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čtvrt roku uplynulo a já jsem rád, že Vás mohu pozdravit a předat Vám
opět prostřednictvím Radničního hlasatele aktuální informace z našeho
městského obvodu Ústí n.L.-město. 
Koncem června proběhlo již V. zasedání našeho Zastupitelstva, které 
projednávalo, mimo jiné, výsledky hospodaření za rok 2006 (viz uvnitř
listu) a já jsem rád, že hospodaření bylo schváleno bez výhrad a že i externí
auditor při přezkoumání nezjistil chyby a nedostatky.
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vybudujeme zatím jedno kontejne-
rové stání oplocené a uzamykatelné
pro získání zkušeností, zda by toto
nebylo řešení ke zlepšení pořádku.
Stání je realizováno v ulici 17. listo-
padu ve Všebořicích a jsem zvědav,
zda se toto řešení osvědčí. Nápad
jsme převzali z německého Lipska. 

Jistě jste zaznamenali, že se začí-
nají po městě rozmísťovat nové
barevné kontejnery na třídění
odpadů. Zároveň jste dostali do
schránek leták, jak odpady třídit.
Problémem asi bude, že ne všichni
budeme mít kontejnery přímo 
u domu. O rozmítění se stále jedná
a je jasné, že bude nutné některá
stání rozšířit nebo nově vybudovat. 

V současné době připravujeme
zadání zakázky na odstranění zby-
lých pařezů v ulicích Palachova 
a Šaldova, aby vše bylo připraveno
pro podzimní výsadbu nových lip. 

V této souvislosti jsem Vás minule
žádal o pomoc při vytypování 
lokalit pro možnou výsadbu nových
stromů. Zatím ale dostávám na stůl
spíše žádosti o pokácení stromů 
a to z různých důvodů. Veřejná
zeleň (zejména stromy) je v našem
MO téměř ve všech lokalitách 
přerostlá, za zenitem životnosti,
mnohde vysázená nekoncepčně
(50. až 60. léta minulého století)
nevhodnými druhy a na nevhod-
ných místech. Proto jsme zpracovali
koncepci postupné celkové 
obměny veřejné zeleně. Budou
vysazovány vhodnější druhy 
stromů či keřů, hodících se 
do městské zástavby. Při této 
komplexní úpravě zeleně se bude
tedy postupně dělat jak kácení 
a prořezy, tak náhradní výsadba 
po několik let.

V tisku proběhla informace 
o tom, že město zpracovává tzv.
Integrovaný plán rozvoje města
Ústí n.L., který je základním nástro-
jem nezbytným pro čerpání dotací
ze strukturálních fondů EU v letech
2007–2013. Zároveň se zpracovává
zásobník tématických projektů 
a náš MO několik projektů také 
připravil a předal, včetně koncepce
obnovy zeleně. 

Minulý týden jsem podepsal
smlouvu na dodání a instalaci více
než 50 ks nových laviček, které jsou
údajně u partnera již připravené.
Doufám, že zvětšení počtu laviček 
v našich ulicích přispěje také ke kva-
litě života v našem MO. 

Bohužel se zatím nebude realizovat
instalace nových krytých zastávek
MHD. Jak jsem Vás informoval, měli
jsme v našem MO zatím pro rok
2007 vytypováno 15 zastávek,
které měly být postupně postaveny
(na prvním místě byla Hilarova). 
V současné době je městem vypsáno
nové výběrové řízení na dodavatele.

Podle schváleného rozpočtu
pokračujeme v rekonstrukcích 
a opravách chodníků. Hotové jsou
již v ulicích Dukelských hrdinů,
Hoření, spojky Hilbertova – SNP 
a Klíšská – Resslova. Rozpracovaná
je ul. Pražská a připravena je reali-
zace v ul. Bělehradská, Na Spojce,
Klíšská a spojky Malátova – Hanzlíč-
kova a Bezručova – Sládkova.

Rozšíření počtu parkovacích míst
bude pokračovat v návaznosti 
na vydání stavebních povolení v uli-
cích Ostrčilova, Kpt. Nálepky, Stará
a Lisztova. 

V tomto Radničním hlasateli máte
opět novou informaci od pana 
ředitele ing. Mikeše o tom, jak
pokračuje stavba Průjezd železnič-
ním uzlem ÚL. Zúčastnil jsem se vir-
tuální prezentace konečného stavu
našeho hlavního nádraží a myslím,
že se máme opravdu na co těšit.

Pro některé naše spoluobčany bude
jistě také důležité, že Zastupitelstvo
schválilo i prominutí poplatků 
z prodlení za dluhy na nájemném
pro současné, ale hlavně i bývalé
nájemce obecních bytů. Chci věřit,
že této amnestie (podmínky jsou
uvedeny dále) využije většina 
evidovaných dlužníků, kterých je
bohužel stále ještě mnoho. Poplatky
z prodlení v mnoha případech totiž
několikanásobně převyšují skutečný
dluh. Na většinu dlužníků jsou
podány žaloby a já budu rád, když
budeme moci většinu podaných
žalob stáhnout. 

V minulých Slovech starosty jsem
Vás informoval o tom, že do roku
2007 vstupujeme s určitým snížením
provozních i investičních dotací.
Zároveň jsem ale uvedl, že přijme-
me taková opatření, aby se toto 
snížení projevilo jen minimálně 
v činnostech, které se nejvíce dotý-
kají Vás, našich občanů, (čistota,
údržba zeleně, opravy a rekonstrukce
chodníků, atd.). 

Relativně málo stížností a připo-
mínek od Vás za první pololetí
svědčí o tom, že se nám to zatím
daří. Pomohlo nám v tom i navýšení
dotací Zastupitelstvem města 
o další 4 mil. Kč. V některých přípa-
dech, ale je bohužel problém 
v tom, že Vaše připomínky se týkají
lokalit, které nespravujeme, jsou
např. v soukromém vlastnictví, ve
vlastnictví státu apod. a tady situaci
vyřizujeme pouze zasláním žádostí
o řešení. 

Jistě jste zaznamenali, že jsme 
ke zlepšení čistoty na našich ulicích
zakoupili a nainstalovali nové
odpadkové koše s větším objemem.
O to více mě mrzí, že i metr od
koše se povalují např. krabičky od
cigaret. Bohužel stále máme také
vandaly, kteří během jedné noční
cesty domů dokáží rozsypat odpadky
z několika košů, které navíc zničí 
a ještě vyvrátí několik dopravních
značek. Snad nám pomůže rozšíření
kamerového systému, které se 
připravuje. 

V souvislosti s čistotou kolem kon-
tejnerů jsem Vás informoval, že
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Vážení spoluobčané,
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město již tradičně s předstihem připravuje akce
patřící do podzimních měsíců a hlavně na závěr roku. Mezi jednu z nich řadíme zajištění
hezkého a reprezentativního vánočního stromu na Lidické náměstí pro Vánoce 2007.
Doposud nemáme takovou nabídku, která by splňovala naše představy které jsou: 

jehličnan s minimální výškou 10 m, pravidelným vzrůstem 
a hustým zavětvením.

Obracíme se proto na občany Ústí nad Labem a okolí, kteří takový strom mají 
na svém pozemku a měli by zájem jej pro oslavu letošních Vánoc darovat.

S případnou nabídkou se obracejte na odbor čistoty a zeleně Úřadu
městského obvodu 
Ústí nad Labem – město, tel. č. 475 241 423 či 421.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na krásný strom.
Miloslava Bohuslavová
referent odbodu ČaZ.

Vánoční strom na Lidické náměstí

Vážení spoluobčané, část našeho
MO je centrem města a s tím je spo-
jeno i celkové dění a společenský
život ve městě Ústí nad Labem. Kul-
turní, hudební produkce a sportov-
ní akce, které se v centru města
odehrávají s sebou nesou ale i řadu
problémů, se kterými se musíme
potýkat. Jde například o úklid veřej-
ných prostranství po těchto akcích,
v případech, kdy organizátoři nedo-
drží stanovené podmínky týkající se
úklidu po jimi pořádané akci. Dal-
ším z problémů, na které si občané
stěžují, je nadměrný hluk provázející
hudební produkce. Věřte mi, že 

i nás tyto problémy trápí a že se
snažíme vždy s organizátory jedno-
tlivých akcí dohodnout na určitých
pravidlech, pokud o těchto akcích
víme a pokud je nám jejich konání
dáno na vědomí. V minulosti existo-
vala vyhláška Ministerstva kultury
ČR, která stanovovala pravidla 
a povinnost oznamovat obci konání
kulturních, hudebních a sportov-
ních akcí, kterých se zúčastňovala
veřejnost, ale ta byla bez náhrady
zrušena. Nyní záleží jen na slušnosti
pořadatele, zda nám tyto akce
oznámí. Často se tak stane, že ani
nevíme, jaká akce se připravuje 
a jaká bude její náplň. Těžko pak
můžeme odpovídat na Vaše dotazy
nebo předejít případným stížnostem.
Konkrétním případem z poslední
doby je koncert Hip-Hopu s nočním
ohňostrojem na Větruši. 

V červnu proběhly v našem městě
Hry III. Olympiády dětí a mládeže
České republiky 2007. Většina
olympijského dění se konala 
v našem městském obvodu, a proto
nás potěšil její celkový úspěch 
i hodnocení našeho města jejími
účastníky.

Závěrem bych Vám chtěl připo-
menout a zároveň Vás pozvat 

na tradiční prázdninové promítání
filmů – kinematograf bratří Čadíků
na Lidickém náměstí od 6. 8. 
do 12. 8. 2007. 

Naše webové stránky (www.ul-
mesto.cz) Vám, doufám, již slouží 
k plné spokojenosti. 

Dovolím si také zopakovat potřebu
Vaší spolupráce s námi, zejména při
udržování pořádku (odpadkové
koše, rozsypané odpadky, černé
skládky, poničené nebo zcizené
lavičky, rozježděné trávníky, poni-
čená nebo zcizená okrasná zeleň,
atd.), uvítám proto každý Váš 
podnět a připomínku. Pokud mi je
budete chtít sdělit osobně, dohod-
něte si s mým sekretariátem 
(tel.: 475 220 693) termín Vaší
návštěvy. Rád se s Vámi setkám. 

Vážení spoluobčané, zdravím Vás,
a protože jsme na začátku prázdnin
a období dovolených přeji Vám
hezké počasí, klidný odpočinek 
a šťastný návrat domů. 

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město
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Výsledky hospodaření
za rok 2006

Zastupitelstvo Městského obvodu
Ústí nad Labem – město na svém V.
zasedání dne 26. června 2007 pro-
jednalo a schválilo, ve smyslu § 17
zákona 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů
v platném znění a § 102, odst. (1)
zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění,
Závěrečný účet hospodaření MO
Ústí n. L. – město za rok 2006.
Před projednáním v ZMO byl Závě-
rečný účet ve smyslu uvedeného
zákona zveřejněn po dobu 15 dnů
na úřední desce ÚMO ÚL - město,
na veřejných tabulích (ve zkrácené
formě) a kompletní, včetně všech
příloh, na webových stránkách MO
ÚL - město. 
Závěrečný účet je zpracován 
v obvyklé formě (komentáře+sumární
tabulky) a to, jak pro rozpočet hlavní
činnosti, tak pro plán vedlejší hos-
podářské činnosti. Obsahuje údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
v hlavní činnosti (souhrnné tabulky
přiloženy) a ve vedlejší hospodářské
činnosti, pak o výnosech a nákla-
dech, včetně tvorby a použití fondů

MO ÚL-město i finančního vypořá-
dání poskytnutých účelových dotací
s Magistrátem města ÚL.
V tabulkové části jsou přehledně
uvedena i všechna rozpočtová opat-
ření přijatá ZMO a RMO Ústí n. L. -
město v průběhu roku 2006.

Dosažený výsledek hospodaření 
v hlavní činnosti charakterizují tyto
údaje (v tis. Kč): 
celkové příjmy 177 688,63
celkové výdaje 175 580,75
saldo příjmů a výdajů 2 107,88 

což znamená, že MO Ústí n. L. –
město hospodařil v roce 2006 s pře-
bytkem rozpočtu v hlavní činnosti
ve výši 2 107,88 tis. Kč. Tato částka
navyšuje vlastní zdroje MO Ústí n. L.
– město v oblasti financování pro
rok 2007. 
Celkové příjmy byly sice vzhledem 
k upravenému rozpočtu splněny jen
na 91,42 % ale vynaložené výdaje
byly vzhledem k tomu, provedenými
rozpočtovými opatřeními i uplatně-
ním úsporného výdajového režimu
v činnostech MO, sníženy na úroveň

91,42 % upraveného rozpočtu.
Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji
proto znamená, že rozpočtovaný
úbytek prostředků na účtech 
v oblasti financování nenastal.

Hospodaření ve vedlejší hospo-
dářské činnosti je charakterizováno
těmito údaji (v tis. Kč):
celkové výnosy 31 257,87
celkové náklady 16 742,40
hospodářský výsledek 14 515,47

Jedná se zejména o oblast pronájmů
obecních bytů, nebytových prostor
a pozemků a oblast prodeje obecních
nemovitostí (byty, domy, pozemky).
V této činnosti byl dosažen také 
celkově kladný hospodářský výsledek
(+14 515,47 tis. Kč), a to zejména
zásluhou prodeje obecního majetku.
Naproti tomu oblast prodeje služeb
(pronájmy bytů a nebytových 
prostor) je ztrátová ve výši téměř 
10 mil. Kč.

Získané prostředky se použijí zejména:
• k vyrovnání s MMÚ za prodeje
nemovitostí v roce 2006 (80 % 
z čistého výnosu a 3 % daň z pře-
vodu nemovitostí),
• k převodu 20 % z čistého výnosu
z prodejů do FOR MO ÚL - město
(určeno na investice do obecního
majetku a infrastruktury).

Součástí závěrečného účtu jsou 
i dvě tabulky, které poskytují pře-
hled o finančních prostředcích MO
ÚL - město, které bude možné 
využít v dalších letech.
V jedné tabulce je uvedena rozvaha
vedlejší hospodářské činnosti a ve

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – město na svém V. zasedání dne 26. června

2007 projednalo a schválilo, ve smyslu § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů v platném znění a § 102, odst. (1) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) v platném znění, Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. – město za rok 2006.
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druhé je pak uveden přehled o kapi-
tálovém a finančním majetku Fondu
obnovy a rozvoje MO ÚL -město.
Prověření hospodaření MO ÚL -
město bylo provedeno externí fir-
mou BUSINESS VM SERVICE, s. r. o.
Závěr prověření (prezentován již 
v předchozím čísle Radničního hla-
satele) konstatuje, že hospodaření

územního celku MO ÚL - město 
v roce 2006 je ve všech význam-
ných ohledech v souladu s platnými
předpisy České republiky, zejména 
s předpisy o finančním hospodaření
územních celků, jejich hospodaření
s majetkem, rozpočtové kázni 
a o účetnictví. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Celý materiál je stále zveřejněn 
na WEB stránkách MO ÚL - město
na adrese: www.ul-mesto.cz 
(kliknout na Úřední tabule).

Iva Urbanová
vedoucí EO

Ing. Václav Verner
starosta

Plnění přímové části rozpočtu k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)
rozpočet

schválený ZMO upravený skutečnost
13.12.2005 rozpočet k 31. 12. 2006 % plnění

PŘÍJMY CELKEM (vlastní příjmy + dotace) 206 255,72 194 354,80 177 688,63 91,42
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1, 2, 3) 25 455,00 26 135,82 26 835,20 102,68
tř. 1 Daňové příjmy celkem - z toho: 21 810,00 22 380,82 23 108,45 103,25
a) poplatky za psy 810,00 810,00 851,13 105,08
b) popl. za zábor veř.prostr.celkem 1 200,00 1 200,00 1 290,87 107,57

- parkoviště 400,00 400,00 503,36 125,84
- reklama 200,00 200,00 239,45 119,73
- jednorázovky 550,00 550,00 473,51 86,09
- stánky 50,00 50,00 74,56 149,12

c) poplatek za provozovaný VHP 6 500,00 6 500,00 7 094,52 109,15
d) výtěžek z loterií a jin.podob.her 6 000,00 6 570,82 6 572,31 100,02
e) správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 377,00 137,70
f) správní poplatky za VHP 6 300,00 6 300,00 5 922,00 94,00
g) poplatky ze vstupného 0,00 0,00 0,61 0,00
tř. 2 Nedaňové příjmy celkem - z toho: 245,00 355,00 326,75 92,04
a) příjmy z úroků 45,00 45,00 30,49 67,76
b) ostatní nedaňové příjmy 50,00 90,00 70,89 78,77
c) pokuty za přestupky (SO)6100 150,00 150,00 140,34 93,56
d) přeplatky soc.dávek 0,00 0,00 2,38 0,00
e) vrácené soudní náklady 0,00 0,00 14,82 0,00
f) pokuty za VHP a OČZ 0,00 50,00 50,00 100,00
g) přijaté pojistné plnění 0,00 0,00 17,83 0,00
h) přísp. na vánoční výzdobu od Rosea 0,00 20,00 0,00 0,00
tř. 3 Kapitálové příjmy 3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00
b)ostatní kapit.příjmy (prodej majetku) 3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00
DOTACE CELKEM (třída 4) 180 800,72 168 218,98 150 853,43 89,68
tř. 4 Přijaté dotace celkem z toho: 180 800,72 168 218,98 150 853,43 89,68
a)dotace z MmÚ na výkon st.správy 3 569,00 3 569,00 3 569,00 100,00
b) z MmÚ na počet obyv. + plochu obvodu 22 812,00 22 812,00 22 812,00 100,00
c) dotace z MmÚ na čištění chodníků 14 302,00 14 459,00 14 459,00 100,00
d) dotace na sociální dávky v rámci schv.rozp. 69 788,00 70 188,00 70 188,00 100,00
e) dotace na mzdy VPP 11 847,00 11 847,00 7 703,65 65,03
f) dotace ze SR oprava chodníky (azylanti) 0,00 57,43 57,42 99,98
g) účelová neinv. dotaceMmÚ - Čadíci 50,00 50,00 50,00 100,00
h) účelová neinv. Dotace - Den vína a burčáku 30,00 30,00 0,00 0,00
ch) účelová neinv. dotace Vánoce 0,00 200,00 200,00 100,00
i) dotace z MMR -BD pro matky s dětmi 12 000,00 0,00 0,00 0,00
j) inv.přísp. z MmÚ ( rek.chodníků) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00
k) inv.přísp. z MmÚ ( fontána Městské sady) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00
l) inv.přísp. z MmÚ ( fontána Lidické náměstí) 600,00 1 350,00 1 350,00 100,00
m) inv.přísp. z MmÚ (Za Válcovnou) 2 000,00 0,00 0,00 0,00
n) inv.přísp. z MmÚ ( parkovací místa) 2 025,00 0,00 0,00 0,00
o) účel.inv.dotace z MmÚ sport.plácky 475,00 725,00 724,45 99,92
p) dotace z MmÚ na obnovu zel.po vichřici 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
q) dotace z MmÚ na závěsné květináče 300,00 300,00 300,00 100,00
r) dotace na povodně 2006 0,00 21,23 21,23 100,00
s) dotace na kamerový systém 0,00 499,00 499,00 100,00
t) dotace KÚ na výdaje SDH 0,00 1,87 1,87 100,00
u) dotace MmÚ na pítka a kašny na Mírovém nám. 0,00 38,24 38,24 100,00
v) dotace na volby do Parlamentu ČR 0,00 870,60 870,60 100,00
w) dotace na komunální volby 0,00 795,00 795,00 100,00
x) dotace z výsl. VHČ MO + 3 % z mezd VHČ 10 127,72 10 566,89 3 577,89 33,86
y) dotace z FOR MO ÚL - město 21 775,00 20 738,72 14 536,08 70,09
PŘÍJMY CELKEM 206 255,72 194 354,80 177 688,63 91,42
VÝDAJE CELKEM 206 749,42 194 848,50 175 580,75 90,11
Rozdíl příjmů a výdajů -493,70 -493,70 2 107,88 0,00
tř. 8 Financování 493,70 493,70 -2 107,88 0,00
Změna zůstatku na účtech HČ -493,70 -493,70 2 107,88 0,00
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Diamantová svatba
Dne 28.06.2007 měl starosta měst-
ského obvodu Ústí nad Labem –
město, Ing. Václav Verner společně
s místostarostou Mgr. Janem Tvrdí-
kem tu čest, navštívit manžele Jana
a Elišku Řičanovi, kteří oslavili 60.
výročí uzavření manželství a blaho-

přát jim jménem Úřadu městského
obvodu Ústí nad Labem – město 
k tomuto krásnému životnímu výročí. 
Manželům Řičanovým tímto přejeme
ještě jednou k jejich diamantové
svatbě mnoho zdraví a spokojenosti
v kruhu svých blízkých.

Krátce z Úřadu

Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)
rozpočet

schválený ZMO upravený skutečnost
13.12.2005 rozpočet k 31. 12. 2006 % plnění

Výdaje celkem 206 749,42 194 848,50 175 580,75 90,11
Odbor tajemníka celkem 8 112,00 8 922,40 8 228,34 92,22
z toho: Sbor dobrovolných hasičů celkem 70,00 71,87 68,96 95,95

Hospodářská správa celkem 8 042,00 8 850,53 8 159,38 92,19
Sociální odbor celkem 70 218,00 70 618,00 70 553,37 99,91
z toho: dávky soc.péče pro staré občany 137,00 137,00 32,57 23,77

dávky soc.péče pro rodinu a děti 25 611,00 26 011,00 29 939,97 115,11
dávky soc.péče pro soc.vyloučené 35 500,00 35 500,00 33 178,77 93,46
příspěvek při péči o osobu blízkou 8 000,00 8 000,00 6 487,15 81,09
příspěvek na zvláštní pomůcky 540,00 540,00 571,86 105,90
poštovné sociální dávky 430,00 430,00 343,05 79,78

Ekonomický odbor celkem 38 480,42 39 775,39 34 155,27 85,87
z toho: Kultura celkem 160,00 160,00 111,67 69,79

Členové obecních zastup.celkem 2 851,70 2 851,70 2 572,71 90,22
Správa ÚMO celkem 33 626,72 34 568,67 29 452,32 85,20
Výdaje ze SF celkem 1 632,00 1 632,00 1 467,55 89,92
Finanční příspěvky celkem 210,00 563,02 551,02 97,87

Odbor čistoty a zeleně celkem 31 714,00 34 108,84 32 635,35 95,68
z toho: Vánoční osvětlení celkem 1 070,00 1 415,00 1 213,84 85,78

Čistota města celkem 12 175,00 12 263,55 11 952,97 97,47
Údržba zeleně celkem 18 469,00 20 430,29 19 468,54 95,29
Provozní investice celkem 1 750,00 3 261,78 3 222,73 98,80
Opravy celkem 51,71 0,00
Povodně 2006 celkem 21,23 21,23 100,00

Odbor správy obecního majetku celkem 58 225,00 41 423,87 30 008,43 72,44
Neinvestiční výdaje - rekonstrukce a opravy chodníků 28 000,00 28 207,43 17 350,73 61,51
Investiční výdaje celkem 30 225,00 13 216,44 12 657,70 95,77
z toho: Projektová dokumentace a posudky 2 500,00 947,55 389,62 41,12

Investiční akce k realizaci 22 700,00 9 268,89 9 268,08 99,99
z toho: Rekonstrukce bazénu na Lidickém náměstí 1 200,00 3 461,12 3 461,12 100,00

Kašna Městské sady 3 000,00 3 553,56 3 552,76 99,98
Půdní vestavba W. Churchilla 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Byt.dům pro matky s dětmi MMR Za Válc. 16 500,00 1 606,21 1 606,20 100,00
Městský kamerový systém Větruše 0,00 648,00 648,00 100,00
Parkovací místa 5 025,00 3 000,00 3 000,00 100,00

Amnestie
Zastupitelstvo městského obvodu
Ústí n. L. – město na svém V. zase-
dání dne 26. června 2007 schválilo
prominutí poplatků z prodlení dluž-
ného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu (dále souhrnně jen „nájemné“)
současným i bývalým nájemcům
obecních bytů za následujících 
podmínek:

1) celá dlužná částka na nájemném
bude zaplacena případně i ve

splátkách v době trvání daného
období, a k datu 31. prosince
2007 nebude u nájemce evidován
další dluh na nájemném,

2) v případě, že je již s nájemcem
uzavřen splátkový kalendář, dluh
bude doplacen do 30. prosince
2007, bez ohledu na původní 
termín sjednaný ve splátkovém
kalendáři, a k datu 30. prosince
2007 nebude u nájemce evidován
další dluh na nájemném,

3) v případě, že již probíhá soudní

spor o zaplacení nájemného,
budou nájemcem zaplaceny
městu v daném období veškeré
soudní náklady tohoto řízení
spolu se zaplacením dlužné částky
na nájemném, a k datu 30. prosince
2007 nebude u nájemce evidován
další dluh na nájemném,

4) daným obdobím se rozumí
období od zahájení amnestie 
1. července 2007 do ukončení
amnestie 30. prosince 2007,

5) výjimky nebudou udělovány.
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Stavba „Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem“

Aktuální informace – červenec 2007
Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“ pokra-

čuje v roce 2007 dalšími etapami podle plánu. Rozpracovány

jsou stavební objekty ve všech částech stavby, v obvodu jih, 

v osobním nádraží i v obvodu sever.

Stavba zasahuje i do provozu 
na některých městských komunika-
cích kvůli výstavbě mostů. Dočasně
přeorganizován je přístup cestují-
cích v železničních stanicích. 

V osobním nádraží bylo v květnu
letošního roku uvedeno do provozu
pro cestující nástupiště č. 3 a k němu
příslušné staniční koleje a související
stavební objekty. Cestující jsou
vedeni na třetí nástupiště provizor-
ním chodníkem přes staveniště.
Pod nástupištěm je připravena kon-
strukce budoucího podchodu 
a eskalátoru. Od 15. května bylo
zahájeno bourání starého nástupiště
č.2 a výstavba nových objektů 
v tomto prostoru. Tato etapa stavby
bude trvat do prosince letošního
roku. Do října se bude stavět druhé
nástupiště se zastřešením a přilehlé
staniční koleje, do prosince 2007
budou koleje propojeny do defini-
tivní polohy. V této etapě budou
dokončeny rozestavěné mosty. Jsou
to most v ulici Čajkovského, most
Bílina, most- nájezd na most Edvarda
Beneše, most v ulici Hrnčířská 
a most u ZOO v ulici Drážďanské.
Provoz v ul. Drážďanské bude
zachován ve stejném rozsahu jako 
v loňském roce – jen pro MHD do
30.11.2007. Současně se provádí
rekonstrukce dvou stávajících pod-
chodů v osobním nádraží, novo-
stavba podjezdu k budoucímu par-
kovišti a výstavba poslední části
nového podchodu na nástupiště.
Do této etapy patří i výstavba opěr-
ných zdí, je to zeď vlevo trati pod
Větruší a zeď vlevo trati u budovy

České pošty. Provedeno bude také
nové zabezpečovací zařízení, nové
trakční vedení, kabelovody a zařízení
pro provoz dráhy.

V železniční stanici Ústí n/L –
sever byly práce zahájeny v březnu
tohoto roku. První etapa trvala do
13. června. V polovině května byl
uzavřen podchod pod tratí mezi uli-
cemi Nový Svět a ulicí 1. máje. Byla
zde zahájena výstavba vstupní
rampy do nového podchodu. 
V polovině června byl provoz ve stanici
sever přeorganizován, pro cestující
byl zřízen přechod na provizorní
nástupiště. Tato etapa potrvá do
16. listopadu 2007 a kromě nového
podchodu bude se zde provádět
výstavba nového ostrovního nástu-
piště se vstupem do podchodu,
nový železniční svršek, trakční vedení,
zabezpečovací zařízení, kabelovody
a kabelové trasy. Po dobu uzavření
podchodu jsou pro pěší určeny
pochody v ulicích U Cukrovaru
nebo Nový Svět-Veslařská. Stavba si
vyžádá částečné omezení v ulici
Nový Svět kvůli stavbě vstupní
rampy do podchodu a v ulici 
Veslařská, kvůli stavbě zdi vpravo
trati. V této etapě se bude také 
provádět výstavba mostu v ulici 
U Podjezdu. V obvodu sever je
dokončena nová budova Ústředního
stavědla a probíhá zde montáž
technologie pro centrální řízení
zabezpečovacího zařízení. 

V obvodu jih je již většina staveb-
ních objektů dokončena. V roce
2007 se bude provádět protihluková
stěna u železničního přejezdu 

Čajkovského-Mařákova a provádí se
druhá polovina konstrukce mostu 
v ulici Čajkovského. 

Uzavírky ulic pro tuto stavbu ve
druhém pololetí 2007 budou probí-
hat podle plánu. Práce byly zahájeny,
ukončení uzavírek je plánováno 
v termínech:
Do 31. 8. 07 ulice Čajkovského 
pro stavbu mostu.
Do 31. 10. 07 Nájezd na Most 
E. Beneše, pro stavbu mostu.
Do 30. 11. 07 Most u ZOO, 
ul. Drážďanská, provoz pouze 
trolejbusy.
Do 30. 11. 07 úplná uzavírka 
podchodu pod tratí 
(ul. Nový Svět-ul. 1. máje).
Do 30. 11. 07 ulice Přístaviště 
pro stavbu Mostu Bílina.
Od 9. 7. do 10. 8. 07 uzavírka
ulice U Podjezdu pro dokončení
mostu.
Dopravní opatření jsou důležitou
součástí stavby. Vedení stavby
děkuje zástupcům státní správy 
za spolupráci a občanům města 
za pochopení při dočasných 
omezeních provozu. 

Ing.Vladimír Mikeš
ředitel stavby
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