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Napjaté veřejné rozpočty, pro-

pouštění, parlamentní volby, zim-

ní olympiáda… to vše a mnoho 

dalšího, příjemného i nepříjemné-

ho, nás potká v příštím roce. A co 

mohou očekávat obyvatelé Ústí 

nad Labem?

Co se městských staveb týče, 

tak mnoho zajímavého. V příš-

tím roce například skončí rekon-

strukce pavilonu C a D v Domě 

kultury, kam se už o prázdninách 

přestěhují děti z ústeckého Domu 

dětí a mládeže. „Nové moderně 

vybavené pavilony nabídnou nejen 

klubovny, ale také dva větší sály, 

divadlo s klasickým jevištěm a hle-

dištěm, malou venkovní terasu či 

možnost využívání přilehlého par-

ku, který také v následujících letech 

projde rekonstrukcí“, říká náměs-

tek primátora Jan Řeřicha. 

Dům dětí se odstěhuje

o prázdninách

Dům dětí a mládeže v Ústí nad 

Labem dosud sídlí ve vile v Chur-

chillově ulici. Tyto prostory už ale 

nevyhovují technickým ani hygie-

nickým požadavkům. Proto měs-

to hledalo vhodné prostory pro 

organizaci nabízející 120 různých 

kroužků. Navštěvují je dva tisíce 

dětí. „Vhodně naplánované je také 

Co nás čeká nového v příštím roce?

V MHD další nové autobusy
Rozsáhlou obnovu znemožnila ekonomická krize

Ústecký Dopravní podnik za-

koupil další čtyři nové autobusy 

nutné k částečné obnově vozové-

ho parku. Celkové náklady na je-

jich pořízení činí 18,5 mil. korun 

(bez DPH). 

Jedná se o autobus Mercedes 

Conecto od společnosti EvoBus 

Bohemia, autobus Tedom C12D 

od společnosti TEDOM a dva 

autobusy Irisbus LE dodané fi r-

mou ZLINER. Vozy jsou určené 

převážně pro zajištění dopravní 

obslužnosti na příměstských lin-

kách, a to na základě uzavřené 

smlouvy s Krajským úřadem Ús-

teckého kraje.

Peníze vynaložené na pořízení 

čtyř nových autobusů jsou v sou-

časné ekonomické krizi maxi-

mem možného. Nákup dalších 

vozů bude závislý na tom, za jak 

dlouho se Česká republika dosta-

ne z fi nančních problémů, které 

obce a města připravily o pětinu 

dřívějších příjmů. „Nové vozy 

jsme koupili z vlastních peněz zís-

kaných z provozních zdrojů. Omla-

zení vozového parku vnímám 

Pokračování na straně 4.

stěhování domu dětí, které proběh-

ne o prázdninách, kdy děti většinou 

tráví volný čas s rodiči“, doplnil Ře-

řicha. Rodiče, kteří budou děti do-

provázet do zájmových kroužků, 

budou mít k dispozici samostatné 

parkoviště a čas, po který budou 

Pokračování na straně 3.
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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám popřál 

mnoho klidu během Vánoc a ještě 

více zdraví a zdaru v novém roce. 

Politické a hlavně ekonomické 

kotrmelce. Těmi byl pozname-

nán letošní rok v celé naší zemi, 

v našem kraji i v samotném Ústí 

nad Labem. Mnozí z Vás se střet-

li s neočekávanými událostmi, 

které vyústily do mnohdy velmi 

složitých životních situací. Mno-

ho z nás si dovede poradit skoro 

v každé chvíli, ale je tu i celá řada 

těch, kteří na takto náhlé zvraty ve 

svých životech, jakými mohou být 

nejistota či ztráta zaměstnání, ne-

vyřešená otázka bydlení, zdravot-

ní komplikace a mnohé další, jed-

noduše sami nestačí. Přeji všem 

ze srdce, aby takových obtížných 

situací zažívali v příštím roce co 

možná nejméně, dařilo se jim na 

všech frontách a měli tak každý 

den nějaký důvod pro úsměv na 

tváři. Všechny ty, kterým se bohu-

žel takové starosti nevyhnou, bych 

rád ujistil, že jejich město Ústí nad 

Labem a všichni jeho zaměstnan-

ci jsou tu právě pro ně, že jsme 

tu právě pro ty, na které se štěstí 

zrovna neusmívá, právě pro ty, 

kteří potřebují radu nebo pomoc. 

Ještě jednou přeji všem co nej-

radostnější svátky a nový rok 

2010.

Jan Kubata

Slovo primátora

Čestným občanem Ústí nad La-

bem se stal bývalý ministr školství 

Petr Vopěnka. Listinu o udělení 

nejvyššího osobního vyzname-

nání města převzal od primátora 

Jana Kubaty, který ho na toto oce-

nění osobně nominoval. 

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, 

DrSc. se v roce 1991 výrazně 

zasadil o vznik zákona o zříze-

ní Slezské univerzity, Jihočeské 

univerzity, Západočeské univer-

zity, Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně a Ostravské univerzity. 

Umožnil tak mimo jiné koncepč-

ní rozvoj Univerzity Jana Evange-

listy Purkyně do podoby, kterou 

známe dnes (již 10 000 studentů) 

i v příštích letech (kampus). 

„Potřeba zřízení univerzity ve 

vysoce industrializovaném seve-

ročeském regionu vyplývá z aktu-

álních problémů i perspektivních 

potřeb této mnohostranně devasto-

vané oblasti. Univerzita Jana Evan-

gelisty Purkyně se sídlem v Ústí nad 

Labem, pojmenovaná po slavném 

libochovickém rodáku, by se měla 

stát vědeckým a vysokoškolským 

centrem tohoto nově se formujícího 

regionu“, píše se v důvodové zprá-

vě, kterou ke zmíněnému zákonu 

obdrželi před 18 lety poslanci 

České národní rady.

Petr Vopěnka patří k význam-

ným světově známým matemati-

kům. Zpočátku se věnoval topo-

logii, později pak teorii množin 

a matematické logice; na začátku 

sedmdesátých let založil tzv. alter-

nativní teorii množin (alternativní 

vůči klasické Cantorově teorii), 

kterou pak rozvíjel v řadě článků 

a monografi í (například Mathe-

matics in the Alternative Set Th e-

ory, 1979, nebo obsáhlejší Úvod do 

matematiky v alternatívnej teórii 

množín, 1989). Vopěnkovo jméno 

nese ve světové matematické lite-

ratuře řada prvotřídních matema-

tických výsledků (matematických 

vět, technik, struktur). Od polo-

viny osmdesátých let se věnoval 

fi losofi ckým otázkám matematiky 

(zvláště v souvislosti s Husserlovou 

fenomenologií). Výsledkem byly 

čtyři knihy „Rozprav s geomet-

rií“, které pak souborně vyšly pod 

názvem Úhelný kámen evropské 

vzdělanosti a vědy (2000). Na ně 

pak navazuje ještě nedokončená 

řada knih věnovaná teorii množin, 

osudům matematiky ve dvacátém 

století a základům vědy vůbec; za-

tím vyšly dvě knihy: Podivuhodný 

květ českého baroka (1998) a Me-

ditace o základech vědy (2001). 

Jeho knihy z posledních let jsou 

Trýznivé tajemství (2003) a Hori-

zonty nekonečna (2004).

Dne 28. října 1998 udělil prezi-

dent Václav Havel Petru Vopěn-

kovi státní vyznamenání (medaili 

za zásluhy). V listopadu letošního 

roku Vopěnka získal čestný dok-

torát UJEP Ústí nad Labem. 

Prof. Vopěnka čestným občanem

Město zrušilo z důvodu nutnosti dosažení provozních úspor fi nanč-

ní komisi a komisi programu aktivní politiky. U dalších komisí byl 

snížen počet členů ze 110 na 76.

Dále došlo k poklesu odměn radním, zastupitelům, předsedům a čle-

nům komisí rady a výborů zastupitelstva o 4 % i snížení počtu členů ma-

jetkového a fi nančního výboru zastupitelstva o dva členy (v každém). 

Uvedené změny znamenají roční úsporu fi nančních prostředků ve 

výši 1,65 mil. korun. „Chceme-li v příštím roce šetřit v mnoha oblastech, 

musíme začít u sebe. Proto jsem kromě zrušení některých komisí Rady 

města a redukce počtu jejích členů navrhl i snížení odměn politiků v roz-

sahu nedávno ještě plánovaného poklesu mezd zaměstnanců veřejného 

sektoru“, říká primátor města Jan Kubata.

Politici si schválili nižší příjmy

Od listopadu mají cyklisté 

v Ústí nad Labem možnost vyu-

žívat celkem 70 nových stání pro 

kola u důležitých objektů, a to 

nejen v centru města. Umístit 

kolo do nových stojanů lze u vě-

decké a lidové knihovny, na fot-

balovém stadionu, u magistrátu, 

úřadů městských obvodů a kraj-

ského úřadu, zoologické zahradě 

a Větruši. Oproti standardním 

stojanům jsou tyto mnohem 

bezpečnější a šetrnější ke kolu. 

„Umožňují zabezpečení zámko-

vou vložkou, u které nehrozí jako 

u lankového zámku na kolo, že ji 

zloděj přeštípne. Zámkové vložky 

jsou k zakoupení za cenu 60 Kč 

v Informačním středisku v paláci 

Zdar, v zoo a v bludišti na Větruši. 

Mobilita obyvatel je velmi důleži-

tá, proto se snažíme různé druhy 

dopravy ve městě neustále zlep-

šovat. Automobilovou, městskou 

hromadnou, ale právě i pěší a cyk-

listickou,“ uvedl náměstek primá-

tora Jan Řeřicha. 

„Věříme, že nové stojany podpoří 

využívání kola k dennímu ježdě-

ní a rozšíří tak nabídku zdravější 

a k životnímu prostředí šetrnější 

dopravy ve městě. Rádi bychom 

v příštím roce, za pomoci dotací, 

pořídili další stání pro kola,“ při-

pojuje náměstkyně primátora Zu-

zana Kailová.

Instalace cyklostojanů je sou-

běžnou akcí s mezinárodním do-

pravním projektem Archimedes, 

jehož partnerem město je. Archi-

medes se na poli cyklodopravy za-

měřuje na 3 témata, kterými jsou 

Bypad audit, zlepšování cyklistic-

ké dopravy a rozvoj cyklistických 

tras.

Přehled umístění stojanů se při-

pravuje pro internetové stránky 

na http://www.usti-nl.cz/civitas.

Milovníci kol mají 70 nových stání
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čekat na své ratolesti, mohou strá-

vit v přilehlé restauraci.

„Na podzim pak budeme muset 

bohužel uzavřít budovu „A“ Domu 

kultury, což je budova, ve které se 

nachází velký sál a kinosál, tedy 

prostory, které jsou nejvíce využí-

vány. V současné době ale neod-

povídají standardu, který by si Ús-

tečané zasloužili. Abychom Dům 

kultury začlenili do 21. století, 

využíváme dotace v rámci Integro-

vaného plánu rozvoje města. Re-

konstrukce těchto prostor bude tak 

rozsáhlá, že v nich nebude možné 

zachovat současně provoz, a to ani 

omezený. Odměnou nám všem pak 

ale budou nové prostory s technolo-

giemi, které oceníme již při prvním 

programu“, sdělil náměstek. 

Moderní park

Další velkou akcí, která skon-

čí v příštím roce a přinese řadu 

možností pro využití volného 

času, bude přeměna Městských 

sadů. Největší park ve městě se 

po mnoha letech dočká celkové 

rekonstrukce, kvůli které je nyní 

dočasně uzavřen. Jde o staveniš-

tě a je v zájmu lidí, aby se před-

cházelo jejich úrazu. Proto je celá 

plocha ohrazena plotem převážně 

kvůli rekonstrukci chodníků a ká-

cení napadených stromů. Už v září 

příštího roku se ale Ústečané do-

čkají nejen nových chodníků, ale 

také cest pro bruslaře a milovníky 

skateboardingu. Velkým lákadlem 

bude určitě dětské hřiště s řadou 

herních prvků, jako jsou sklu-

zavky či houpačky. Ty, kdo v parku 

budou hledat zábavu, určitě potěší 

nový amfi teátr, jež budou moci 

využívat divadelníci či muzikanti. 

„Rekonstrukcí projdou také veřejné 

záchodky a takový velký prostor 

si určitě zaslouží mnoho laviček. 

Uklidňujícím dojmem bude půso-

bit jezírko a kruhový prostor s vo-

dotryskem“, doplnila plány města 

náměstkyně primátora Zuzana 

Kailová.

Proměna atria

Velké změny dozná v příštím 

roce také atrium magistrátu. Plo-

cha spojující Mírové a Lidické ná-

městí projde celkovou obnovou. 

Prostor pak bude sloužit jako od-

počinková zóna. Obnovy se do-

čká zeleň, přibudou nové lavičky 

a stejně tak, jako v přednádraž-

ním prostoru, se na jaře objeví 

i v atriu nová fontána. „Rozhodně 

nejde o plýtvání vodou, protože 

každá kašna, každá vodní plocha 

ve městě, zvlhčuje vzduch a zba-

vuje okolí prašnosti. Navíc ta voda 

koluje a jen občas se musí doplnit“, 

uvádí Řeřicha. Také v atriu bude 

možné pořádat kulturní či hu-

dební akce, protože se zde počítá 

s výstavbou pódia. 

   

Více míst seniorům

V následujícím roce město do-

končí i výstavbu nového křídla 

Domova pro seniory na Buko-

vě. „Starších lidí, kteří potřebují 

zdravotní péči, neustále přibývá 

a zájemců o pobyt v domově pro 

seniory také. To chceme změnit, 

a proto jsme rozhodli o dostavbě ce-

lého komplexu. Uprostřed budovy 

vznikne atrium s jezírkem a lavič-

kami. V nové přístavbě budou mít 

klienti k dispozici dalších 40 jedno-

lůžkových bytů a velmi podstatná 

bude také úspora. Celý komplex je 

až dosud vytápěný díky lokální ply-

nové kotelně. Tu už brzy nahradí 

výměníková stanice napojená na 

centrální zdroj tepla. Další výhodou 

budou bezbariérové prostory, které 

jsou v takových zařízeních nutné 

pro kvalitní život lidí se zdravotním 

postižením“, konstatuje Kailová. 

Za nádražím 

100 parkovacích míst

Dalších sto parkovacích míst 

přibude v centru města Ústí nad 

Labem v takzvaném zanádražním 

prostoru, který se změní k ne-

poznání. „Parkování u Hlavního 

nádraží bylo vždy problematické. 

Nedostatek místa bránil lidem 

v nakládání a vykládání zavazadel 

nebo při čekání na příbuzné, kteří 

do města přijeli vlakem. Už v příš-

tím roce budou mít kde zastavit, 

popřípadě si prohlédnout obchůd-

ky nebo posedět na terase. Pro tyto 

služby hlasovalo nejvíce lidí v anke-

tě města uveřejněné na webu. Podle 

mě je velmi důležité také propojení 

centra města s břehem řeky Labe. 

Po dokončení prací se velmi jed-

noduše a bezbariérově dostaneme 

přes nádražní pasáž nejen k řece, 

ale také k Benešovu mostu. Věří-

me, že se sem v budoucnosti vrátí 

i přístaviště osobních lodí. Práce 

by měly skončit v závěru příštího 

roku.“, uzavírá Řeřicha.

Daň z nemovitostí se 

v Ústí celkově nezvýší

Zastupitelé schválili obecně zá-

vaznou vyhlášku o stanovení koe-

fi cientů pro výpočet daně z nemo-

vitostí na území města s účinností 

od 1. 1. 2010, která přinese snížení 

celkové daňové zátěže pro občany 

o 9 miliónů korun. O tuto částku 

bude samozřejmě nižší příjem 

města. 

Zjednodušeně lze říci, že pro 

nemovitosti sloužící k bydlení se 

zachovává stejná výše koefi cientu. 

Podnikatelé budou platit zhruba 

o třetinu nižší daň než letos a ma-

jitelé rekreačních objektů a garáží 

naopak přibližně o třetinu více.

Podle nového zákona č. 

362/2009 (tzv. Janotův balíček) 

může samospráva zvýšit daň 

u všech nemovitostí o dvojnáso-

bek. „To nám umožňuje stanovit 

tak vysoké daně, že bychom moh-

li vybrat o 80 miliónů korun více. 

K tomu jsme ale nepřistoupili, 

protože si myslíme, že není vhodné 

zatěžovat obyvatele města a pod-

nikatele dalším zvyšováním daně 

z nemovitosti“, uvádí Kubata.

MHD nezdraží 

Začátek nového roku bývá 

v českých městech často provázen 

zvýšením cen jízdného v městské 

dopravě. V Ústí nad Labem nás 

však nic takového nečeká. Ceny 

zůstanou stejné.

Co nás čeká nového v příštím roce?



- 4 -

Pokračování ze strany 1.

jako jeden ze svých nejdůležitějších 

úkolů, i když to vůbec nebude jed-

noduché. Mohlo by se to podařit 

s využitím získaných dotací, na 

čemž nyní ve spolupráci s městem 

intenzivně pracujeme“, říká vý-

konný ředitel Dopravního podni-

ku Tomáš Kraus. 

Dopravní podnik plánuje v příš-

tím roce repas (rekonstrukci) de-

seti trolejbusů. Je to levnější, než 

nákup nových vozů, z nichž jeden 

stojí přes 11 miliónů korun. 

Vedení města chtělo původně 

koupit 10 nových trolejbusů a 5 

autobusů. Peníze ve výši 170 mil. 

korun mělo získat z úvěru, který 

však bývalé vedení Dopravního 

podniku neobdrželo. Do toho na-

víc přišla fi nanční krize.

Parametry nových autobusů:

Mercedes Conecto

Předváděcí nízkopodlažní tříd-

veřový autobus zakoupený za sní-

ženou cenu 4 125 000 Kč bez DPH. 

Dodán 20. října 2009. Autobus jez-

dí na všech příměstských linkách.

délka 11,99 m

šířka 2,55 m

výška 3,20 m

emisní norma EURO 4

míst celkem 98

míst k sezení 29

míst k stání 69

V MHD další nové autobusy
Rozsáhlou obnovu znemožnila ekonomická krize

Stipendium primátora města ve 

výši 20 tisíc korun získal letos Jiří 

Toman, student Fakulty užitého 

umění a designu UJEP. 

Jiří Toman je studentem čtvrtého 

ročníku bakalářského studijního 

programu Výtvarná umění, obor 

grafi cký design. Za dobu svého 

studia prokázal mimořádnou pra-

covitost a výjimečnou kreativitu. 

Nad rámec studijních úkolů 

řešených v ateliéru se student 

Jiří Toman společně s kole-

gou Michalem Kukačkou letos 

zúčastnili soutěže na nový logo-

typ a vizuální styl pro festival 

Ekofi lm vypsaný ministerstvem 

životního prostředí, kde skončili 

na druhém místě. Na základě této 

refe rence byli ministerstvem oslo-

veni k účasti v soutěži na logotyp 

a jednotný vizuální styl programu 

Ekologicky přátelské vozidlo, ve 

kterém zvítězili. 

Primátorské stipendium Petru Tomanovi

V další podobné soutěži pro 

univerzitu v Hradci Králové 

zvítězili Jiří Toman a Michal 

Kukačka v konkurenci 252 návrhů 

od renomovaných grafi ckých 

studií i nadnárodních reklamních 

agentur. 

Jiří Toman má aritmetický 

průměr známek za poslední dva 

roky studia 1,26. 

Tedom C12D

Nový nízkopodlažní třídveřový 

autobus zakoupený v rámci výbě-

rového řízení za cenu 4 888 000 Kč 

bez DPH. Dodán 30. listopadu 

2009. Autobus je vybaven klima-

tizací místa řidiče. Bude jezdit na 

všech příměstských linkách. 

délka 12,03 m

šířka 2,55 m

výška 3,04 m

emisní norma EURO 5

míst celkem 95

míst k sezení 28

míst k stání 67

Irisbusy LE

Jedná se o částečně nízkopod-

lažní dvoudveřové autobusy za-

koupené v rámci výběrového říze-

ní za celkovou cenu 9 470 000 Kč 

bez DPH. Dodány 23. listopadu 

2009. Autobusy jsou vybaveny 

klimatizací místa řidiče a jsou 

provozovány na lince číslo 4 a 6. 

délka 11,95 m

šířka 2,55 m

výška 3,24 m

emisní norma EURO 5

míst celkem 108

míst k sezení 36 + 4

míst k stání 68

Na autobusy pořízené v rámci 

výběrového řízení bude minister-

stvem dopravy poskytnuta dotace 

v celkové výši 3,6 mil. Kč.

Co jsou nebezpečné odpady 

a čím nám mohou uškodit ?

V nebezpečných odpadech 

jsou látky, které mohou být 

nebezpečné člověku, zvířatům, 

rostlinám nebo obecně životní-

mu prostředí (např. toxicita, vý-

bušnost, žíravost atd.). Je třeba 

s nimi zacházet tak, aby nám od 

nich nehrozilo nebezpečí. Tyto 

látky by v reakci s dalšími látka-

mi mohly způsobit i havárii na 

skládce komunálních odpadů 

a proto by se neměly vyhazovat 

do popelnice.

Kde všude najdeme nebez-

pečné odpady?

Téměř všude – v domácnosti, • 

dílně, garáži i na zahrádce.

Domácnost: prošlé léky, tep-• 

loměry, baterie, úklidová che-

mie, repelenty, zářivky, led-

ničky atd.

Dílna: barvy, laky, mazací ole-• 

je, odmašťovadla, lepidla atd.

Garáž: autobaterie, nemrz-• 

noucí náplně do motorů, pou-

žité motorové oleje, rozpouš-

tědla atd.

Zahrada: umělá hnojiva, mo-• 

řidla, prostředky proti plís-

ním, prostředky na hubení 

plevelů a škodlivého hmyzu.

Co s nebezpečnými odpady?

Každý občan města Ústí nad 

Labem může zdarma odevzdat 

nebezpečné odpady na těchto 

místech:

na zastávkách nebezpečných 

odpadů – 2x ročně – na místech 

a v čase dle kalendáře svozu od-

padů (uveřejněno v městských 

novinách, na webových strán-

kách - www.usti-nad-labem.cz, 

odbor životního prostředí, ikon-

ka i2, www.ave-ul.cz)

Ve sběrných dvorech:

Krásné Březno- ul. Křižíkova, 

tel. 475 316 262

Všebořice – ul. Havířská, tel. 

472 743 913

Provozní doba v obou sběr-

ných dvorech: Po-Pá - 8:00 – 

18:00, So - 8:00 – 14:00 (mimo 

svátky)

Léky nevyužívané nebo s pro-

šlou lhůtou spotřeby také můžete 

odevzdat v lékárně. Na elektro-

zařízení se pochopitelně vztahu-

je povinnost zpětného odběru, 

takže je můžete odevzdat v mís-

tě prodeje nebo dodávky nového 

elektrozařízení.

Víte jak naložit 
s nebezpečnými 

odpady?
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Už tři roky realizuje Člověk 

v tísni v Ústí nad Labem program 

Podpory vzdělávání v sociálně 

znevýhodněných rodinách. S ná-

městkyní primátora a předsed-

kyní sociálně zdravotní komise 

Zuzanou Kailovou si o tomto zají-

mavém programu povídala Ivana 

Solničková. 

Přiblížila byste našim čtená-

řům cíle programu? 

„Cílem je nejen zlepšení školního 

prospěchu doučovaných dětí a před-

cházení předčasnému ukončení 

školní docházky, ale také celková 

„pedagogizace“ rodinného prostředí 

- tedy snaha zapojit do mimoškolní 

přípravy rodiče a ukázat jim, jak své 

dítě v tomto ohledu nejlépe vést.“

Jak to probíhá?

„Doučování je prováděno indivi-

duální prací s dítětem i celou rodi-

nou v jejich přirozeném domácím 

prostředí. Přímo do domácnosti 

dochází pravidelně na dvě hodiny 

týdně dobrovolník odborně vedený 

svým koordinátorem. Koordinátoři 

vzdělávání kromě podpory dob-

rovolníků fungují také jako spo-

jovací článek mezi rodinou dítěte 

a školou. Doučování je pro rodiny 

poskytováno bezplatně.“

Kdo se nejčastěji dobrovolní-

kem stává?

s dítětem pracovat, poradit, jak vy-

tvořit odpovídající zázemí k mimo-

školní přípravě, nabídnout podněty 

k osobnímu rozvoji dětí, apod.“

Jak byste celý program po 

třech letech fungování v Ústí nad 

Labem zhodnotila? Kolik rodin 

je do programu v současné době 

zapojeno?

„Za tři roky fungování programu 

bylo doučováno přes osmdesát dětí 

v asi šedesáti rodinách. V součas-

né době je zapojeno celkem dvacet 

dětí v osmnácti rodinách a v nej-

bližší době se program otevře pro 

dalších osm rodin. Podmínkou pro 

rozšíření programu je ovšem do-

statečný zájem dobrovolníků. Do-

učování v rodinách hodnotím jako 

velice prospěšné a unikátní ve své 

ambici propojovat rodinu a ško-

lu. Jsem ráda, že je tento program 

v Ústí nad Labem realizován.“

Překonejme bariéry ve vzdělávání

Bezpečí obyvatel bude hlídat o 89 kamer více
Město zahájilo užší řízení na pl-

nění veřejné zakázky „Kamerový 

a bezpečnostní systém“. 

Půjde o rozmístění dalších 89 

kamer. Všechny budou napojeny 

na operační centrum městské po-

licie a duplicitně pak na základny 

MP v Neštěmicích, Předlicích a na 

Střekově. 

Městská policie má nyní 34 

kamer v centru, Neštěmicích, 

Krásném Březně, Předlicích a na 

Střekově. Nové kamery budou 

umístěny i do částí, kde se do-

sud nenacházely. Půjde například 

o sídliště Severní Terasa či Skři-

vánek. Přednostně budou kame-

ry instalovány v okolí základních 

a mateřských škol, kde by měly 

zamezit dětské šikaně, ohrožení 

mravní výchovy mládeže či distri-

buci návykových látek. Dále bu-

dou umístěny v okolí městských 

parků a křižovatek.

Při zaznamenání přestupku je 

hlídka schopná okamžitě reagovat 

a vyjet na místo, kde k trestné čin-

nosti dochází. Další výhodou je 

zpětné dohledání a analýza nezá-

konného jednání.

„Kamerový systém je jedním 

z podpůrných prostředků napomá-

hající udržovat pořádek na území 

města jak v oblasti preventivní, tak 

represivní, to znamená při dopade-

ní pachatelů trestné činnosti“, říká 

náměstkyně primátora Zuzana 

Kailová.

„Do programu se nejvíce hlásí 

studenti ústecké univerzity nebo 

místních středních škol. Svou po-

moc ale nabízejí i pracovně vytíže-

ní lidé. Výhody, které mohou ze za-

pojení do této formy dobrovolnické 

činnosti plynout, jsou mnohé. Dob-

rovolník je odborně supervidován, 

má možnost získat praxi v peda-

gogickém vedení dítěte, vzdělat se 

v problematice sociálního vylouče-

ní či navázat přátelství a spoluprá-

ci s podobně smýšlejícími lidmi.“

Jakým způsobem jsou do toho-

to programu rodiny vybírány?

„Klienty do programu vyti-

povává koordinátor vzdělávání, 

nejčastěji ve spolupráci se školou, 

zejména s třídním učitelem dítěte. 

Možností je také doporučení kli-

enta terénním sociálním pracovní-

kem, který se pravidelně pohybuje 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Rodiny se samozřejmě mohou hlá-

sit samy. Zde je pak na posouzení 

koordinátora, zda patří do cílové 

skupiny programu a jsou pro služ-

bu dostatečně motivovány.“

Z jakého důvodu doučování 

probíhá přímo v domácnosti ro-

diny?

„Cílem programu je překonat ba-

riéry dětí ve vzdělávání a jak víme, 

jednou z největších bariér bývá 

v tomto směru nevhodný přístup 

rodičů. Rodiče často nemají do-

statečnou schopnost pomoci dítěti 

s přípravou do školy, sami mají níz-

ké vzdělání, navíc ve vzdělání nevi-

dí hodnotu. Tím, že se doučování 

děje v přirozeném domácím pro-

středí, lze na rodiče v tomto směru 

aktivně a nenásilně působit. Jde 

tedy o to jmenovat jim důvody, proč 

své děti pravidelně posílat do školy, 

ukázat jim konkrétní postupy, jak 

Kamerový monitoring se zobrazuje na operačním středisku MP.



Výukové centrum VýukVV ové centrummmm 

0,1 levhart snìžný (Uncia uncia)

nar. 1. 6. 2009
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Na dvaceti šesti místech Ústí 

nad Labem začala městské policie 

opět kontrolovat rychlost jízdy 

vozidel.

„Spustili jsme stacionární rada-

ry a začali měřit rychlost i mobilní-

mi radary umístěnými ve vozidle“,

uvedl primátor města Jan Kubata 

s tím, že město vytipovalo 23 rizi-

kových míst, kde by měla být větší 

kontrola. „Policie ČR nám schvá-

lila 16 míst a doporučila dalších 

deset, kde nyní můžeme začít mě-

řit. Rozhodnutí policie plně akcep-

tujeme a s výsledkem jednání jsme 

spokojeni“, dodal Kubata.

Městští strážníci se na dodržo-

vání stanovené rychlosti zaměří 

především v místech, kde byly 

radary umístěné v loňském roce, 

tzn. v blízkosti základních a ma-

teřských škol a také na úsecích, 

kde často dochází k výskytu rizi-

kových situací. 

Strážníci měřili rychlost auto-

mobilů na území města do kon-

ce minulého roku. Poté došlo ke 

změně zákona, kdy byla stano-

vena povinnost označit monito-

rované úseky dopravní značkou. 

„Chvíli trvalo, než zákonodárci 

schválili přesnou podobu doprav-

ního značení a pak probíhala jed-

nání s Policií ČR o úsecích, kde 

strážníci budou rychlost měřit“, 

doplnil Bakule.

 

Místa pro měření rychlosti:

Mobilní radary: 

Ul. Železničářská (směr LT) – mě-

ření v odstavném pruhu u teni-

sových kurtů

Ul. Železničářská (směr centrum) 

– měření v odstavném pruhu 

u tenisových kurtů

Ul. Litoměřická – Brná Osada 

– měření v odstavném pruhu 

před křiž. s ul. U Řeky

Ul. Sebuzínská – Brná (směr LT) 

– měření rychlosti v odstavném 

pruhu za poštou

Řidiči pozor, opět se měří rychlost!
Radary jsou v blízkosti škol, školek a na rizikových místech

Ul. Sebuzínská – Brná (směr ÚL) 

– měření rychlosti v odstavném 

pruhu za poštou

Ul. Vinařská – stání měřícího vo-

zidla v odstavném pruhu

Ul. Pražská – Vaňov – stání měří-

cího vozidla na parkovišti u re-

staurace Kotva

Ul. Hrbovická – stání měřícího 

vozidla v odstavném pruhu 

před křižovatkou s ul. Mahe-

nova

Ul. Výstupní – stání měřícího 

vozidla na parkovišti ul. Raba-

sova

Ul. Stříbrnická – stání měřícího 

vozidla v zálivu u komunikace

Ul. Neštěmická (směr ul. Žežická) 

– stání měřícího vozidla v od-

stavném pruhu za zast. MHD

Ul. Neštěmická (směr centrum 

ÚL) – stání měřícího vozidla 

v odstavném pruhu před křižo-

vat. s ul. Žežická

Stacionární radary:

Ul. Klíšská – od křižov. se Špitál-

ským nám. po křižov. s ul. Lon-

dýnská

Ul. Masarykova – od křižov. s ul 

Štefánikova po Rondel

Ul. Pražská – od křiž. s ul. Čajkov-

ského po křiž. s ul. Střelecká

Ul. M. Hradební

Místa navržená ze strany Policie 

ČR dle rozboru dopravních 

nehod na území města:

Ul. Opletalova – měření i zasta-

vování vozidel možné v odstav-

ném pruhu

Ul. Havířská – měření odstav. plo-

cha u Hornických domů

Ul. Klíšská – měření na parkovišti 

U Panského dvora

Ul. Drážďanská – měření v od-

stavném pruhu

Ul. Masarykova – Všebořice – 

úsek mezi ul. Dukel. Hrdinů – 

kpt. Jaroše

Ul. Šrámkova – Dobětice – měře-

ní na parkovišti

Ul. Děčínská – Olšinky – měření – 

odstavný pruh u komunikace

Ul. Karla IV. – měření v odstav-

ném pruhu

Ul. Seifertova – Neštěmice – mě-

ření i zastavování vozidel v od-

stavném pruhu komunikace

Ul. Palachova u ZŠ – měření na 

odstavných místech proti ZŠ

Náměstkové primátora Jan Řeřicha a Libor Turek slavnostně předali 

šek na 55 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených s pro-

vozem babyboxu.

Šek za nemocnici převzal její ředitel Jiří Madar. Zařízení je totiž 

umístěno přímo v prostorách Masarykovy nemocnice. „Jde o první 

babybox v Ústí nad Labem. V celé České republice už zachránil 23 dětí. 

Jsem přesvědčen o správnosti našeho rozhodnutí podpořit takové zaří-

zení. I když samozřejmě je mým přáním, aby každé dítě vyrůstalo u své 

matky“, řekl při předání šeku Řeřicha. 

„V České republice jde v pořadí už o devětadvacátý babybox pro od-

ložené děti. Zařízení pomáhá matkám, které se ocitly v tíživé životní 

situaci a nedokáží se o novorozence postarat,“ doplnil Turek. 

O anonymně odložené děti se okamžitě postará nemocniční perso-

nál, který jim poskytne nejen zdravotní péči, ale také sociální pomoc.

Město podpořilo provoz babyboxu

Zastupitelé schválili návrh 

obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění a doplňuje tzv. vyhláška 

o odpadech. 

V původní vyhlášce je ustano-

vení omezující bezplatné předání 

stavebních odpadů do sběrné-

ho dvora na hmotnost 250 kg na 

jednu dodávku. V praxi se ale 

podle náměstkyně primátora Zu-

zany Kailové zjistilo, že lidé, kte-

ří například provádějí demoliční 

práce, mají sutě daleko více a do 

sběrných dvorů jezdí opakovaně. 

Proto město souhlasí s navýšením 

maximální hmotnosti na 750 kg 

na jednu dodávku. 

Dále se změní frekvence svozu. 

Údaje v původní vyhlášce již ne-

jsou aktuální a touto novelou je 

město uvádí do současného stavu. 

To znamená, že to bude jedenkrát 

až dvakrát týdně u směsného od-

padu a komunálního odpadu z pa-

píru a plastu dvakrát týdně. U skla 

bude platit, že svážen bude vždy po 

naplnění odpadové nádoby, mini-

málně ale jedenkrát za dva měsíce. 

Je možné zlikvidovat více 
stavebního odpadu
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V dotazníku na druhé straně zakroužkujte zvolenou odpověď, případně doplňte slovy. 

Nepovinné údaje (není nutné vyplňovat, dotazník lze odevzdat anonymně)  
Jméno   
Příjmení   
Adresa   
Telefonní číslo   

Na Větruši se uskutečnila oje-

dinělá charitativní akce s názvem 

„Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě“, kterou uspořádal Ústecký 

dámský klub. 

Smyslem bylo vydražit krásné 

panenky a výtěžek věnovat Dět-

skému fondu OSN - UNICEF. 

Dvanáct panenek do aukce věno-

valy známé osobnosti, např. Lejla 

Abbasová, Josef Náhlovský, Mar-

tin Maxa, Dalibor Janda, Liběna 

Rochová a další. Ze zástupců kraje 

a města panenku věnovali Jana 

Vaňhová i Petr Gandalovič. 

Aukce se za město zúčastnila 

náměstkyně primátora Zuzana 

Kailová. „Byla velmi napínavá, 

zájemci se předháněli. Těší mne, 

že se panenky vydražily za neuvě-

řitelných 96 tisíc korun. Všem bych 

chtěla poděkovat za solidaritu, kte-

rou nákupem projevili“. 

Na aukci přijela také ředitel-

ka Unicef v ČR Pavla Gomba, 

která přítomným ukázala malou 

ampulku s vakcínou proti šesti 

hlavním smrtelným chorobám. 

Právě za vydražené peníze Unicef 

nakoupí vakcíny dětem z rozvo-

jových zemí. Očkování pro jedno 

dítě stojí 600 korun. Díky ústecké 

aukci panenek se tentokrát poda-

řilo zachránit 156 dětí. 

Aukce panenek pro UNICEF pomohla 156 dětem

Vážení občané,

statutární město Ús�  nad Labem je účastníkem ev-
ropského projektu ARCHIMEDES CIVITAS. Jedná se 
o projekt snažící se řešit problémy středně velkých 
evropských měst a tvořit ekologicky udržitelné, bez-
pečné a energe	 cky účinné dopravní systémy. Cílem 
projektu je představit inova	 vní, ucelené a ambicióz-
ní strategie k zajištění ekologické, energe	 cky účinné 
a udržitelné městské dopravy, a � m omezit nega	 v-
ní dopad na životní prostředí. V současnos	  projekt 
probíhá i v dalších evropských městech - Aalborg 
(Dánsko), Brighton & Hove (Velké Británie), Donos	 a 
– San Sebas	 an (Španělsko), Iasi (Rumunsko) a Mon-
za (Itálie).

V rámci projektu se snažíme o zkvalitnění a zvýšení 
využívání veřejné hromadné dopravy. Obracíme se 
tedy i na Vás, občany města, a dáváme Vám prostor 
k vyjádření, příp. k návrhu možných op	 malizačních 
nástrojů. Jednou z možnos�  je vyplnit následující do-

tazník s několika stručnými dotazy. Dotazník je možné 
vyplnit anonymně. Pokud vyplníte také iden	 fi kační 
údaje a dotazník bude zodpovězen seriózně, budete 
zařazeni do slosování, ze kterého vzejde 10 výherců.

Dotazníky umístěné na webové stránce www.us	 -
nl.cz/civitas posílejte elektronicky. V papírové formě 
je vhazujte přímo do schránek s logem projektu Ci-
vitas umístěných na úřadech městských obvodů a na 
Magistrátu města Ús�  nad Labem, a to do 15. února 
2010.

Případné náměty či dotazy k danému tématu zasí-
lejte na e-mailovou adresu civitas@mag-ul.cz .

Ceny:
 1. cena 365 denní časový kupón MHD
 2. cena 180 denní časový kupón MHD
 3. cena 90 denní časový kupón MHD
 4. - 6. cena 30 denní časový kupón MHD
 7. - 10. cena 15 denní časový kupón MHD



1) Jak často využíváte veřejnou hromadnou dopravu? Do příslušného okénka vyplňte prosím, za jakým účelem. 

 
2) Co by pro Vás bylo impulsem k častějšímu využití veřejné hromadné dopravy? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Jste spokojen/a s obslužností území (vedení linek na území města, popř. kraje)?           Ano – Ne 

4) Jste spokojen/a s intervalem spojů? 
MHD meziměstské autobusy vlaky 

denní spoje Ano - Ne Ano - Ne Ano - Ne 
noční spoje Ano - Ne Ano - Ne Ano - Ne 

 
5) Myslíte si, že je kapacita spojů dostatečná?       Ano – Ne 

6) Jste spokojen/a s čistotou vozů veřejné hromadné dopravy?  MHD   Ano – Ne  
Meziměstské autobusy Ano – Ne 
Vlaky    Ano – Ne 

 
7) Máte pocit bezpečí ve vozidlech veřejné hromadné dopravy? 

MHD meziměstské autobusy vlaky 
denní spoje Ano - Ne Ano - Ne Ano - Ne 
noční spoje Ano - Ne Ano - Ne Ano - Ne 

 
8) Je pro Vás nezbytné používání nízkopodlažních dopr. prostředků?    Ano – Ne 

9) Ocenil/a byste zavedení pravidelných nízkopodlažních spojů?     Ano – Ne 

10) Máte pocit, že je současný počet nízkopodlažních spojů dostatečný?    Ano – Ne 

11) Jste spokojen/a s bezbariérovostí přístupu k zastávkám?     Ano – Ne 

12) Využil/a byste jednotné jízdné pro všechny druhy dopravy (integrovaný dopravní systém)? Ano – Ne 

13) Využíváte kombinaci auto - veřejná doprava?   Pokud ano, mezi kterými místy?  Ano – Ne 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14) Využíváte kombinaci jízdní kolo - veřejná doprava?  Pokud ano, mezi kterými místy?  Ano – Ne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

15) Kde čerpáte informace o veřejné hromadné dopravě? ………………………………………………………………………………………… 

16) Informuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. občany dostatečně a srozumitelně? Ano – Ne 

17) Myslíte si, že město/kraj dostatečně propaguje MHD/VHD?     Ano – Ne 

18) Zaznamenal/a jste nějakou akci/kampaň propagující veřejnou hromadnou dopravu?  Ano – Ne 

Případně jakou? ……………………………………………………………………………………………………………… 

19) Uvítal/a byste další služby ve veřejné hromadné dopravě, které doposud nejsou poskytovány?      Ano - Ne 

Které? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

20) Jste spokojen/a se změnami MHD, které vstoupily v platnost 1. 9. 2009?   Ano – Ne 

MHD meziměstské autobusy vlaky 
denně       
pravidelně týdně/měsíčně       
zřídka       
vůbec       

Dotazník - veřejná hromadná doprava
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 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad La-
bem určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou závidění-
hodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce svě-
tovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí 
naprosto jedinečné a nepřekonatelné.

První měření kosmického záření

18

Za objev kosmického záření ob-

držel rakouský vědec Victor Franz 

Hess (1883-1964) nejvyšší ocenění, 

Nobelovu cenu. Vstříc svému pře-

vratnému objevu se vydal 7. srpna 

1912 z Ústí nad Labem. Právě od-

tud startoval ke svému nejdůleži-

tějšímu výzkumnému letu. Vzhůru 

stoupal balonem nadnášeným vo-

díkem z ústecké chemičky a po-

jmenovaným Böhmen - Čechy.

Balon profesorovi zapůjčil 

spolek vzduchoplavců z Teplic

Už na samém počátku své vě-

decké kariéry se profesor Hess 

soustředil na jevy spojené s radio-

aktivitou. V rámci výzkumu začal 

v roce 1912 měřit zemské záření, 

k čemuž používal lety balonem. 

Na první vzduchoplavbu se vydal 

17. dubna 1912 z Vídně. V násle-

dujících třech měsících uskutečnil 

ještě šest letů. Většinou se držel 

v malých výškách kolem 500 me-

trů, maximálně vystoupal do 2,5 

kilometru. S výsledky měření ale 

nebyl spokojený.

už byly naměřené hodnoty čtyř až 

pětinásobně vyšší. Balon nakonec 

pokořil výšku 5 kilometrů, pak 

začal klesat a přistál nedaleko Ber-

lína po šesti hodinách letu. Když 

profesor Hess vystupoval, už věděl, 

v čem byla příčina všech nesrov-

nalostí při předešlých měřeních. 

Zdrojem radioaktivity, kterou mě-

řil, nebyla totiž Země, jak předpo-

kládal, ale vesmír. Objevené záření 

pojmenoval kosmickým.

Ústecký let byl tím nejdůleži-

tějším v jeho profesním životě. 

Zároveň i posledním, později už 

kvůli měření do balonu nikdy ne-

sedl. Stal se univerzitním profeso-

rem a vedl ústav pro výzkum záře-

ní. Jeho objev kosmického záření 

měl velký význam pro další rozvoj 

fyziky elementárních částic.

Literatura a prameny:

Dějiny města Ústí nad Labem 

(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). Ústí 

n. L. 1996

Vorlíček, Petr: Balony ve služ-

bách vědy – objev kosmického 

záření. Letectví a kosmonautika 

10/2005, s. 31-30

Hlavou mu vrtaly podivné ne-

srovnalosti v naměřených hodno-

tách. Proto se rozhodl pro sedmý 

let, který měl zmapovat intenzitu 

zemské radioaktivity v ještě vět-

ší výšce. Pro takový záměr mu 

ale nevyhovovala Vídeň, kde měl 

k dispozici jen balony plněné sví-

tiplynem a tudíž nevhodné pro 

extrémní lety. Také meteorologic-

ké podmínky nad Vídní nebyly 

ideální. Volba tedy padla na Ústí. 

Vzduchoplavecký spolek z Teplic 

půjčil Hessovi balon plněný vodí-

kem a v ústecké chemičce využil 

čerpací stanici. Posádka balonu 

Böhmen byla tříčlenná, do koše se 

ještě musela vejít měřicí technika 

a kyslíkové přístroje pro dýchání 

v řídkém vzduchu. Start se usku-

tečnil ráno po šesté hodině nejspíš 

v areálu Spolchemie.

V pěti kilometrech bylo jasné, 

že zdrojem záření je vesmír

Balon nabral kurz přes Petro-

vice nad Německo. Do výšky 2,5 

kilometru všechno vypadalo nor-

málně, intenzita radioaktivity byla 

stejná jako na zemském povrchu. 

Ovšem pak nastal překvapivý zlom 

- čím výše Hess stoupal, tím stou-

pala i síla záření. Ve 3,6 kilometru 

S mistryněmi světa pro rok 

2009 v juniorských latinsko-ame-

rických formacích z Taneční školy 

Gebert se sešel primátor města Jan 

Kubata.

Dívkám z této ústecké taneční 

školy ve věku 13 – 16 let předal 

drobné dárky a poděkování s tím, 

že ocenil jejich úspěch na listo-

padovém Latino festivalu 2009 

v Liberci. V konkurenci šesti týmů 

obsadily ústecké dívky první místo 

a taneční škola Gebert se tak může 

pochlubit, že má mistry světa. 

Za ústeckou taneční školu Ge-

bert vyhrálo světový titul 16 dívek 

ve věku 13 až 15 let. Za rok chce 

škola obhájit titul mistrů ČR ju-

niorů i mistrů světa. „Nebude to 

lehké, tři výborné dívky jdou do 

dospělých, tým obměňujeme. Vyje-

deme poprvé s formací dospěláků, 

Kubata přijal světové tanečníky

uvažujeme o dětské formaci. Bude-

me makat a snažit se, abychom do 

rodného Ústí přivezli další tituly,“ 

slíbila vedoucí a trenérka Micha-

ela Gebertová. 

Titul mistra světa získaly:

Sandra Mach, Nicol Rennerová, 

Veronika Tynková, Eva Širbazaro-

vá, Kristýna Brandejská, Nikola 

Tomášová, Eliška Ročková, Alena 

Hlavatá, Martina Kadlecová, Dana 

Hošková, Daniela Valjentová, Ště-

pánka Nerglová, Lenka Plzáková, 

Barbora Derfl ová, Lenka Macko-

vá, Kateřina Křížová, Michaela 

Vodičková.

V prosinci se naposledy 

v tomto roce sešli členové Klu-

bu Parkinson Ústí nad Labem 

a přivítali mezi sebou náměst-

kyni primátora Bc. Zuzanu Kai-

lovou. 

Ta přítomné potěšila nabíd-

nutou pomocí v činnosti klu-

bu. Členové se dohodli nejen 

na pokračování v pravidelném 

středečním cvičení v bazénu 

Masarykovy nemocnice a čtvr-

tečním cvičení v tělocvičně 

Tyršova domu, ale i na pravi-

delných schůzkách a výletech 

v rámci města a blízkého okolí. 

Předsedkyně sdružení Věra 

Jelínková všem zájemcům, 

nemocným či jejich rodinám 

vzkazuje: „Vytvořila se dobrá 

parta, jejíž členové by rádi při-

vítali další parkinsoniky mezi 

sebe. Kontakt na klub najdou 

u všech neurologů v Ústí nad 

Labem a v Senior klubu Elixír 

na Bukově a nebo mohou kon-

taktovat přímo mne na tele-

fonech: 474 557 073, mobil je 

724 029 264.“

Klub Parkinson
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Letošní vánoční strom v Ústí nad Labem má 

svého ekologického partnera. Stala se jím ne-

zisková společnost EKOLAMP (www.ekolamp.

cz), která se již od roku 2005 věnuje zpětnému 

odběru a recyklaci vysloužilých zářivek a dal-

ších světelných zdrojů. Město Ústí nad Labem 

tak chce podpořit informační kampaň 

zaměřenou na české domác-

nosti a zlepšení životního 

prostředí. Jejím cílem je 

přesvědčit běžné spotřebi-

tele, že nefunkční úsporné či 

lineární zářivky mají být ode-

vzdávány k recyklaci, protože 

obsahují malé množství rtuti.

Podle letošního průzku-

mu společnosti EKOLAMP, jež 

v Česku sběr a recyklaci použitých 

světelných zdrojů zajišťuje, obliba 

úsporných zářivek v českých do-

mácnostech za poslední tři roky vý-

razně vzrostla. Zatímco v roce 2006 je 

používalo 38 % domácností, v letošním 

roce je to již 60 %. S narůstajícím množ-

stvím úsporek pak úzce souvisí právě otázka 

jejich budoucího zpětného odběru a recyklace. 

Současné recyklační technologie sice umožňují 

ze světelných zdrojů dále využívat až 90 % po-

užitého materiálu, v komunálním odpadu však 

stále končí celých 39 % vysloužilých zářivek. 

Občané v Ústí nad Labem mohou zatím zá-

řivky odevzdávat v obchodech 

elektro při nákupu nového zbo-

ží, nebo ve sběrných dvorech 

(Sběrný dvůr Všebořice v ulici 

Havířská a Sběrný dvůr Krásné 

Březno v ulici Křižíkova). Zá-

roveň je možné vysloužilé 

zářivky a úsporky 

odevzdávat v rámci 

svozu nebezpečných 

složek komunálního 

odpadu, který probí-

há dle harmonogramu 

uvedeného v kalendáři 

odvozu odpadů. Kalendář 

je k dispozici na webových 

stránkách města a také v Měst-

ských novinách. Dejte tedy letos 

dárek životnímu prostředí a věnujte se 

více zpětnému odběru a recyklaci nefunkč-

ního osvětlení ve svém okolí.

Nová sběrná nádoba blíže ke spotřebitelům

Od letošního září EKOLAMP napříč Českou 

republikou zřizuje nová sběrná místa, která 

jsou pro spotřebitele ještě dostupnější. Zce-

la zdarma dodává nový typ malé interiérové 

sběrné nádoby, která může být instalována na 

úřadě, v obchodě, zdravotním středisku či na 

jiném veřejně přístupném místě. 

Kromě dobrého pocitu z ochrany životního 

prostředí získají nová sběrná místa za umís-

tění sběrné nádoby rovněž zajímavé fi nanční 

bonusy – například roční paušální odměnu za 

provozování této sběrné nádoby nebo odměny 

za množství sesbíraných zářivek. Zájemcům, 

kteří smlouvu o zřízení místa zpětného odbě-

ru stihnou uzavřít do 31. 12. 2009, bude navíc 

vyplacena jednorázová odměna ve výši 2000,- 

Kč. Více informací naleznete na www.ekolamp.

cz/msn.

Dejte letos vánoční dárek i životnímu prostředí
Nevyhazujte zářivky do komunálního odpadu!
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Město podalo do Operačního programu 

Životní prostředí žádost o dotaci na projekt 

„Ekocentrum Ústí nad Labem“. Celkové nákla-

dy představují 36,5 milionů korun. Dotace by 

měla činit 32 mil.

„Záměrem projektu je vybudovat odpovídají-

cí materiálně technické zázemí, které by poskytlo 

vhodné podmínky pro environmentální vzdělá-

vání, výchovu a osvětu. Užitná plocha nízkoe-

nergetické budovy činí 775 metrů čtverečních. 

Stavba bude umístěna vpravo u horního vchodu 

do zoo Ústí nad Labem“, uvádí náměstek primá-

tora Jan Řeřicha.

Rada dále odsouhlasila podání žádosti o do-

taci na projekt „Zlepšení varovného systému 

pro informování obyvatelstva Ústí nad Labem“, 

a to do Operačního programu životní prostře-

dí. Celkové náklady se odhadují na 2,26 mil. 

korun. Město by z vlastního rozpočtu uvolnilo 

226 tis. Kč. 

Projekt zahrnuje doozvučení obydlené 

části města Ústí nad Labem, která leží v zá-

plavovém území řeky Labe (Vaňov, Svádov 

a Brná) systémem VISO. Vaňov by dostal 20 

hlásičů a 46 reproduktorů, Svádov 10 hlásičů 

a 24 reproduktorů a Brná 24 hlásičů a 64 re-

produktorů. Finance by byly dále použity na 

vybudování vazby digitálního povodňového 

plánu na aplikaci SMS InfoKanál, který slouží 

k rozesílání SMS zpráv na kontaktní telefony 

lidí. 

Ústí žádá peníze na Ekocentrum a varovný systém

Ekocentrum, zatím jen v počítačové vizualizaci.
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V divadle uvidíte Karikatury slavných
dlouholetou spolupráci s časopi-

sem Playboy. Od roku 1978 před-

stavil svoji tvorbu na více než 40 

výstavách doma i v zahraničí (Slo-

vensko, Belgie, SRN, USA, Itálie). 

V r. 2003 vytvořil výzdobu fasády 

a sérii 75 portrétů hudebních le-

gend pro hotel ARIA v Praze. Ve 

spolupráci s fi rmou Rosenthal 

vytvořil v r. 2007 sadu porceláno-

vých talířů s náměty hudebních 

osobností. V roce 2007 vydalo 

nakladatelství Knihy 555 jeho bi-

ografi ckou publikaci Karikatury 

– Slavné tváře v čarách. J. Blecha 

spolupracuje mj. s galerií La Fem-

me Praha, jeho obrazy jsou v sou-

kromých sbírkách v USA, Kanadě, 

ČR, Slovensku, Itálii, Velké Britá-

nii, Francii, Německu.

Výstava je prodejní a diváci si 

ji mohou prohlédnout do 15. 1. 

2010 spolu s návštěvou některého 

divadelního představení.

Socialistický skanzen vyrostl 

17. listopadu na Mírovém náměs-

tí. Město tak především mladým 

lidem připomenulo, jak jejich ro-

diče před dvaceti lety žili. 

Od čtvrté hodiny odpoledne 

byl na pódiu k vidění zajímavý 

program. Vystoupili Rudy Linka, 

kapela Th e Boom a Petra Janů. 

Hudba byla přerušována rozhovo-

ry s ústeckými revolučními osob-

nostmi Petrem Gandalovičem, Ja-

nem Kubatou, Lukášem Mašínem, 

Petrem Poledňákem a Miroslavem 

Rosendorfem. Moderátoři také 

četli úryvky textů, kterými tehdej-

ší propaganda veřejnost vytrvale 

ovlivňovala a ze kterých „bolely 

ruce“, např. že horníci dolu Šmeral 

splnili plán na 120 procent, apod.

„Když začala revoluce, něko-

ho na ústecké fakultě napadlo, že 

bychom mohli jít na protest sázet 

stromky. Petr Poledňák tehdy řekl: 

„V Praze jde o život a vy chcete jít 

sázet stromečky?“. Tehdy začala 

v Ústí nad Labem sametová revo-

luce“, řekl přítomným Kubata. 

Součástí akce byly dobové pro-

dejny ve formě téměř prázdných 

stánků. Řezník s dlouhým nožem 

křičel do davu, že maso nemá, ce-

novka u sovětské televize hlásila 

částku 12 000 korun. U Mototech-

ny byl pořadník na nového favorita 

a cestovní kancelář nabízela zájezd 

do Moskvy na oslavy Velkého říj-

na. Kolem neustále běhal esenbák 

s obuškem vyhánějící „máničku“ 

s kytarou. Objevila se také umělá 

mlha připomínající smog. Zdeněk 

Kymlička z pořádající Agentury 

FOR do toho všeho hlásil megafo-

nem „Soudruzi, rozejděte se, tato 

demonstrace není povolená!“.

„Lidem jsme chtěli ukázat, jak to 

tehdy vypadalo. Starší si zavzpomí-

nali, mladí kroutili hlavou a ptali 

se, jestli to tak skutečně bylo“, do-

dává Kubata.

Maso? Nemám, no nemááám!

V adventním čase probíhá v Se-

veročeském divadle opery a baletu 

jako doprovodný program výstava 

obrazů Josefa Blechy s názvem Ka-

rikatury – tváře slavných umělců. 

Výstava se koncentruje na slavné 

tváře umělců z hudební, výtvarné 

i literární oblasti. 

Josef Blecha, narozen v r. 1952 

v Rokycanech, vystudoval Vyso-

kou školu ekonomickou v Praze, 

fakultu zahraničního obchodu, 

kterému se profesionálně věnuje 

od r. 1976. V letech 1979 - 83 půso-

bil v manažerských funkcích v ka-

nadském Torontu, v letech 1987 

- 95 a 1998 - 2001 v New Yorku 

v USA. V letech 1995 - 98 pracoval 

ve funkci generálního ředitele fi r-

my General Motors v České a Slo-

venské republice. V r. 2001 se trva-

le vrátil do České republiky. Od r. 

1970 se rovněž zabývá výtvarnou 

tvorbou - portrétní karikaturou. 

Don Quijote je jedním z baletů zlatého fon-

du světového divadelního umění. Jeho obliba 

spočívá v temperamentní a jiskřivé hudbě Lud-

wiga Minuse, ve střídání komediální i vážné 

tváře představení a ve strhujících tancích, které 

dávají vyniknout virtuozitě a temperamentu 

tanečníků. Barvité španělské prostředí, ve kte-

rém se balet odehrává, to vše jen podtrhuje. 

Krása tradiční choreografi e Maria Petipy, která 

tvoří významnou část představení, je natolik 

zřejmá, že je dnes klasikou a právě proto se za-

chovala do dnešních dnů. Přestože je klasikou 

nebo právě proto, je Don Quijote baletem ži-

vým a úkolem inscenátora a choreografa je při-

blížit pojetí tohoto baletu dnešnímu divákovi. 

Výsledkem bude, jak doufám, atraktivní, živé, 

zajímavé a pro diváky přitažlivé představení.

Šéf baletu Vladimír Nečas

Publikoval v denících, časopisech 

a knihách, např. Gramorevue, Me-

lodie, Jazz bulletin, Svobodné slo-

vo či Lidová demokracie. Během 

pobytu v USA za nejvýznamnější 

považuje spolupráci s Th e New 

York Times, Th e Book Review 

a Th e New Yorker, v Čechách pak 

Pozvánka šéfa baletu na lednovou baletní premiéru

Rada města nesouhlasí se zámě-

rem výstavby Obchodního cen-

tra Ústí nad Labem – Všebořice. 

„Máme výhrady k tomu, jak celá 

stavba vypadá. Požadujeme také, 

aby investor zapracoval do celkové 

koncepce návrh dopravního řešení 

v dané oblasti,“ uvádí primátor 

města Jan Kubata.

Obchodní centrum je navrženo 

na ploše stávajícího areálu fi rmy 

AUTON. Předpokládá se kom-

pletní asanace stávajících objektů 

areálu a zásobováním zboží ná-

kladními auty přes rampu s tím, 

že blízká čerpací stanice zůsta-

ne zachovaná. Vlastní obchodní 

centrum chce nabídnout ze 60 % 

potraviny, dále drogerii, drobné 

zboží či lékárnu.

Půjde o částečně dvoupodlaž-

ní objekt s celkovou zastavěnou 

plochou 5 200 metrů čtverečních. 

Součástí obchodního centra, které 

prý vytvoří téměř 80 pracovních 

míst, má být parkoviště pro zákaz-

níky s 225 místy.

Radní mají výhrady 
k novému obchodnímu 
centru ve Všebořicích
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Někteří čeští ekonomové ote-

vřeně říkají, že kvůli obrovské 

výši státního dluhu stojíme 

bezprostředně před bankrotem. 

Souhlasíte s tím?

„Především je třeba odlišit stát-

ní dluh od veřejného dluhu. Státní 

dluh (tj. zadlužení vlády) je spolu 

s dluhem místních rozpočtů a zdra-

votních pojišťoven součástí dluhu 

veřejného. S rostoucím defi citem 

státního rozpočtu roste zadluže-

ní země, veřejný dluh. Důležité je 

tempo jeho růstu a celkový trend. 

Právě na to je navázána důvěra 

investorů a schopnost země splácet. 

Kvantitativní hranice pro bankrot 

země neexistuje. Jde o to, kdy in-

vestoři přestanou zemi důvěřovat. 

Ztráta důvěry investorů je potom 

jak lavina. Bezprostřední bankrot 

nám dle mého názoru nehrozí, ale 

riziko tu je - hodně bude záležet na 

létech 2010 a 2011. Je nutné si uvě-

domit, že čím větší je defi cit v jed-

nom roce, tím je bolestnější snížit 

defi cit v roce následujícím. A jak 

vypadá státní bankrot? Pokles platů 

ve státní správě o desítky procent, 

pokles důchodů o desítky procent, 

krach fi rem, kolaps bankovního 

systému, ztráta kreditu země ve 

světě, kolaps ratingu země, platby 

u lékařů v hotovosti, uzavírání vel-

kých zdravotnických zařízení…“

Evropská unie, která nás 

v rámci „sedmadvacítky“ nedáv-

no zařadila do kategorie nejmé-

ně fi nančně zdravých zemí, do-

poručila České republice šetřit 

zejména na sociálních výdajích.  

Mají tedy pravdu ti, co doporu-

čují revitalizaci státního rozpoč-

tu zejména odstraněním rozbu-

jelosti sociálního a zdravotního 

systému?

Státní bankrot znamená pokles platů i důchodů, 
říká doktor ekonomie, fi nanční náměstek primátora Libor Turek

„Výdaje státního rozpočtu lze 

rozdělit na tzv. mandatorní a na 

ostatní, pracovně si je označme za 

fakultativní. Ano, revitalizace stát-

ního rozpočtu vede cestou poklesu 

podílu mandatorních výdajů na 

jeho výdajové stránce. Je to otáz-

ka jejich defi nice, v rozumné míře 

jejich korekce a vůbec struktury 

státního rozpočtu. Stávající podíl 

mandatorních výdajů je střednědo-

bě i dlouhodobě neudržitelný, zna-

mená velký problém, nelze žít nad 

poměry. A zejména ne v době, kdy 

klesají příjmy.“ 

Obecně platí, že můžete mít 

jakoukoliv výši státního dluhu 

a být v klidu, pokud vám opět 

někdo půjčí…

„Liší se případ od případu, správ-

něji by mělo být „platí, že můžete 

mít různou výši veřejného dluhu 

a s neklidem očekávat, zda vám ně-

kdo opět půjčí…“. Znovu opakuji, 

že nikdo není schopen říci, kdy hro-

zí bezprostřední nebezpečí státního 

bankrotu. Záleží na tom, kdy se od 

vás odvrátí důvěra investorů. Pak 

se jedná o lavinovitý efekt.“

Česká města a obce přišla 

vlivem fi nanční krize o pětinu 

svých příjmů. To se samozřejmě 

týká i Ústí nad Labem. Jaký zde 

vidíte vývoj?

„V případě Ústí nad Labem exis-

tuje reálný předpoklad, že defi cit 

ve sdílených daních ze státního 

rozpočtu bude na konci letošního 

roku zhruba 180 mil. Kč. S tím ko-

responduje usnesení Rady města, 

které ukládá jednotlivým vedou-

cím odborů sestavit rozpočet na 

rok 2010 ve výši 82,5 % schvále-

ného rozpočtu 2009. Těch 17,5 % 

je výše zmíněných 180 mil. Kč. Na 

základě zásady opatrnosti tedy 

projektujeme následující rok dle 

skutečnosti v aktuálním roce, což 

je logické. Jinými slovy předpoklá-

dáme, že vývoj ekonomiky nebude 

v roce příštím ani lepší, ale ani hor-

ší. Čili takový status quo z konce 

roku 2009. Každý ví ze své vlastní 

zkušenosti, a je to obdobné i u měs-

ta, že pokud mu vypadne 10 % pří-

jmů, je to relativně snadno řešitelé. 

Výpadek pětiny příjmů znamená 

již velké obtíže a výpadek vyšší již 

hraničí se stabilitou některých zá-

kladních funkcí systému.“ (Pozn. - 

ZM návrh rozpočtu města Ústí nad 

Labem na rok 2010 již schválilo).

Jak obtížné bylo sestavit roz-

počet města na příští rok?

„Vzhledem k výjimečnosti situa-

ce v důsledku světové hospodářské 

krize velice obtížné, k úsporám mu-

seli sáhnout skutečně všichni, i když 

ne všude to bylo z pochopitelných 

důvodů možné. Domnívám se, že 

se nám podařilo nakonec sestavit 

rozpočet, který je úsporný, staví na 

realistických předpokladech, dluho-

vá služba je pod kontrolou a krytá 

přebytkem v neinvestiční části, roz-

počet není na úkor investic. Jsou 

zajištěny všechny základní funkce 

města, i když samozřejmě mnohdy 

ne v míře ideální. Vedení města je 

vždy ochotno jednat, nepřistupuje 

k rozpočtu dogmaticky, dle ekono-

mického vývoje budou jednotlivé 

rozpočtové kapitoly v příštím roce 

podléhat procesům iterace. Děkuji 

všem, že pochopili vážnost situace 

a ztotožnili se s ní.“

Libor Turek míní, že státní bankrot bezprostředně nehrozí. Nemůžeme 
si ale dále žít nad poměry.

V Ústí nad Labem se konala 

premiéra studentského dokumen-

tárního fi lmu s názvem „NEMU-

SÍME, CHCEME“.

Doslova přeplněné Činoherní 

studio se hemžilo nejen dobro-

volníky. Za město se premiéry 

zúčastnila i náměstkyně Zuzana 

Kailová. „Je skvělé, že právě ten-

to dokument vznikl u nás v Ústí 

nad Labem a popisuje práci dob-

rovolníků právě z našeho města. 

Všem, kdo jej natočili nebo v něm 

účinkují, děkuji za to, že propa-

gují Ústí nad Labem tímto způ-

sobem. Pomáhat druhým by mělo 

být lidem blízké, pokud to ovšem 

dobrovolníci dělají aktivně a bez 

nároku na honorář je to velmi 

záslužné. Právě o takových lidech 

fi lm je.“

Film byl podpořen v programu 

Make a Connection / Připoj se a na-

točil ho Josef Kostelecký se svým 

týmem dobrovolníků. Cílem doku-

mentu bylo představit dobrovolníka 

jako obyčejného člověka a zároveň 

neobyčejného v tom, co dělá.

Dokument otevírá téma dobro-

volnictví, které je v Česku stále jis-

tým způsobem tabuizované. Zdá 

se totiž, že zde stále přetrvávají ne-

gativní konotace z dob socialismu, 

pocity nedůvěry a podezřívavosti 

k celé věci. Kromě dobrovolnic-

tví se projekt navíc dotkl několika 

dalších témat (např. sociálního 

vyloučení), kolem kterých je rov-

něž mnoho předsudků a dezinfor-

mací. Po promítání fi lmu se kona-

la diskuze se zástupci neziskových 

organizací a s tvůrci fi lmu.

Osmset obyvatel Ústecka má novou kanalizaci. Stavbu za 57 milio-

nů korun (bez  DPH) dokončila Severočeská vodárenská společnost 

v termínu. Ministerstvo zemědělství ČR na ní přispělo částkou 20,5 

milionů korun. „Jde o velmi významnou investiční akci, díky které jsou 

stovky obyvatel zmíněných částí města napojeny na souvislou kanalizač-

ní síť. Splaškové odpadní vody jsou nyní odváděny do nedávno zrekon-

struované čistírny odpadních vod v Neštěmicích. Tímto krokem se určitě 

zvýší komfort bydlení v Olšinkách a ve Svádově“, řekl Turek.

V místních částech města Ústí nad Labem Olšinky a Svádov, leží-

cích na pravém břehu Labe, nebyla souvislá kanalizační síť zakončená 

na ČOV. Část objektů byla původně napojena na kanalizační systém 

ukončený formou kanalizačních výustí do Labe. Část objektů byla od-

kanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče, případně jímky 

(žumpy) bez přepadu. Rozsáhlá stavba zahrnovala zejména podvrt 

Labe a výstavbu čerpacích stanic založených pod úrovní hladiny řeky. 

Celkem bylo nově vybudováno přes dva a půl kilometru kanalizační 

stoky. Vybudovány byly tři odlehčovací komory a tři čerpací stanice.

Dobrovolníci ve fi lmu Kanalizace Olšinky - 
Svádov dokončena



- 14 -

Nevídáno, neslýcháno... 34
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Forum se mělo jmenovat Rum. Neprošlo to.Forum se mělo jmenovat Rum. Neprošlo to.
Ústečané navštěvující nové ob-

chodní centrum Forum vůbec ne-

tuší, jak zajímavý je příběh názvu 

tohoto komplexu. OC Forum se 

totiž mělo původně jmenovat Rum, 

a to podle slavného destilátu. 

Obchodní centrum Rum mělo 

posílit zájem Čechů o spotřebu 

alkoholu, neboť jedním ze spoluin-

vestorů celého dvoumiliardového 

projektu byla česká společnost 

Rum Novák a syn, s. r. o. Lhota 

pod Hnojníkem. Státní regulační 

komise pro alkohol, cigarety, in-

terrupce a hraboše polního (1278 

zaměstnanců) však nakonec tvrdě 

zasáhla. „Název rum mohou podle 

předpisů Evropské unie nést jen pro-

dukty, jejichž základem je destilát 

z cukrové třtiny. OC Forum však 

bylo postaveno z betonu, drátů, ka-

mene a skla. Pro laika by to nemusel 

být problém, ale pro nás odborníky 

je to určitý rozdíl“, uvedla předsed-

kyně komise dr. Marcela Pavlů.

Investoři měli štěstí, neboť za 

základ slova Rum bylo možné 

umístit „předponu“ tak, že vznik-

ne nové a srozumitelné slovo. 

„Nejdřív jsme to chtěli pojmenovat 

Tequila, ale s tím pak nic neudě-

láte. Kdyby to byla Vodka, lze to 

přejmenovat na Průvodka, což by 

byl vskutku originální marketingo-

vý název pro obchodní centrum… 

ježišmarja“, dodal Václav Dlouhý 

z fi rmy AMG Developer.

AŽ 2 DĚTI
ZDARMA

Řecko 
Turecko
Kypr
Egypt
Tunisko
SAE
Bulharsko
Itálie
Španělsko
Malta

SLEVY AŽ 15%

PRODEJNA EXIM TOURS, Klíšská 1430/8 

Ú s t í  n a d  L a b e m 

Najdete nás naproti Městským lázním

usti-nad-labem@eximtours.cz, tel.: 475 200 129

P o  –  P á        9  –  1 8 h o d .

Dárkový poukaz
na nákup zájezdu v prodejně EXIM TOURS

Ústí nad Labem, Klíšská 8

Poukaz můžete uplatnit do 31.12. 2010. Po tomto datu není možné poukaz použít.

Poukaz není směnitelný za hotovost a není možné vyžadovat vrácení zůstatkové hodnoty při jeho neúplném využití.

tel.: 475200129, 607211430, e-mail: usti-nad-labem@eximtours.cz

www.eximtours.cz

èíslo poukazu

PRODÁVÁME DÁRKOVÉ I JINÉ POUKAZY
PRODÁVÁME DÁRKOVÉ I JINÉ POUKAZY

ZÁJEZDY PRO OBDOBÍ

www.eximtours.cz

LÉTO 2010
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Tajenka z minulého čísla: „Jestliže se lidé smějí, nemusí to znamenat, že jsi vtipný.“

Výherci: Ivana Floriánová, Petra Myšková a Josef Burcar. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu: 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“
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PF 2010

Veselé Vánoce a mnoho št�stí a zdraví v roce 2010.

Jan Kubata
primátor m�sta Ústí nad Labem

Územní plán (dále jen ÚP) je z hlediska 

obce nejdůležitějším nástrojem územního 

plánování a zpracovává se pro celé území 

města. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné 

území, zastavitelné plochy, plochy přestav-

by, plochy pro veřejně prospěšné stavby, 

pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro 

územní rezervy a stanovuje jejich podmín-

ky využití. Na základě povinnosti stanovené 

novým stavebním zákonem schválilo Zastupi-

telstvo města Ústí nad Labem dne 26. 4. 2007 

pořízení nového územního plánu města. Poři-

zovatelem územního plánu je Odbor územní-

ho plánování MmÚ, zpracovatelem pak Sdru-

žení Arcadis, Casua a ing. arch. Petr Vávra.

V roce 2008 zpracoval pořizovatel územně 

analytické podklady, které jsou jedním z pod-

kladů pro zadání ÚP. Následně byly zpracová-

ny doplňující průzkumy a rozbory jako další 

z podkladů pro vypracování zadání ÚP. Sou-

částí dokumentace doplňujících průzkumů 

a rozborů bylo cca 230 podnětů od občanů 

i organizací, které se většinou týkaly změn stá-

vajících funkčních využití pozemků a ploch, ať 

už na bydlení, podnikání či volnočasové akti-

vity.

Odbor územního plánování ve spoluprá-

ci s určeným zastupitelem zpracoval návrh 

územního plánu, zadání dle zákona projednal 

a upravil a Zastupitelstvo města jej na svém 

jednání dne 25. 6. 2009 schválilo. V zadání je 

kromě stanovených hlavních cílů a požadav-

ků na zpracování územního plánu také uve-

den požadavek na zpracování konceptu ÚP. 

Koncept bude zpracován vzhledem k rozsahu 

řešeného území, složitosti problematiky a po-

souzení územního plánu z hlediska vlivů na 

životní prostředí a také s ohledem na potřebu 

širšího zapojení veřejnosti do projednání.

V současné době se ukončuje zpracování 

konceptu ÚP, včetně vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj. O konceptu se bude konat 

veřejné projednání spojené s výkladem. Nej-

méně 15 dnů před veřejným projednáním bude 

koncept vystaven k veřejnému nahlédnutí po 

dobu třiceti dnů. Nahlédnout do dokumentace 

konceptu ÚP bude možné na Odboru územ-

ního plánování MmÚ (6. patro), dále v Infor-

mačním středisku města Ústí nad Labem (Pa-

lác Zdar, Mírové náměstí) a v neposlední řadě 

na webových stránkách města (www.usti-nad-

labem.cz).

Termín veřejného projednání konceptu ÚP: 

 2. 3. 2010 od 15:00 hod

Místo veřejného projednání konceptu ÚP: 

 Dům kultury města Ústí nad Labem

 Velká Hradební 19, Ústí nad Labem

Občan má právo se aktivně účastnit pořizo-

vání územního plánu. Toto právo je zajištěno 

zveřejňováním písemností, možností uplatnit 

připomínky, účastí při veřejném projednání. 

Dle zákona může každý během vystavení 

konceptu ÚP k veřejnému nahlédnutí, na 

veřejném projednání a do 15 dnů ode dne 

veřejného projednání uplatnit písemně své 

připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci 

pozemků a staveb dotčených návrhem veřej-

ně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a zastavitelných ploch a zástupce 

veřejnosti uplatnit písemně své námitky. Pro 

uplatnění připomínek a námitek je možné vy-

užít formuláře, které budou k dispozici během 

zveřejnění konceptu ÚP na Odboru územní-

ho plánování MmÚ, v Informačním středisku 

města Ústí nad Labem a na webových strán-

kách města. K později uplatněným připomín-

kám a námitkám se nepřihlíží. 

Na základě výsledku projednání konceptu 

ÚP zpracuje pořizovatel ve spolupráci s urče-

ným zastupitelem návrh pokynů pro zpracová-

ní návrhu ÚP, jehož součástí bude také vyhod-

nocení, jak byly podané námitky a připomínky 

zohledněny. Pokyny pro zpracování návrhu 

ÚP bude schvalovat Zastupitelstvo města Ústí 

nad Labem.

O dalším průběhu pořizování Územního 

plánu Ústí nad Labem jsou občané i organizace 

informováni prostřednictvím webových strá-

nek Statutárního města Ústí nad Labem, úřední 

desky Magistrátu města Ústí nad Labem a Od-

boru územního plánování Magistrátu města 

Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz).

Nový územní plán města Ústí nad Labem
Schéma pořizování územního 

plánu Ústí nad Labem
ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

usnesení ZM č. 77/07 ze dne 26. 4. 2007

�
VYSTAVENÍ NÁVRHU 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
do 30. 4. 2009 mohla veřejnost 

podat připomínky k návrhu zadání ÚP

�
SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

usnesení ZM č. 393/09 ze dne 25. 6. 2009

�
KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU 

od 2. 2. 2010 do 3. 3. 2010

KONCEPT ÚP VYSTAVEN 

K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ:

na Odboru územního plánování MmÚ, 

v Informačním středisku města, na webo-

vých stránkách www.usti-nad-labem.cz

2. 3. 2010 v 15:00 hod v Domě kultury 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚP

od 2. 2. 2010 do 17. 3. 2010 PODÁNÍ 

PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK 

KE KONCEPTU ÚP

�
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP 

S DOTČENÝMI ORGÁNY

30 dnů od doručení veřejné vyhlášky 

NÁVRH ÚP VYSTAVEN

K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP

nejpozději při veřejném projednání 

PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK 

K NÁVRHU ÚP, předpoklad 09/2011

�
VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

vydává Zastupitelstvo města 

Ústí nad Labem, předpoklad 12/2011


