4, Božtěšice

39 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Habrovice 52,

Ústí nad Labem
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Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem

aktuální informace o stavbě – září 2006
Výstavba železniční trati ve městě pokračuje, do konce letošního

roku proběhnou ještě některé změny pro cestující v osobním

nádraží i pro provoz na komunikacích.

V červenci letošního roku byla ome-
zena doprava ulicí Drážďanskou pro
výstavbu mostu u ZOO a byly 
zprovozněny ulice U Cukrovaru 
a U Podjezdu.

V září letošního roku byla dokon-
čena konstrukce mostu v ul. Před-
mostí a zprovozněn nájezd 
na most Ed. Beneše. Druhá polovi-
na mostu a komunikace se bude
provádět v příštím roce. Rekon-
strukce mostu v ulici Hrnčířská
bude provedena bez omezení 
silniční dopravy. V listopadu letoš-
ního roku bude uvolněn i most 
a ulice Čajkovského.

V závěru roku 2006 dojde k některým
změnám v osobním nádraží, které
se dotknou cestující veřejnosti. 
Provoz v osobním nádraží bude 
částečně přeorganizován v listopadu
letošního roku. 

Ve výpravní budově osobního

nádraží bude znovu zprovozněno
informační ČD centrum, které bylo
kvůli výstavbě podchodu zbouráno. 

První nástupiště bude zprovozněno
v celé délce 220 m. Část prvního
nástupiště bude zastřešena. Bude
zrušena dočasná rampa z chodníku
před nádražím. Přístup na první
nástupiště bude obnoven z výpravní
budovy. Trasa pro cestující bude
vedena rozestavěnou částí podchodu
po schodištích na první a druhé
nástupiště. 

Druhé nástupiště zůstane v provozu
jako dosud. Přístup na druhé nástu-
piště bude z výpravní budovy 
podchodem a stávajícím schodištěm. 

Třetí nástupiště zůstane mimo
provoz. Výstavba třetího nástupiště,
další části podchodu i nového
mostu přes řeku Bílinu bude pokra-
čovat i v roce 2007. Provoz na
komunikacích i provoz osobního

nádraží bude stavbou ovlivněn 
i v příštím roce. 

V roce 2007 se stavba rozšíří i do
žel. stanice Ústí n. L. Sever, které
používají obyvatelé Krásného Března
a Neštěmic. Bude se zde stavět
nový podchod, protihluková stěna,
nové kolejiště a nástupiště. O kon-
krétních opatřeních podáme infor-
mace opět před zahájením dalších
stavebních postupů. 

Ing. Vladimír Mikeš
ředitel stavby

SKANSKA ŽS a.s.

Vážení spoluobčané,

pro Vaši orientaci Vám předkládáme přehled informačních tabulí umístěných v obvodu 
MO Ústí nad Labem – město, na kterých pro Vás Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město  
zveřejňuje potřebné informace.

Vaňov
ul. Pražská – K Přejezdu

Hostovice
ul. Sokratova naproti zastávce MHD

Předlice
ul. K Vavřinečku
ul. Prostřední před nám. Prokopa Velikého
na zastávce Prokopa Velikého

Klíše
ul. Na Popluží  u Vrchlických sadů

Centrum
ul. V Jirchářích na zdi naproti lékárně
ul. Masarykova pod Městskými sady
ul. Masarykova naproti Zverimexu
Lidické náměstí – na objektu Čajovny

Bukov
ul. Masarykova na křižovatce s ul. Kpt. Jaroše

Skřivánek
ul. SNP nad Panoramou
ul. Hornická naproti parkovišti u restaurace „Perla“

Všebořice
ul. Lipová u bývalé točny MHD č. 5, 11
ul. Plynárenská u pošty

Skorotice
ul. Bukovská u bývalé hasičské zbrojnice 

Habrovice
u zastávky MHD nad restaurací „Švejk“

Strážky
u kapličky před domem čp. 15

Bánov
před domem čp. 31

Božtěšice
ul. Chuderovská naproti restauraci „U Fírů“
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Každým rokem městský obvod
vynaloží na opravy chodníku nemalé
finanční prostředky. V roce 2003
jsme začali s opravami chodníků 
u zídky v Resslově ulici a opravou
hydroizolace na Masarykově ulici za
téměř 1,5 mil. Kč. V roce 2004
městský obvod uzavřel smlouvu 
s firmou Komastav DS, Ústí n. L., na
základě výsledků výběrového řízení,
na opravu chodníků v našem obvodu.
Tato smlouva byla uzavřena na limit
plnění 30 000 tis. Kč bez DPH,
podle zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 199/1994 Sb., § 49 tak,
jak znělo zadání. V roce 2004 se
nám podařilo prostavět 5 245 107

Kč s DPH. Opravili jsme např. chod-
ník v Palachově, Střížovické a Klíšské
ulici. 

Dále byla v uvedených letech 
provedena řada oprav chodníků
menšího rozsahu (do výše hodnoty
díla 500 tis. Kč). 

V roce 2005 jsme provedli opravy
za 20 449 440 Kč s DPH. K nejná-
kladnějším patřily opravy chodníků
v ul. Resslova, Kosmonautů, Dukelských
hrdinů, Veleslavínova, Klíšská, Hoření,
Štefanikova, Velká Hradební a jiné. 

V rozpočtu pro letošní rok je určená
částka na opravy chodníků ve výši
celkem 24 700 000 Kč s DPH. Již od
začátku tohoto roku se na opravách

chodníků intenzivně pracuje, 
od ledna 2006 bylo opraveno
několik chodníků v ul. Lisztova,
Ženíškova, Klíšská 117, 119, 121,
123, 125, 126 a část Masarykovy
ulice na Bukově. Tyto jmenované
zahrnují náklady v celkové částce 
1 140 493 Kč s DPH.

Opravy 
chodníků 

Z další činnosti

Do konce roku budou následovat další velké opravy chodníků:

Bezručova ul. 3 000 tis. Kč s DPH

Balbínova ul. 900 tis. Kč s DPH

Kosmova ul. 850 tis. Kč s DPH

Ve Stromkách 600 tis. Kč s DPH

Hilbertova ul. 800 tis. Kč s DPH

K Chatám 450 tis. Kč s DPH

CELKEM opravy velkého rozsahu činí 14 180 tis. Kč s DPH

Rozdíl mezi rozpočtovanou částkou a návrhem plánu činí 4 520 tis. Kč.
Tato částka je určená pro operativní rozhodnutí na žádosti občanů 
na opravy chodníků a nebo pro doplnění ze zásobníku akcí, který zatím
obsahuje:

Hornická ul. (přístupové k obyt. blokům) 2 000 tis. Kč s DPH

Malátova ul. (od x Bělehradská ke x Hoření) 3 600 tis. Kč s DPH

Hornická ul. (od x Stará k Cel. řed.) 900 tis. Kč s DPH

17. listopadu (podél obyt bloků) 350 tis. Kč s DPH

Spojka Komenského Kroupova (Předlice kolonka) 320 tis. Kč s DPH

Vít Suchevič
Odbor správy obecního majetku

Nově zrekonstruovaný chodník v ulici Kosmonautů.

Nový chodník a parkoviště v ulici Dlouhá.
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Rekonstrukce 
fontán

Městský obvod Ústí nad Labem –
město se rozhodl investovat do
oprav zchátralých fontán. Jako
první proběhla v roce 2004 rekon-
strukce bazénu, včetně osazení
výtvarného díla „Skleněné fontány“
v atriu za částku 975 404,- Kč 
s DPH. Obdobně pokračoval měst-
ský obvod i v roce 2005, kdy byla
zrekonstruována další kašna na
Lidickém náměstí před Magistrá-
tem města Ústí nad Labem tzv. Slu-
neční hodiny. Úprava této fontány
byla velmi náročná, muselo dojít 
k výměně technologie (nová izolace,
dno, přívod vody, opravy obkladů 
a Sluneční hodiny), to vše za 
1 386 669 Kč s DPH.

V roce 2006 prošla zásadní změ-
nou i fontána v Městských sadech.
Předmětem prací byla oprava 

Noční osvětlení fontán na Lidickém náměstí.

První zrekonstruovaná fontána v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem ... ... a její noční osvětlení.

Fontána na Lidickém náměstí.
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stávající fontány, výměna technolo-
gie, s nutno a rozsáhlou sanací 
stávajících stavebních konstrukcí
bazénu, gízy, kanalizační a elektro
přípojky, dále pak pohledových
úprav a instalace nové technologie
včetně vodního hospodářství spočí-
vající v instalaci vodních trysek 
v kruhu cca 3 metry od stávající
„gízy“ fontány, stříkající do středu
této „gízy“. Náklady díla činily
kolem 3,4 mil. Kč. 

Dále v tomto roce zahájil městský
obvod práce na opravě fontány na
Lidickém náměstí za cca 3,2 mil. Kč
před budovou Policie ČR. I přes
komplikace, způsobené nálezem
koster ze 14.–17. století v místě
šachty technologie, byla fontána na
Lidickém náměstí zdárně opravena.
Doznala celkové změny, předmě-
tem prací byla oprava stávajícího
bazénu fontány i s nutnou sanací
včetně nové hydroizolace vnitřku
bazénku a provedení nového
obkladu, dále pak odborná demon-
táž stávajícího uměleckého díla a
jeho návrat autorovi (případně
uskladnění v depozitáři města) a
instalace nové technologie včetně
vodního hospodářství spočívající v
instalaci 2x 15-ti vodních trysek ve
dvou řadách umístěných v podélné
ose, které budou umožňovat různé
programovatelné efekty vodních
homolí jedné a druhé řady výtrys-
ků. Toto vše je efektně nasvětleno
dvěma řadami modrých a červe-
ných reflektorů. 

V období od dubna do října pro-
vádí smluvní firma pravidelné údrž-
by vodotrysků, jak v centru města,
tak v Městských sadech a sadech
Vrchlického na Klíši. 

Občané města Ústí nad Labem
opravy fontán hodnotí velmi klad-
ně a jsme rádi , že jsme fontánami
zpříjemnili řadu odpočinkových
míst našeho obvodu. 

Mgr. Jan Tvrdík
místostarosta MO ÚL-město

Fontána v Městských sadech večer.

Fontána v Městských sadech.

Fontána na Lidickém náměstí.
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Rekonstrukce 
kapliček 

V majetku města Ústí nad Labem,
který má Městský obvod Ústí nad
Labem – město svěřen do správy,
jsou také dvě památné stavby, a to
kapličky ve Strážkách a Božtěšicích.
Vzhledem k jejich neutěšenému
stavu byla do plánu stavebních
prací roku 2004 zahrnuta jejich
rekonstrukce. Na přelomu léta 
a podzimu pak obě stavby velice
hezky zrekonstruovala firma Repam,
specializovaná na opravy a rekon-
strukce památek. Na opravu kapličky
ve Strážkách se vynaložilo přes 500
tis. Kč a na Božtěšickou kapličku
bylo vynaloženo 800 tis. Kč. 

Vít Suchevič
Odbor správy obecního majetku

Opravy zídek 
a schodů v zeleni 

Pro rok 2006 byla na opravy zídek 
a schodů v zeleni vyčleněna částka 
3 000 000 Kč. Z těchto prostředků
byla provedena oprava schodiště 
v ul. Hoření za 207 302 Kč, opravy
zídek u zastávky MHD Kotva 
ve Vaňově za 382 200 Kč a revitali-
zace hřiště v Předlicích zatím 
za 100 000 Kč.

Různé opravy staveb v zeleni jsou 
prováděny pracovníky VPP, kteří již
opravili schodiště v ul. Štefanikova, 
Resslova a Klíšská, zídku (cca 50 m) 
a schodiště v ul. Resslova, zídku 
a chodníček u zastávky MHD Kotva
ve Vaňově. 

Nyní probíhá oprava opěrné zdi –
přezdění v ul. Elišky Krásnohorské 
a Dvořákova v celkové výši 
2 200 393 Kč. Předpokládaný 
termín dokončení je 31. 10. 2006. 

Libuše Franzová
Odbor správy obecního majetku Nová zídka u zastávky MHD Kotva ve Vaňově.

Zrekonstruovaná kaplička v Božtěšicích.



13ãervenec > 2006

Ohlédnutí za činnostmi
na úseku dětských hřišť, městského mobiliáře 

a vánočního osvětlení
za období 2002–2006 

Při hodnocení končícího volebního období na úseku dětských

hřišť a sportovišť lze s potěšením konstatovat, že těmto 

zařízením určených pro hry a odpočinek dětí byla věnována

značná pozornost. 

Úpravy dětských hřišť či zřizovaní
nových byly prováděny, jak na
základě podnětů občanů, tak dle
vlastního stanoveného harmonogra-
mu. Na vybudování zcela nových
hřišť bylo z rozpočtu Městského
obvodu Ústí nad Labem – město
vynaloženo v uplynulém období cca
750 tis. korun. Nové hřiště s asfalto-
vým povrchem vzniklo ve Štefániko-
vě ulici u Azylového domu. V ulici
České Mládeže byl vybudován spor-
tovní plácek, dále nově postavená
dětská hřiště se nacházejí ve Skoroti-
cích, v ulicích Baráčnická a Hornic-
ká. Také bychom neměli opome-
nout vybudovaný dětský koutek
umístěný na Lidickém náměstí, který
slouží zejména nejmenším dětem. 

U několika hřišť došlo ke komplet-
ním rekonstrukcím, při kterých byla
stávající vybavení nahrazena nový-
mi. Samozřejmě, že tyto herní prvky
odpovídají specifickým bezpečnost-
ním požadavkům uvedených 
v technických normách ČSN EN
1176 a ČSN EN 1177. Celkem do
těchto rekonstrukcí bylo investováno
cca 2 mil. korun. Za zmínku stojí
uvést zrekonstruované dětské hřiště
v Hrnčířské ulici, jenž bylo uvedeno
do provozu na jaře letošního roku.
Vybavení tohoto hřiště bylo vybráno
takovým způsobem, aby sloužilo
dětem všech věkových kategorií.
Mezi hracími prvky moderního
vzhledu, které mimo jiné dobře
zapadají do okolní staronové

zástavby, nechybí houpačky, přelé-
začky a menšími dětmi velmi oblí-
bené pružinové houpačky různých
tvarů. Své zalíbení jistě našla i věž se
skluzavkou. Součástí rekonstrukce
bylo i vybudování hrací plochy 
s pryžovým povrchem, jenž není
běžným vybavením hřišť. Tento
povrch tlumící náraz bezpochyby
uvítají především rodiče, protože
hra na elastickém povrchu je 
na základě ověřených zkušeností
bezpečnější. Další zrekonstruovaná
hřiště byla například v Městských
sadech a v Hilbertově ulici. 

Velkou změnu v průběhu uplynu-
lého volebního období zaznamenalo
provozování pískovišť. Po novelizaci
zákona č. 258/2004 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozděj-
ších předpisů, který upravuje povin-
nosti vlastníků veřejných pískovišť 
a zároveň určuje podmínky pro
jejich provozování, byl Městský
obvod Ústí nad Labem – město
nucen, a to vzhledem k velkým
finančním nákladům na zajištění
čistoty písku, počet provozovaných
pískovišť z celkového počtu 79 snížit
na 13. K tomuto radikálnímu snížení
také přispěl narůstající vandalismus.Nově zrekonstruované dětské hřiště Opavia v Zahradní ulici.
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Na zajištění čistoty písku v pískoviš-
tích (zabezpečení před vstupem
psů, koček a jiných zvířat tak, aby
nedocházelo ke znečištění písku
jejich exkrementy) bylo vynaloženo
téměř 800 tis. korun. Mimo tyto
investiční náklady je nutno počítat 
i s náklady provozními, které nebyly
rovněž zanedbatelné. Zejména se
jednalo o každoroční výměny písku. 

Součástí péče o dětská hřiště 
a městský mobiliář jsou také jejich

úpravy a opravy. V hodnoceném
období byla opravena či rozšířena 
o nové hrací prvky celá řada dět-
ských hřišť. Letos bylo například
opravené dětské hřiště v Zahradní
ulici, Spartakiádní a Střížovické, 
v ulici K Vavřinečku atd. Opravy
mobiliáře včetně hřišť jsou provádě-
ny průběžně, dle harmonogramu 
a jsou převážně zadávány odborným
firmám. Na tyto práce bylo 
v daném období vydáno téměř 
1,5 mil. korun. Nutno ale podo-
tknout, že nemalou měrou se na
pracích při údržbě dětských hřišť,
laviček a odpadkových košů podílejí
i pracovníci veřejně prospěšných
prací Úřadu městského obvodu Ústí
nad Labem - město. 

Každoročně již na podzim se 
připravují oslavy vánočních svátků.
Město Ústí nad Labem staví od roku
2002 dva vánoční stromy, a to 
na Lidickém a na Mírovém náměstí.
Na výzdobu centra se nakoupila
vánoční výzdoba za 1,7 mil. Kč. 

Městský obvod Ústí nad Labem –
město pro potěšení všech Ústečanů
zajišťuje každoročně v centru města
oslavy vánočních svátků. V uplynu-
lých letech připravoval různorodá
kulturní představení, ať od profesio-
nálů, či od dětí a další jiné atrakce.
V loňském roce to byli například
„létající andělé“, kteří se snášeli 
na Lidické náměstí při slavnostním
rozsvícení vánočního osvětlení,
nebo veřejné ledové kluziště v atriu
magistrátu s doprovodnými kultur-
ními programy. Třetím rokem se 
na Mírovém náměstí budou 
pořádat vánoční trhy a na náměstí
také dorazí Vánoční kamion – 
Coca-Cola. Vánoční výzdoba 
v centru se rozšiřuje i do menších
ulic města. Od roku 2002 bylo 
na nákup nových dekorů vynalože-
no téměř 1, 8 mil. korun. 

Martina Šimečková 
vedoucí oddělení zeleně

Vedení Městského obvodu Ústí n. L.
– město v tomto kroku spatřuje pře-
devším dva základní momenty. Jed-
nak napomoci řešit nezaměstnanost
v Ústí nad Labem a zaměstnat
občany, kteří své uplatnění na trhu
práce hledají velmi obtížně, a dále
pak za pomoci těchto pracovníků
přispět ke zlepšení čistoty a vzhledu
města tam, kde nestačí omezené
rozpočtové prostředky na smluvní
údržbu.

Veřejně prospěšní pracovníci jsou
uchazeči o zaměstnání, evidovaní
úřadem práce, kteří provádějí veřejně

prospěšné práce prostřednictvím
obecních úřadů. Jsou placeni 
ze státních prostředků a jejich
odměna je ve výši minimální mzdy
dle platných předpisů.

Tito pracovníci jsou začleněni do
odboru čistoty a zeleně úřadu měst-
ského obvodu do tří základních 
skupin. Takzvané stálé úklidové
čety, stavební čety a čety svozu 
a údržby zeleně.

První skupina, zhruba o počtu 40
pracovníků, provádí pravidelné
(denní) dočišťování chodníků 
ve stanovených lokalitách obvodu, 

a to v centru města, Všebořicích –
Bukově, Skřivánku a Klíši.

Mezi pracovníky VPP je řada
odborně zdatných a vyučených 
v dělnických profesích, a proto
druhá skupina, v počtu 9 pracovní-
ků, se věnuje provádění jednodu-
chých stavebních i nestavebních
prací, jako jsou opravy zídek v zele-
ných plochách, jednoduché opravy
dlažby na městských chodnících,
budování spojovacích chodníčků,
drobné opravy a údržba zařízení na
dětských hřištích. Jako příklady mohu
uvést opravu schodů mezi Štefánikovou

Dětské hřiště Baráčnická ulice.

Činnost veřejně 
prospěšných

pracovníků
Od ledna roku 2003 navýšil Městský obvod Ústí nad Labem –

město počet pracovníků VPP ze 40 na 80 a v dalším roce

dokonce na 100. 
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a Alešovou ulicí, v Resslově ulici,
Hoření ulici atd., vybudování spojo-
vacích chodníčků v ul. Dukelských
Hrdinů, u Lidlu a na Skřivánku, opra-
vy nerovností chodníků ve všech
lokalitách našeho obvodu a příkladů
by bylo jistě daleko více. 

Zbývající část VPP je využita,
zejména k likvidaci a svozu odpadu
z černých skládek, kterých se, bohu-
žel, lidským přičiněním vytvořilo
dost a dost. 

Jen pro zajímavost bych uvedl, 
že tito pracovníci seberou za běžný
rok zhruba 250 – 350 tun velkoob-
jemového odpadu (vyřazený nábytek,
postele, koberce a podobně), který
neodpovědní spoluobčané odloží
nejčastěji ke kontejnerovým stáním.
Jistě všichni víme, že o tento odpad
se má každý občan postarat sám, 
tj. odvézt ho do sběrného dvora ve
Všebořicích nebo Krásném Březně,
a tam jej zdarma předat k uložení.
Následná likvidace tohoto odpadu
naším úřadem stojí nemalé peníze,
které jdou z kapes nás všech a mohly
by být využity daleko účelněji!

V neposlední řadě se provádí údrž-
ba zeleně, kde jsou pod odborným
vedením pracovníků odboru čistoty
a zeleně prováděny sestřihy živých
plotů, prořezy křovin i kácení men-
ších stromů především v okrajových
částech našeho obvodu.

Velký kus práce udělali pracovníci
VPP při jarní povodni v dubnu letoš-
ního roku. Ochotní dobrovolníci
přispěli podstatnou měrou ke stavbě
pískového protipovodňového valu
na střekovské straně města. Zábrany
proti vodě stavěli i v dalších místech
velké vody, v Olšinkách a na ústecké
straně u benzínové pumpy Aral.
Pracovali po skupinách nepřetržitě 
v době celého povodňového ohro-

žení. Následně po opadnutí vody
podstatně pomáhali při odstranění
bahenních nánosů a naplavených
nečistot. 

Pracovníci VPP se rovněž aktivně
podíleli na důkladném vyčištění pří-
jezdových komunikací do centra
Ústí nad Labem jako je Pražská,
Tovární a na jaře tohoto roku 
především vozovky v Hrbovické
ulici. Ta byla v souvislosti s výstav-
bou dálnice ve velmi zanedbaném
stavu a oprávněně se stala předmětem
kritiky místních občanů.

V průběhu roku se velkou měrou
VPP pracovníci také podíleli 
na úpravách dětských hřišť, kde
natírali prvky, pomáhali při výmě-
nách písku a opravách poničeného
oplocení. Zvláště hezky upravili
dolní sportovní plácek v Hostovicích,
který jse také součástí centra města.

Práce pracovníků VPP je pro městský
obvod velkým přínosem. Je patrné,
že rozhodnutí rozšířit jejich počet,
byl krok správným směrem, o čemž
svědčí množství práce, kterou za
pomalu končící volební období
odvedli. 

Vladimír Poupal
Vedoucí oddělení čistoty

Protržení hráze na Střekovském nábřeží při povodních 2006.

Osobní poděkování p. starosty R. Vonky pracovníkům VPP za pomoc při povodních.
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Péče o zeleň 
a údržba čistoty
centrálního obvodu města Ústí nad Labem

za období 2002–2006 

Za pomalu končící volební období 2002–2006 proběhlo 

v Městském obvodu Ústí nad Labem-město na úseku údržby

zeleně a čistoty mnoho kvalitativních změn, které, každá svou

měrou, vylepšily obraz městského centra.

Systém údržby zelených ploch se
oproti minulému volebnímu období,
kdy se prováděl objednávkovým
způsobem, změnil a provádí se po
výběrovém řízení na jednotlivé
lokality centra od roku 2003 na
základě smluv s vybranými firmami
za pevně stanovenou roční částku.
Výsledkem byla úspora finančních
prostředků, a hlavně zlepšení stavu
čistoty a upravenosti města. 
O čistotu a úpravu o zeleně se sta-
rají čtyři specializované firmy. Pátá
provádí v nejfrekventovanější mís-
tech sběr psích exkrementů. Dočiš-
tění v průběhu dne pak zajišťují pra-
covníci veřejně prospěšných prací.
Zlepšení stavu v čistotě jistě zazna-
menal každý pozorný občan města.

Bohužel, v některých případech
celkový pozitivní dojem kazí vůči
okolí necitliví občané, včetně dorů-
stající mládeže. Úřad městského
obvodu se snaží ve spolupráci 
s městskou policií tuto negativní
stránku minimalizovat svou preven-
tivní činností.

Značná pozornost je směřována
na obnovování starých stromových
výsadeb, která probíhá pozvolna již
od roku 2003, odkdy se uskutečňu-
je například plošné vykácení proble-
matických stromů v okolí sídliště
Vinařská, v rámci zajištění optické
ucelenosti Smetanových sadů byly
vysazeny po obvodu nové platany 
a bylo pokáceno 11 ks starých
původních akátů. V roce 2004 se
realizace obnovy staré a problema-

tické zeleně rozjíždí na plné obrátky.
První aleje, které prodělaly celkovou
výměnu stromů, jsou v ulicích 
H. Kvapilové a Sládkova, kde byly
nahrazeny přestárlé a agresivní
topoly mladými habry. Další lokality,
ve kterých proběhla obnova stromů,
jsou např. ul. Za Válcovnou 
a ul. Práce v Předlicích, kdy byly
nahrazeny staré a poškozené topoly
novými lípami a další výsadba zde
proběhne v roce 2007, v ul. Hilber-
tova na Skřivánku nahradila skupina
habrů alej velmi poškozených 
a nemocných javorů, v ul. Růžový
Palouček byly přestárlé sakury
nahrazeny sakurami novými, které
se nám za pár let odmění bohatostí
svých květů. Velké změny se dočkala
plocha zeleně na úseku ulice Masa-
rykova – Herbenova (viz. foto), kde
bylo náhradou za 49 ks starých
topolů vysazeno 35 ks pyramidál-
ních javorů (Acer platanoides
„Autumn Blaze“), výrazných svým
podzimním zbarvením a cca 3 500
okrasných keřů, trvalek a růží, 
do zajímavých ornamentálních
výsadeb, keřových skupin i soliterně. 

Stav stromů na plochách obvodu
je neustále sledován a nadále jsou
vytipovávány stromy, kde je nezbytně
nutné provést zdravotní či bezpeč-
nostní řez. Již byly dokončeny 
velkoplošné řezy v Mánesových
sadech, Městských sadech a mnoha
alejích (ul. Resslova, Na Popluží,
Všebořická, Střížovická, Bezručova,
Skorotice u hřbitova aj.) a další

zásahy právě probíhají v ul. Štefáni-
kova, Palachova atd.

Péče o stromy v městské zástavbě
je činností dlouhodobou, mnohdy
napravující mnoholeté zanedbání
těchto dřevin. Někdy je, vzhledem
ke zdravotnímu stavu stromu,
nutné jeho pokácení a dle možností
jeho nahrazení stromem novým.
Náhradou za pokácené stromy se
vysazují nové, moderní kultivary
vhodné do městské zástavby, dopl-
něné okrasnými keři či živými ploty.
V období let 2002 – 2006 bylo vysa-
zeno cca 200 ks nových stromů.

Věříme, že výše uvedené činnosti
přispívají ke stále rostoucí kvalitě
života občanů našeho centrálního
obvodu i celého města Ústí nad
Labem.

Ing. J. Dubina,
Vedoucí odboru čistoty a zeleně

Monika Hubená


