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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v tomto roce se setkáváme 
u druhého čísla Radničního 
hlasatele. V každém vydání
Vás průběžně informujeme 
o činnosti městského obvodu
a i toto vydání nebude
výjimkou. 

Na začátku června proběhly
volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České
republiky a účast ve volbách
byla v našem obvodu téměř
60 %. Proto bych chtěl
všem občanům poděkovat
za vysokou volební účast,
dále těm, kteří se podíleli 
na přípravě, pracovníkům
úřadu a pracovníkům 
veřejně prospěšných prací.
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Nově zrekonstruované hřiště v Hrnčířské ulici

Počasí počátkem jara bylo s nadsázkou
řečeno mírným pokračováním
zimy. Přesto naše vegetace „funguje“.
To nám ukázala především rychle
rostoucí tráva, ale i ostatní rostliny.
Firmy, provádějící sekání travních
porostů pro Městský obvod Ústí
nad Labem – město, nestačily
sekat. Zhodnotíme-li toto období 
z pohledu údržby travních ploch 
v centru města, můžeme za městský
obvod konstatovat, že až na výjimky,
se podařilo udržet veřejné plochy 
v upraveném stavu, tedy s posekanou
a uklizenou trávou a ke spokojenosti
většiny obyvatel. Na jaře nezaháleli
ani pracovníci veřejně prospěšných
prací, kteří provádějí po celý rok
údržbu ostatních drobných ploch ve
správě Městského obvodu Ústí nad
Labem – město. 
Jarní období bylo plnou měrou 
využito k novým výsadbám, jak
stromů, tak i ostatních dřevin. 

Prováděly se individuální, skupinové
i alejové výsadby. Bylo vysázeno na
130 kusů stromů. Ta nejzajímavější
komplexně pojatá výsadba byla
provedena v prostoru ulic Masary-
kova – Herbenova. Vzniklo tak nové
estetické pojetí zeleně na této
významné dopravní tepně města.

Dětem a jejich rodičům radnice 
připravila podmínky pro aktivity
teplých dnů. Dokončilo se moderní
dětské hřiště v zadním traktu 
ul. Hrnčířská - Dlouhá. Povedlo se,
je opravdu pěkné. Opět je zpřístupněn

dětský koutek na Lidickém náměstí
před místními kavárnami. Hřiště 
v ostatních částech obvodu byla 
na jaře opravena, hrací prvky natřeny.
Do 13 provozovaných pískovišt byl
navezen nový písek.

Úklid centra města je stále zatížen
probíhající rekonstrukcí Mírového
náměstí. Nutno však říci, že termín
dokončení se kvapem blíží a rýsuje
se opravdu dobře odvedená práce.
Úklid prostor v centru provádí 
společnost Technické služby města
Ústí n. L., spol. s r. o. V denních
hodinách doklízí lokalitu pracovníci
veřejně prospěšných prací.

V současné době probíhají opravy
několika chodníků, mezi ty rozsáhlejší
investice patří ulice Veleslavínova

dále ul. Hoření a Dukelských hrdinů
s dokončením v měsíci červenci. 

Již jste se mohli v tisku dozvědět,
že městský obvod připravuje další 
ročník Filmového léta. Za týden nás
létem bude provázet Kinematograf
bratří Čadíků. Filmová produkce 
v Ústí nad Labem proběhne ve
dnech 26. 7. až 30. 7. 2006, již 
tradičně budou představení probíhat
na Lidickém náměstí od 22.00 –
23.45 hodin. Plátno bude opět
umístěno u budovy Magistrátu
města Ústí nad Labem a jako hlediště
poslouží též Lidické náměstí. Vstupné
bude dobrovolné a výtěžek ze
vstupného bude využit výhradně
na dobročinné účely. První promítací
den 26. 7. uvidíte komedii Hrubeš 
a Mareš jsou kamarádi do deště,
27. 7. pak celovečerní grotesku
Skřítka, 28. 7. se můžete těšit 
na Rafťáky, 29. 7. na Román pro
ženy a závěrečným dnem 30. 7.
Vás bude provázet zahraniční 
animovaná komedie Doba ledová 2
– Obleva. 
Přeji krásné prožití léta.

Radek Vonka
starosta Městského obvodu Ústí nad

Labem - město

Fontána na Lidickém náměstí
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Revitalizace 
městského centra

I. etapa byla zahájena 
v květnu minulého roku. 

I. etapa revitalizace městského centra byla zahájena 
v květnu minulého roku. Celá revitalizace městského centra
začala obnovou povrchu navazující Hrnčířské ulice, která
byla dokončena již letos v únoru. Do konce května 2006
ještě probíhaly práce na odstraňování zjištěných vad 
a nedodělků, ty jsou však v současné době již odstraněny. 

Pro občany města jsme v Hrnčířské
ulici umístili plakátovací sloup, novi-
nový stánek situovaný před Interhotel
Bohemia a také pítko. Dále pak jsou
zde umístěny přístřešky pro MHD,
nové odpadkové koše a nové lavičky.
Vše je zpracováno ve stejném designu.
V rámci revitalizace bylo v Hrnčířské
ulici vysázeno 59 stromů, a to 56 ks
habrů obecných a 3 ks neplodících
hrušní. 

Posléze, tj. v listopadu 2005 se
pokračovalo přímo s rekonstrukcí
samotného náměstí. Termín dokončení
plochy Mírového náměstí byl stanoven
na červenec 2006. Dnes už jsou

dokončeny práce na pokládce dlažby
na vlastní ploše Mírového náměstí 
a můžeme tedy konstatovat, že veškeré
práce jsou splněny v termínu. V severní
části Mírového náměstí je vybudováno
5 kašen, které byly uvedeny do zku-
šebního provozu. Dále jsou zapuštěny
do plochy náměstí 4 energosloupky
(s elektrickou energií a zbylé dva
obsahují i přípojku vody), umístěny
nové odpadkové koše a nově osazené
lavičky. Na Mírovém náměstí také
nechybí pítka, jedno u obchodního
domu Sever a druhé před objektem
Špalíček. V jižní části náměstí se
nachází plakátovací sloup a dva
větší přístřešky pro MHD. I zde jsme
nechali vysázet 7 stromů, z nichž
každý je jiného druhu. Jistě bude
zajímavé jejich zbarvení na podzim.

V současné době se dále pokračuje
na pokládce zámkové dlažby 
v přilehlých ulicích, např. v Revoluční
ulici byla rekonstrukce zahájena
letos v únoru a v příštím měsíci bude
dokončena. Ani v této ulici jsme
nezapomněli na zeleň. Bude zde

vysázeno 11 ks akátů. Celkové náklady
k dubnu 2006 činily 151 927 tis. Kč
vč. DPH. Rekonstrukce Mírového
náměstí včetně Hrnčířské ulice byla
zdárně provedena a 22. června
poklepáním posledního kamene
slavnostně zakončena. Podařilo se
nám vytvořit náměstí, které repre-
zentuje krajské město. Kašny, pítka
a lavičky jistě zpříjemní pobyt 
v tomto prostoru a použité materiály
sjednotí ráz centra města. Sám jsem
se snažil prosadit co nejvíce zeleně 
a myslím, že z pohledu na náměstí 
a na Hrnčířskou ulici je zřejmé, 
že jsme na ni nezapomněli, vždyť
jen v Hrnčířské ulici bylo vysázeno
59 stromů. V tomto směru se budeme
snažit pokračovat i v příštích letech
a klást větší důraz na květinovou
výzdobu, která v centru města 
na mnoha místech schází.

Radek Vonka
starosta Městského obvodu Ústí nad
Labem – město a vedoucí projektového
týmu Revitalizace městského centra 
I. etapa

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město na svém XIX. zasedání dne 27. června 2006
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč Křesťanskému sdružení YMCA v Ústí nad Labem

na vybudování dětského koutku ROLNIČKA v areálu Dominikánského kláštera,
• stanovilo 27 členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – město pro příští volební období, 
• projednávalo názvy nových ulic v centru města Ústí nad Labem 

(více informací naleznete na www.ul-mesto.cz )

Krátce ze zastupitelstva 
Mírové náměstí před rekonstrukcí (únor 2005)
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Jak dopadly volby 
„u nás?“

Ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Všichni jistě víme s jakým výsledkem skončily, ale pro zajímavost jsme Vás chtěli
seznámit i s tím, s jakým výsledkem skončily volby v našem městském obvodu. 

Z celkového počtu 28 413 zapsa-
ných voličů do stálého seznamu se
k volbám dostavilo 16 913 voličů,
což představuje 59,5 %. V jednotlivých
volebních okrscích jsme zazname-
nali také nejmenší účast voličů
14,26 % a největší byla 76,98 %. 

V okrskových volebních komisích
pracovalo celkem 394 občanů.
Někteří byli delegováni z politických
stran, jiní se k práci v okrskové
volební komisi přihlásili dobrovolně.
Všem zúčastněným bychom chtěli 
poděkovat za jejich čas, ochotu 
a zodpovědnost, se kterou k této
práci přistupovali a samozřejmě
děkujeme i všem občanům – voličům,
kteří si splnili svou občanskou
povinnost, dostavili se k volbám 
a vyjádřili tak svůj názor. 

Jitka Parýzková 
Vedoucí správního odboru 

A takto dopadlo sčítání hlasů pro jednotlivé politické strany ve všech 39
okrscích Městského obvodu Ústí nad Labem - město: 

Celkový počet hlasů 
1. Strana zdravého rozumu 51
2. České hnutí za národní jednotu 4
3. Balbínova poetická strana 15
5. Právo a Spravedlnost-ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě 22
6. Nezávislí 50
7. Česká pravice 2
8. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 10
9. Občanská deomikratická strana 7583

10. Česká strana sociálně demokratická 5641
11. SNK Evropští demokraté 266
12. Unie svobody – Demokratická unie 45
14. Pravý blok – strana za odvolatelnost politiků, nízké daně, 

minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, 
referenda a přímou demokracii www.cibulka.net 37

15. 4 VIZE - 1. Daňový systém na jednom listu formátu A4. 
2. Regulace inovace + Vysoká kvalita = Kratší pracovní týden. 
3. Rodinný dům pro každého snadněji. 
4. Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne. – www.4vize.cz 5

18. Strana zelených 996
20. Komunistická strana Čech a Moravy 1939
21. Koalice pro Českou republiku 43
22. Národní strana 19
24. Křesťanská demokratická unice – Československá strana lidová 367
25. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) 106
26. Strana rovnost šancí 17

Parkovací místa
Odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí
nad Labem – město zajistil v roce 2005 vybudování přibližně
320 parkovacích míst v celkových nákladech 12 500 000,- Kč, 
a to v ulicích Dlouhá, Veleslavínova, Lisztova, SNP, České 
Mládeže, Zahradní, Dukelských Hrdinů, Na Kohoutě, 
Kosmonautů, Hornické Domy, Malátova a ve vnitrobloku 
na Lidickém náměstí. 

V letošním roce je v plánu vybudování
179 parkovacích míst za přibližně 
6 mil. Kč, a to v lokalitách:
Městské sady - 26 míst
U Panského dvora - 30 míst
Bezručova I. - 17 míst
Bezručova II. - 20 míst
Ostrčilova - 40 míst
Veleslavínova - 19 míst

Úřad městského obvodu Ústí nad
Labem – město se snaží především
naplnit přání občanů jednotlivých
městských částí centrálního úřadu 
s přihlédnutím na vhodnost terénu
a na životní prostředí a v neposlední
řadě také posuzuje, zda investice 
na nová parkovací místa jsou 
efektivní. 

V současné době jsou uvedené
lokality ve fázi přípravy, na další
místa pro další období a roky se 
připravuje zpracování studie v takové
míře, aby bylo uspokojeno co nejvíce
vlastníků osobních vozidel.

Vít Suchevič
Odbor správy obecního majetku
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Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Labem

aktuální informace o stavbě – červen 2006
Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“ pokračuje.

Cestující veřejnost určitě zaznamenala, že tempo výstavby

rozšíření podchodu pro cestující v prostoru prvního 

nástupiště se zpomalilo. 

Příčinou zpomalení byla skutečnost,
že po provedení části zemních prací
byly nalezeny zbytky starých 
konstrukcí železničních staveb 
a nepřístupné sklepní prostory. Část
starých konstrukcí byla navíc využita
jako základy přístavku výpravní
budovy, ve které bylo umístěno ČD
Centrum.

Tyto konstrukce bylo nutné
zaměřit a přepracovat projektovou
dokumentaci, aby bylo možné 
k 5. květnu 2006 začít odbavovat
osobní vlaky ve směru Teplice 
v Čechách, Most, Chomutov 
u 1. nástupiště a tím umožnit zahájení
další etapy výstavby rozšíření 
podchodu pro cestující. Byla přijata
a realizována následná provizorní
opatření:
- ČD Centrum bylo přestěhováno

do náhradních prostor
- první nástupiště bylo zprovozně-

no v části mimo podchod

- pro přístup na zkrácené první
nástupiště byla vybudována provi-
zorní rampa.
Od 5. května 2006 probíhá

dokončení této první etapy. Projektová
dokumentace je přepracovaná,
práce pokračují a termín jejího
ukončení je stanoven na 1. září
2006.

Podle plánu stavby byl 5. května
2006 zahájen další stavební postup
u třetího nástupiště. V provozu
zůstalo druhé nástupiště. Nejprve
byly zbourány starší drážní objekty.
Potom byly zahájeny všechny 
stavební objekty vpravo trati, opěrné
zdi a mosty, vždy jejich pravá polovi-
na. Postupně byl snesen most v ulici
Čajkovského, most přes řeku Bílinu,
byla provedena demolice další části
podchodu ve třetím nástupišti 
a demolice mostu v ulici Předmostí
u nájezdu na most Ed.Beneše. 
Zahájeny v tomto stavebním postupu

budou ještě objekty Podjezd 
k parkovišti, rekonstrukce mostu 
v ulici Hrnčířská. V obvodu sever
jsou rozpracovány mosty v ulicích 
U Cukrovaru a U Podjezdu. 
Po dokončení a zprovoznění mostu
U Cukrovaru bude zahájena stavba
mostu u ZOO, přes ulici Drážďanskou.
Celý stavební postup bude ukončen
30. 11. 2006. Bude přitom položen
nový železniční svršek pro vyšší
rychlosti (sudá skupina) od mostu 
v ul. Čajkovského, přes osobní 
nádraží, pod Mariánskou skálou, 
až za most v ul. U Cukrovaru. 
Zbourané a rekonstruované poloviny
mostů musí být do tohoto termínu
dokončeny.

V tomto stavebním postupu jsou důležité dílčí termíny, které ovlivňují městskou hromadnou
i individuální dopravu. Termíny jsou projednané s Odborem dopravy Magistrátu města Ústí
nad Labem:

1. Zprovoznění ulice U Cukrovaru 29. 7. 2006.
2. Zahájení přestavby mostu u ZOO 29. 7. 2006.
3. Zprovoznění ulice Předmostí, nájezd na most Ed. Beneše 10. 9. 2006.
4. Dokončení stavebního postupu včetně mostu přes Bílinu a podchodu 30. 11. 2006.

Termíny jsou stanoveny tak, aby byl splněn harmonogram letošního roku v osobním nádraží i v obvodech jih a sever 
a aby hlavní stavební postup letošního roku skončil ke 30. 11. 2006. Další díl podchodu a levé poloviny mostů budou
prováděny 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 přípravě i realizaci budeme včas informovat.

Ing. Vladimír Mikeš, ředitel stavby, SKANSKA ŽS a.s. 



6 ãervenec > 2006

Závěrečný účet 
MO ÚL – město

za rok 2005
Zastupitelstvo Městského obvodu (ZMO) Ústí nad Labem –
město na svém XVIII. zasedání dne 25. dubna 2006 projednalo
a schválilo, i na základě zprávy auditora (podmínka nutná),
Závěrečný účet Městského obvodu Ústí n. L. – město za rok 2005. 

Před projednáním v ZMO byl tento
Závěrečný účet ve smyslu zákona 
zveřejněn po dobu 15 dnů, a to ve
zkrácené formě na veřejných tabulích 
a kompletní, včetně všech příloh, 
na našich webových stránkách.
Závěrečný účet obsahuje veškeré údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve
vedlejší hospodářské činnosti o plnění
výnosů a nákladů) dle rozpočtové
skladby, včetně tvorby a použití
fondů i finančního vypořádání poskyt-
nutých účelových dotací Magistrátem
města Ústí nad Labem (MmÚ).

Rozpočet hlavní činnosti:
Vlastní příjmy byly, vzhledem k upra-
venému rozpočtu, splněny na 101,87 %
a dosáhly celkové výše 26 219,03 tis. Kč.
Přijaté dotace, včetně zapojení 
vlastních zdrojů z vedlejší hospodář-
ské činnosti (prostřednictvím fondu
vedlejší hospodářské činnosti – FVHČ
a fondu obnovy a rozvoje – FOR) byly
využity v celkové výši 152 184,56 tis. Kč
(92,6 % upraveného rozpočtu).
Vzhledem k tomu, že celkové výdaje
dosáhly výše 179 935,16 tis. Kč, bylo
nutné schodek (rozdíl mezi příjmy 
a výdaji -1 531,56 tis. Kč) vyrovnat
(stejně jako v minulém roce) dalšími
vlastními zdroji, a to snížením stavu
peněžních prostředků na příslušných
účtech. Protože byl rozpočet Měst-
ského obvodu Ústí nad Labem –
město (dále jen MO) na rok 2005
schválen jako schodkový (-1 900,-tis. Kč),
hospodařili jsme tedy s menším
schodkem. Rámcový přehled o výdajích
uvádí přiložená tabulka. Názvy jedno-
tlivých řádků výdaje dostatečně 

charakterizují. Přesto doplňuji, že
půdními vestavbami na Lidickém
náměstí bylo získáno 7 nových bytů,
které, jak je zřejmé z tabulky, vedle
MO podílově financovalo i město Ústí
nad Labem a Ministerstvo pro místní
rozvoj. Také na financování rekon-
strukce fontány se slunečními hodinami
se vedle MO podílelo i Město.
Výstavba 25 bytových jednotek v ulici
Beneše Lounského v Předlicích se
nerealizovala, neboť byl podle mož-
ného dotačního titulu změněn záměr
i lokalita. (V rozpočtu na rok 2006 
a další je připravována investiční akce
„64 bytových jednotek pro začínající
rodiny a matky s dětmi“ v ul. Za Válco-
vnou – lokalita Klíše). Nových parkovacích
míst bylo vybudováno celkem 389.
Rekonstruováno bylo 9 811 m2

chodníků a opraveno bylo dalších 
4 195 m2 chodníků. Byla také zahájena
revitalizace městské zeleně (pěstební
a bezpečnostní prořezy a postupná
náhrada starých stromů za nové).

Vedlejší hospodářská činnost:
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 kladný
hospodářský výsledek (+ 60 419,16 tis. Kč).
Získané prostředky se použijí zejména:
- k vyrovnání s MmÚ za prodeje

nemovitostí v roce 2005 (80 % 
z čistého výnosu a 3 % daň z převodu
nemovitostí),

- k převodu 20 % z čistého výnosu 
z prodejů do FOR MO ÚL – město
(určeno na investice do obecního

majetku a infrastruktury),
- k úhradě služeb za neplatiče 

v nájemních bytech,
- k zapojení do rozpočtu hlavní činnosti

na rok 2006 prostřednictvím FVHČ
- k úhradě nutných neplánovaných

nákladů na opravy trvalého domovního
fondu,

- na další zatím nespecifikované výdaje.
Podle zákona o obcích jsme povinni
nechat své hospodaření prověřit 
auditorem. Auditora si nikdy nevybíráme
sami, ale určuje jej nadřízený státní
orgán.
Prověření hospodaření MO ÚL –
město za rok 2005 bylo provedeno
licencovanou firmou BUSINESS VM
SERVICE, s. r. o. s tímto závěrem:
„Podle našeho názoru je hospodaření
územního celku Městský obvod Ústí
nad Labem – město 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 majetkem,
rozpočtové kázni a o účetnictví.
Při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.“ 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi 
a přejeme Vám hezkou dovolenou 
a šťastný návrat domů! 

Ing. Václav Verner
místostarosta MO ÚL – město

Ing. Iva Urbanová
vedoucí EO ÚMO ÚL-město
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Od 1. července 2006 mohou osoby 
stejného pohlaví uzavřít registrované
partnerství podle zákona č. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů. Vyhláškou
č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon
č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů, a kterou se mění
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matri-
kách, jménu a příjmení a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů byl stanoven jako
příslušný matriční úřad, před kterým lze
učinit prohlášení o vstupu do partnerství,
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem
– město. Tuto činnost bude Úřad měst-
ského obvodu Ústí nad Labem - město
zajišťovat pro celý Ústecký kraj. V celé
České republice bylo takto určeno 14
matričních úřadů, které tyto registrace
budou provádět. 

Doklady potřebné k prohlášení:
1. platné občanské průkazy obou partnerů
2. rodné listy
3. osvědčení o státním občanství České

republiky, k datu prohlášení nesmí být
starší 3 měsíců (vydává krajský úřad
podle místa trvalého pobytu) 

4. rozsudek o rozvodu (pokud je partner
rozvedený)

5. úmrtní list (pokud je partner ovdovělý)

Vyplněný dotazník a předepsané doklady
předloží partneři u správního odboru Úřadu
městského obvodu Ústí nad Labem -
město, oddělení matriky, kancelář č. 158,
kde si domluví konkrétní termín, kdy
učiní prohlášení o vstupu do registrova-
ného partnerství. Taktéž se zde dohod-
nou, zda prohlášení podepíší přímo 
v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo
zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či
známé a využít zapisovnu Obřadní síně 
v ulici Winstona Churchilla č.p. 1368. 

Doklad o registrovaném partnerství bude
připraven nejbližší úřední den po prohlášení
o vstupu do registrovaného partnerství.
Po předchozí dohodě zašleme doklad
poštou na adresu jednoho z partnerů.

Kontakty:
Adresa: Úřad městského obvodu 

Ústí nad Labem – město
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Naďa Wallerová 
Tel.: 475 5241 265
nada.wallerova@mag-ul.cz

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město:
pondělí a středa: 8,00 – 17,00 hod. 
(v ostatní dny po telefonické dohodě)

Naďa Wallerová
Matrikářka Správního odboru

Informace k uzavření registrovaného partnerství

Závěrečný účet MO Ústí n. L. - město za rok 2005
(v tis. Kč)

rozpočet schválený upravený skutečnost % 
ZMO 22. 2. 2005 rozpočet k 31. 12. 2005 plnění

Výdaje celkem 189 850,80 191 990,33 179 935,16 93,72
Odbor tajemníka celkem 8 012,00 8 012,00 6 917,85 86,34
z toho: Sbor dobrovolných hasičů 70,00 70,00 66,24 94,62

Hospodářská správa 7 942,00 7 942,00 6 851,61 86,27
Sociální odbor celkem 61 107,00 65 607,00 65 280,66 99,50
z toho: dávky soc.péče pro staré občany 80,00 80,00 47,53 59,42

dávky soc.péče pro rodinu a děti 27 500,00 27 950,00 27 808,15 99,49
dávky soc.péče pro soc.vyloučené 27 677,00 31 477,00 31 569,40 100,29
příspěvek při péči o osobu blízkou 4 920,00 5 120,00 4 993,66 97,53
příspěvek na zvláštní pomůcky 500,00 550,00 535,36 97,34
poštovné sociální dávky 430,00 430,00 326,55 75,94

Ekonomický odbor celkem 37 013,49 37 364,49 32 539,13 87,09
z toho: Kultura 91,40 167,40 129,49 77,35

Členové obecních zastupitelstev 3 192,77 3 192,77 2 518,30 78,88
Správa úřadu 32 219,32 32 319,32 28 315,63 87,61
Výdaje sociálního fondu 1 300,00 1 300,00 1 195,71 91,98
Příspěvky zájmovým a neziskovým org. 210,00 385,00 380,00 98,70

Odbor čistoty a zeleně 29 815,31 32 575,31 30 540,21 93,75
z toho: Vánoční osvětlení 840,00 1 340,00 1 263,53 94,29

Čistota města 11 795,31 11 795,31 11 263,50 95,49
Údržba zeleně 14 965,00 19 440,00 16 611,56 85,45
Provozní investice 2 215,00 2 615,00 1 401,62 53,60
z toho - dětská hřiště 2 215,00 2 215,00 1 001,62 45,22

- sportovní plácky 0,00 400,00 400,00 100,00
Odbor správy obecního majetku 53 903,00 48 431,53 44 657,31 92,21
Opravy chodníků a stavby v zeleni 9 150,00 9 224,19 8 773,71 95,12
Investiční výdaje celkem 44 753,00 39 207,34 35 883,59 91,52
z toho: Projeková dokumentace a posudky 2 600,00 2 830,00 1 655,49 58,50

Investiční akce k realizaci 20 940,00 8 708,73 8 771,66 100,72
z toho: půdní vest. Lidické n. 5,6,7 z MMÚ 4 000,00 4 000,00 3 999,74 99,99

půdní vest. Lidické n. 5,6,7 z MMR 1 540,00 1 540,00 1 540,00 100,00
půdní vest. Lidické n. 5,6,7 z FOR 1 300,00 1 845,25 1 845,25 100,00
rek.bazénu na Lidickém n. z FOR 800,00 623,48 686,67 110,13
rek.bazénu na Lidickém n. z MMÚ 700,00 700,00 700,00 100,00
výstavba 25 bj. Beneše Lounského 4 500,00 0,00
výstavba 25 bj. Beneše Lounského 8 100,00 0,00

Investiční akce - komunikace 21 213,00 27 668,61 25 456,45 92,00
z toho: Parkovací místa 5 433,00 10 582,05 10 779,25 101,86
Chodníky 15 780,00 17 086,56 14 677,19 85,90

Příjmy celkem 187 950,80 190 107,42 178 403,59 93,84
Vlastní příjmy - daňové, nedaň. a kapitálové 23 983,40 25 738,38 26 219,03 101,87
Přijaté dotace 163 967,40 164 369,04 152 184,56 92,59
Rozdíl mezi příjmy a výdaji -1 900,00 -1 900,00 -1 531,56 80,61
Financování 1 900,00 1 900,00 1 531,56 80,61
Změna zůstatku na účtech MO ÚL - město -1 900,00 -1 900,00 -1 531,56 80,61
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Městský obvod Ústí nad Labem – město v rámci péče o veřejnou

zeleň, kterou má ve své správě a její plánované celoplošné

obnovy, zajistil v období letošního jara výsadbu již cca 130

stromů. Tyto nové dřeviny byly sázeny, jak na základě vlastních

podnětů, tak jako náhrada za stromy pokácené a uschlé.

Byly provedeny výsadby jednotlivých
stromů a skupin, dosadby alejí
(např. v ulicích SNP, Sadová) 
a výsadby alejí nových výměnou
za přestárlé, nemocné a poškozené
stromy. K výsadbě byly zvoleny
neagresivní dřeviny vhodné 
do uliční městské zástavby. 
V minulých letech se prováděla
výsadba mnohdy nekoncepčně 
s použitím nevhodných dřevin
dosahujícími poměrně brzy své
zralosti, dřevinami křehkými či 
do městské zástavby vzrůstnými
(topoly, vrby). V současné době se
z těchto dřevin stávají dřeviny 
problematické, odumírají jejich
velké části, jsou ve značné míře

napadeny houbovými chorobami,
působí silné zastínění, kořenovým
systémem poškozují majetek 
a mnohdy ohrožují i životy občanů.

V rámci postupné obnovy byly
dokončeny aleje v ulicích Sládkova,
Hilbertova a Růžový palouček, kde
se již zelenají nové habry a sakury. 

Velké změny se dočkala plocha
zeleně v prostoru ulic Masarykova
– Herbenova. Práce na její celkové
rekonstrukci byly ukončeny v červnu.
V loňském roce zde bylo vykáceno
49 ks topolů z důvodu jejich stáří 
a zdravotního stavu. Byly nahrazeny
35 kusy pyramidálních javorů (Acer
platanoides „Autumn Blaze“), výraz-
nými svým podzimním zbarvením.

Na ploše je vysázeno přes 2 500
okrasných keřů, trvalek a růží, 
do zajímavých ornamentálních výsadeb,
keřových skupin i soliterně. V nava-
zujícím parčíku je pak 1 000 ks
půdokryvných rostlin a nezapo-
mnělo se ani na dosadbu stávajícího
živého plotu podél ulice Herbenova.
Obnoven byl samozřejmě i travní
porost. 

Občany čeká pěkný pohled 
na dominantní plochu přirozeně
nepravidelného tvaru, se záhony
různobarevných nestejně vysokých
keřů zasahujících k ulici Masarykova,
která je lemována alejí javorů. Toto
celé působí v kombinaci se soliterními
prvky přirozeně a zajímavě. Údržba
zeleně nebude náročná vzhledem
ke skutečnosti, že výsadby jsou 
z větší části keřové a keře budou
zamulčovány borkou. Tím se 
minimalizuje zaplevelování do
doby jejich zapojení. 

Sadovnické práce provedla 
na základě svého vítězného návrhu 
z pěti nabídek firma Hit Flora 
z Děčína.

Radost z nové a hezké zeleně
bohužel kazí chování některých
občanů města, kteří v nové zeleni, 
v nových keřích a květinách venčí 
a nechávají volně pobíhat své psy,
čímž dochází k poškozování 
mladých rostlin i ostatní zeleně.

Monika Králová
Odbor čistoty a zeleně

Rekonstrukce
plochy zeleně 

v ul. Masarykova – Herbenova

Ulice Masarykova - Herbenova počátkem 20. století


