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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dnes se s Vámi prostřednictvím Radničního hlasatele
poprvé kontaktuji jako starosta Městského obvodu
Ústí n. L. - město. 
V říjnu proběhly komunální volby a i v našem MO
byly zvoleny jeho nové orgány. Na ustavujícím 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 6. listopadu
byla ověřena platnost volby všech 27 členů obvodního
zastupitelstva a následně byla zvolena i sedmičlenná
Rada MO ÚL - město. Jednotlivé členy zastupitelstva
Vám představujeme dále.
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Od svého zvolení začala Rada MO
svoji práci (k jednání se sešla již 
3 krát) a jejím hlavním úkolem jsou
práce kolem rozpočtu MO na rok
2007. Nepříjemným zjištěním pro
všechny je, že oproti roku 2006
byly MO sníženy dotace na provozní
i investiční náklady o významné
částky. Protože chceme zajistit, aby
se toto snížení projevilo jen mini-
málně v činnostech, které se nejvíce
dotýkají Vás, našich občanů, (čistota,
údržba zeleně, opravy a rekonstrukce
chodníků, atd.) musíme udělat
řadu organizačních opatření, která
si vyžadují čas. Proto vstoupíme 
do roku 2007 s tím, že v prvním
čtvrtletí budeme hospodařit v režimu
rozpočtového provizoria. 

Toto období se vyznačuje také
přípravou na vánoční svátky. Proto
jsme se zapojili i do práce přípravného
týmu, který pod vedením mého
předchůdce pana R. Vonky zajišťoval
Ústecké Vánoce. Jak jste se jistě 
přesvědčili a mnozí se i zúčastnili,
byly dne 1. prosince na zrekonstru-
kovaném Mírovém náměstí 
slavnostně zahájeny tradiční vánoční
trhy, doplněné každodenním 
kulturním programem. Jsme rádi,
že se podařilo, díky našemu nájemci,
změnit i jejich tvář. Vhodným
doplňkem je i instalované kluziště,
letos také jiné. K překvapení všech
bez ledu. Připravili jsme pro Vás,
stejně jako minulý rok, i informační

bulletin Ústeckých Vánoc tak, abyste
si mohli v předvánočním shonu
vybrat i odpočinkový program.

V letošním roce jsme opět rozšířili
světelnou vánoční výzdobu, zakou-
pením nových prvků jako jsou 
plastové koule na vánoční stromy,
větší dekorativní prvky na sloupy
veřejného osvětlení v Revoluční
ulici, v prostoru Mírového náměstí
a v části ulice Winstona Churchilla,
včetně závěsného dekoru na budovu
Magistrátu. Celkem jsme nakoupili
vánoční prvky za cca 600 tis. Kč. 

Opět byly v centru města instalovány
dva velké vánoční stromy. Krásný

Betlém na Mírovém náměstí.

smrk pichlavý na Mírovém náměstí
nám věnoval p. Gasper z Bukova 
a smrk ztepilý na Lidickém náměstí
darovala paní Absolonová z Brné.
Oběma bych chtěl tímto za nás
všechny poděkovat. 

Při slavnostním rozsvěcení obou
stromů i vánoční výzdoby došlo 
k malým problémům, které i mne
trochu rozladily a chtěl bych se Vám,
kteří jste na náměstí byli, za to
omluvit. Jak se později ukázalo,
chtěl nám někdo hezkou vánoční
atmosféru pokazit a úmyslně narušil
přívodní kabel. 

Na obou náměstích pod vánočními
stromy jsou umístěny kasičky 
na sbírku, její výtěžek bude, jako
každoročně, předán dětským
domovům. Na Mírovém náměstí je
navíc umístěn i kontejner na věcné
dárky pro Český Červený kříž. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál radostné Vánoce, takové
jaké mají být – plné pohody 
a splněných přání. Přeji Vám šťastný
a úspěšný nový rok 2007 a stálé
zdraví.

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město
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Ve dnech 20. a 21. října 2006 pro-
běhly volby do zastupitelstev obcí.
Počet členů Zastupitelstva městského
obvodu Ústí nad Labem – město byl
stanoven v souladu s usnesením č. 40
z IXX. zasedání Zastupitelstva MO

Ústí nad Labem – město ze dne 27. 6. 2006
a podle zákona o obcích na 27 členů. 
Volby v našem obvodě probíhaly 
celkem ve 39 volebních okrscích. 
Z celkového počtu 28460 voličů,
zapsaných ve voličských seznamech

se zúčastnilo voleb 10398 voličů, tj. 36,5 %.
Úřad městského obvodu Ústí nad
Labem – město, jako registrační úřad,
zaregistroval celkem 243 kandidátů
na zastupitele z 9 volebních stran. 

Ohlédnutí za volbami

Členové zastupitelstva
Ing. Jan Alinče
ODS

MUDr. Pavel Dlouhý
SZSP

Josef Dyrynk
KSČM

Ing. Jan Gergelits
ODS

MUDr. Pavel Kacerovský
SZSP

Mgr. Jiří Kalach
ODS

Mgr. Helena Kubcová
ODS

Jaroslav Kubín
KSČM

Mgr. Václav Kůrka
SZSP

Složení Zastupitelstva MO Ústí n. L. – město 
podle mandátů volebních stran: 
Alternativa pro Ústí 1

Česká strana sociálně demokratická 5

Komunistická strana Čech a Moravy 3

Občanská demokratická strana 13

Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu 4

Strana zelených 1

Ze svých řad zvolilo zastupitelstvo starostou MO
Ústí nad Labem-město Ing. Václava Vernera 
a místostarostou Mgr. Jana Tvrdíka. Chtěli bychom touto
formou poděkovat všem, kteří se na zajištění voleb
podíleli, zejména členům okrskových volebních komisí.

Jitka Parýzková 
Vedoucí správního odboru

Bývalý starosta  Radek Vonka gratuluje novému starostovi  Ing. Václavu Vernerovi.
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František Minárik
KSČM

MUDr. Jan Nebáznivý
SZSP

Mgr. Karel Nepraš
SZ

Ing. Leoš Nergl
ODS

Mgr. František Nesvadba
ODS
člen rady

Ing. Josef Novosad
ČSSD
člen rady

Miroslav Pátek
ČSSD

Ing. Miloslav Pelc
ČSSD

Alena Schwarzjirgová, Dis
ODS
člen rady

Miloslav Starecký
ODS

Ing. Bronislav Špičák
ODS

Ing. Libor Turek, Ph. D.
ODS

Mgr. Jan Tvrdík
AÚ
člen rady
- místostarosta

Ing. Václav Verner
ODS
člen rady
- starosta

Tomáš Vondrák
ČSSD

Roman Lád
ČSSD
člen rady

Andrea Lescheová
ODS
člen rady

Ing. Josef Mach
ODS
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V letošním roce jsou kulturní vánoční
akce soustředěny na Mírové náměstí,
kde vyrostlo “Vánoční městečko“ 
s vánočními trhy a každodenním
kulturním programem. Věříme, že
tyto pořádané vánoční akce potěší
všechny ústečany a v předvánočním
shonu nás všechny přimějí pozastavit
se nad krásnou a zvláštní vánoční
atmosférou. 

Součástí „Vánočního městečka“ je
také vánoční strom, pod kterým je
umístěna schránka na dárky pro
děti ze sociálně slabých rodin 
a jedna ze dvou kasiček. Druhou
kasičku najdete pod vánočním stromem
na Lidickém náměstí. Výtěžek sbírky
bude předán dětským domovům. 

Nelze opomenout, že zásluhu 
na zdárném průběhu vánočních oslav
má pracovní skupina tzv. „Vánoce
team“, která se na přípravě podílí již

poněkolikáté. Jejími členy jsou
nejen zástupci Městského obvodu
Ústí nad Labem – město, ale i řada
dalších organizací, jakými jsou
například: Dream production,
agentura FOR, Kulturní středisko
města Ústí nad Labem, Statutární
město Ústí nad Labem, YMCA,
Slatr, Městská policie atd. Pro snažší
orientaci ve vánočním kulturním
dění ve městě Ústí nad Labem zpracoval
„Vánoce team“ ve formě letáčku 
a plakátu přehled vánočních akcí
pod názvem „Ústecké Vánoce
2006“. 

Staronovou a vítanou atrakcí je
veřejné mobilní kluziště s doprovodným
kulturním programem umístěné
tentokrát na Mírovém náměstí, jenž
bude provozované do 31. prosince. 

Rozsvícení vánoční výzdoby 
a zahájení vánočních oslav tradičně

připadlo na 1. prosinec, ale již nově
na Mírovém náměstí ve „Vánočním
městečku“. Přivítání ústečanů se
ujal starosta Městského obvodu Ústí
nad Labem – město ing. Václav Verner,
primátor Statutárního města Ústí
nad Labem Mgr. Jan Kubata 
a náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pan Radek Vonka. Nechybělo
ani požehnání vánočního stromu
arciděkanem Miroslavem Šimáčkem.
Tomuto slavnostnímu podvečeru
předcházelo odpoledne plné soutěží,
her a zábavy pořádaných společností
Coca-Cola v rámci akce Vánoční
kamion - Coca-Cola.

Údiv v dětských očích vyvolali tři
andělé, kteří se snášeli s hořícími
pochodněmi na Mírové náměstí 
a přinesli tak kouzlo vánoc mezi
ústečany. 

Doufáme, že Vás potěší kouzelně
osvětlené ulice a zákoutí města, ale
i vůně punče a svařeného vína 
a další jiné atrakce náležející 
k pohádkové atmosféře Vánoc. 

Martina Šimečková
Vedoucí oddělení zeleně

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí

Ústecké Vánoce 2006
Vánoce se blíží a s tím jsou souzněné samozřejmě i přípravy
na tyto krásné svátky. Tak, jako každý rok, připravil náš obvod
oslavy vánočních svátků konajících se v centru města.
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• Oznamujeme všem občanům, že 
s účinností od 1. 1. 2007 budou
úřední hodiny sociálního odboru
pouze v pondělí a ve středu
od 8.00 hod. do 11.30 hod. 
a od 12.30 hod. do 17.00 hod. 
V ostatních dnech bude sociální
odbor pro veřejnost uzavřen.

• Aktivně se zabýváme řešením 
zdravotního stavu stromů v ulicích
obvodu, nyní zejména v ulicích 
Palachova, Šaldova a Sadová, které
lemují ze tří stran největší park našeho
obvodu, Městské sady. Zdravotní stav
stromů v této lokalitě je již několik let
monitorován. Z původních 42 ks lip
velkolistých je 29 ve velmi špatném,
až havarijním stavu, kdy již ohrožují
bezpečnost osob a silničního provozu.
Řešením dané situace je okamžité
pokácení 29 ks nemocných a poškozených
stromů a jejich následná výměna,
výsadbou dřevin stejného druhu 
v co nejkratším termínu. Naším záměrem
je optická ucelenost alejí, a proto byl
zvolen následný postup řešení obnovy
dřevin v této oblasti: z celkového
počtu 95 stromů zde převládají
mladé dřeviny vysazené před 1–6 lety

(52 kusů). Po pokácení oněch 29 stromů
zde bude za ně vysazeno rovněž 29 ks
nových a nové stromy budou vysaze-
ny i na místa již stromů chybějících. 
Z původních výsadeb zde zbude 13 ks
starých lip, což by působilo poměrně
neesteticky. Nehledě na skutečnost,
že vzhledem k tak špatnému zdravotnímu
stavu stávajících stromů lze předpo-
kládat, že u zbývajících původních
dřevin by se houbové choroby projevily

během několika let. Z tohoto důvodu
je požádáno o povolení ke kácení 
i těch zbývajících 13 starých stromů 
a bude provedena kompletní výsadba
všech chybějících dřevin, cca 47 stromů
stejného druhu (lípa velkolistá). 

• Parkovací místa – Městské sady. 
Po zřízení světelné křižovatky Masary-
kova – Sadová došlo ke zrušení parko-
vacích míst u polikliniky a tím se ještě
prohloubil problém návštěvníků 
zdravotnického zařízení s parkováním
v jeho dosahu. Rada městského obvodu
Ústí nad Labem – město dne 20. 3. 2006
schválila vybudování parkovacích
míst v okrajové části Městských sadů,
s cílem zlepšení neuspokojivé situace
a pomoci občanům města. Na základě
tohoto rozhodnutí došlo k přípravě
podkladů pro zahájení stavebního
řízení a dne 12. 4. 2006 byla na
Magistrát města Ústí nad Labem,
odbor dopravy podána žádost o jeho
vydání. Nezávisle na vybudování 
parkoviště povolil odbor životního
prostředí Magistrátu města Ústí nad
Labem pokácení 4 stromů z důvodu
jejich špatného zdravotního stavu.
Několik dalších vzrostlých stromů
bylo letos v Městských sadech pokáceno

Krátce z Úřadu
městského obvodu ÚL-město

Poškozený strom v Městských sadech.
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ze stejného důvodu. Jediný zdravý
strom, který se v předmětné ploše
nacházel, byla mladá lípa, která byla
přesazena, aniž  by tímto aktem 
utrpěla. Při případném vybudování
těchto parkovacích ploch by došlo
pouze k pokácení cca 60 m2 keřového
porostu, který by po dokončení stavby
byl nahrazen novou výsadbou po
obvodu parkovacích míst, čímž by
došlo k zachování oddělení parku 
a rušné ulice. Dne 1. 8. 2006 bylo
vydáno stavební povolení, proti kterému
bylo jedním z účastníků řízení dne 
17. 8. 2006 podáno odvolání. Odbor
dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
odvolání dne 13. 11. 2006 vyhověl,
stavební povolení zrušil a nařídil 
doplnění podkladů anebo řízení 
o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby. V souvislosti s budováním 
parkovacích míst obdržel Úřad 
městského obvodu Ústí nad Labem –
město petici občanů proti výstavbě.
Petice uvádí i nepřesné a zavádějící
údaje. Nebude „zlikvidována zeleň –
stromy a keře tvořící barieru oddělující
park a nedaleké dětské hřiště 
od jedné z nejrušnějších ústeckých
ulic“, jak je zde uvedeno. V okolí 
dětského hřiště nedojde k žádnému
kácení. Úřad městského obvodu Ústí
nad Labem – město vyčká vydání
konečného rozhodnutí stavebního
úřadu v této záležitosti a v případě
vydání nového stavebního povolení
bude o konečné realizaci stavby 
rozhodovat Zastupitelstvo městského
obvodu Ústí nad Labem – město 
na svém zasedání v únoru 2007. 

• V letošním roce došlo k plánované
opravě opěrné zdi v ul. Elišky Krásno-
horské a ul. Dvořákova. Celková oprava
byla provedena během měsíce října,
kdy došlo z části k přespárování 
a z části k celkovému přezdění, jak
doporučovalo statické posouzení,
které bylo před započetím prací
odbornou firmou zpracováno. 
Termín dokončení 31. 10. 2006 byl
splněn a částka za tuto opravu činí 
2 200 393 Kč.

Poškozený strom v Městských sadech.

Opravená zídka v ul. Elišky Krásnohorské.

Opravená zídka v ul. Dvořákova.




