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Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Vážení občané,
tento informační zpravodaj
města navazuje na Městské
noviny, jejichž poslední číslo
jste dostali vloni v červnu. Připravujeme ho ve spolupráci
s firmou R Media. K této formě
jsme přistoupili proto, že zastáváme názor, že je lepší využívat
služeb odborníků, než se o totéž pokoušet sami s rizikem různých chyb a nedostatků. Firma
získala zakázku ve výběrovém
řízení, do kterého se přihlásilo
sedm zájemců. R Média zajistí
všechny povinnosti vydavatele,
grafiku, tisk a distribuci a v celkovém součtu je to podstatně
levnější než, když v minulosti vydávalo město noviny samo.
Preferujeme především informační charakter článků.
Důležité je, abyste získali přehled o tom, co se ve městě
děje. Jaké události se staly,
jaké změny nás čekají, co se
připravuje. Chceme podrobněji
informovat o takových věcech,
jako jsou svozy odpadů, blokové čištění komunikací, jejich
opravy, změny v městské dopravě a další záležitosti týkající
se každodenního života města.
V příštích číslech přidáme i informace o sportovních, kulturních a společenských programech.
Počítáme také s vaší spoluprací, posílejte prosím informace o chystaných akcích, tipy
na zajímavosti o městě, podněty a nápady. Budeme se snažit
je využít.

Mosazná šipka
ukazuje odklon věže
kostela Nanebevzetí
Panny Marie
Odklon věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie činí 200,9 centimetrů.
Pochybovače o tom přesvědčí mosazná šipka umístěná před vstupem
do chrámu na Kostelním náměstí.
Za realizaci zaplatilo město
152 000 korun.
Kostel má šikmou věž po bombardování v dubnu 1945, kdy byla
zničena část městského centra.
Dnes patří k nejznámnějším ústeckým historickým památkám.

Kostel patří k nejvýznamnějším
ústeckým památkám

Konírna
zmizela

Pozor
na rychlost
v tunelech

Vyroste místo
ní nová ledová
plocha

Město začne
vyměřovat
řidičům pokuty
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Fabiana Bytyqi zůstala
neporažena a vítězí i mimo ring

Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi
obhájila pás světové šampionky
organizace WBC v atomové váze.
Ve sportovním centru Sluneta
s Mexičankou Mariou Soledad
Vargasovou neprohrála, zápas
skončil po deseti kolech remízou.

Fabiana po zápase uvedla, že to
byl zatím nejtěžší zápas, který
vybojovala a určitě bude chtít absolvovat s Vargasovou odvetný
zápas.
Sportovní úspěchy Fabiany
Bytyqi se promítají i mimo ring.

Stala se letošní sportovkyní roku
Ústeckého kraje. Úspěšným
sportovcům předávala v Severočeském divadle ocenění také
náměstkyně primátora Věra Nechybová. „Jsme rádi, že Fabiana
reprezentuje Ústí nad Labem.

Poděkování si zaslouží i další
úspěšní ústečtí sportovci,“ uvedla
Věra Nechybová.
A Fabiana zvítězila i v okresním
kole. Nejúspěšnější sportovkyní
Ústí nad Labem se stala potřetí
za sebou.

Přehled
o blokovém
čištění
komunikací
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Velvyslanec USA
navštívil město
Stephen B. King,
velvyslanec USA
v České republice,
navštívil Ústí nad
Labem.
Jednal
s vedením města,
diskutoval se studenty UJEP i se zástupci neziskových organizací.
Návštěva začala v aule Univerzity J. E. Purkyně, zájem o diskusi s velvyslancem projevilo několik
set studentů. V Barka kafe se Steve B. King seznámil s projektem,
který pomáhá handicapovaným
zapojit se do společnosti.
Na magistrátě přivítala velvyslance první náměstkyně primátora Věra Nechybová. Přítomni byli
náměstci Tomáš Vlach, Pavel Tošovský a Michal Ševcovic. Hovořili
mimo jiné o investičních příležitostech a roli občanské společnosti
ve městě.
Setkání s S. B. Kingem se zúčastnili pracovníci desítky neziskových organizací, kteří ho informovali o své práci v sociální oblasti.
Náměstek Tomáš Vlach na tiskové konferenci uvedl, že se
s americkou stranou dohodli
na spolupráci v několika směrech.
„Předáme velvyslanectví materiály
o možnostech investování a také
podpoříme akce, které ambasáda
bude pořádat v Ústí nad Labem,“
řekl Tomáš Vlach.
Velvyslanec ocenil setkání se
studenty, kteří na něj měli řadu
dotazů. K jednání s vedením města řekl: „Nechci být jen jedním
z řady velvyslanců, kteří přijedou
město navštívit, ale zajímám se,
jak bych mohl pomoci. Z našeho jednání vyšlo několik návrhů
v sociální i podnikatelské oblasti, při jejichž realizaci bych mohl
přispět,“ uvedl S. B. King. Zmínil se i o svém slavném jmenovci spisovateli Stephenu Kingovi.
„Ne, nejsme příbuzní. Ale já jsem
starší, takže on má vlastně jméno
po mně,“ usmál se.

Na výměnu kotle zajistí města domácnostem bezúročnou půjčku
Pilotní projekt
bezúročných půjček
na výměnu kotlů spouští
Ministerstvo životního
prostředí. Ministr
Richard Brabec v Ústí
nad Labem informoval,
že pro tři kraje je určeno
740 milionů korun.
Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv.
kotlíkovou půjčku, z níž výměnu
zaplatí. Půjčka bude bezúročná,
takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky šetrné
zdroje se tak stanou dostupné
i pro domácnosti, pro které byly
dosud vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou.
Na nový pilotní program ministerstvo vyčlenilo celkem 740 milionů korun, které umožní přejít

na ekologické topení minimálně
sedmi tisícům domácností.
Na začátku ledna spustilo
Ministerstvo životního prostředí
třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací hrazených z evropských fondů. Na tu nyní navazuje
doplňkovým programem, který

spouští v Moravskoslezském,
Karlovarském a Ústeckém kraji.
Jeho cílem je motivovat k výměně
starého kotle i nízkopříjmové
domácnosti z ekonomicky slabších krajů. Ve dvou z nich je zároveň kvalita ovzduší dlouhodobě
nevyhovující.

„Klasický model kotlíkových
dotací počítá se vstupní spoluúčastí
žadatele, který nejprve kotel zaplatí,
vymění a následně obdrží dotaci. Pro
některé domácnosti je ale prakticky
nemožné našetřit peníze na nový
kotel dopředu, a tím pádem se pro
ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci
náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem zafinancovat,“ vysvětlil ministr Richard Brabec.
„Věřím, že se společně podaří
dostat ekologické topení do všech
domácností a zlepšit kvalitu
ovzduší. Finance, které městu
po splácení úvěru zůstanou, využijeme na progresivní obnovu zeleně
tak, aby naše město pokračovalo
v trendu jednoho z nejzelenějších
měst republiky, v úvahu přicházejí i projekty na zadržení vody
v krajině a na zateplení škol a školek,“ uvedl primátor Ústí nad
Labem Petr Nedvědický.
Finanční prostředky vyčleněné na kotlíkové půjčky

Moravskoslezský kraj – 500 mil. Kč,
Ústecký kraj – 170 mil. Kč,
Karlovarský kraj – 70 mil. Kč.
Informace o třetí vlně kotlíkových dotací: https://www.mzp.cz/
cz/news_19010_KD
Informace o kotlíkových půjčkách poskytnou také úřady městských obvodů.
Výhody kotlíkové půjčky
 pokryje 100 % způsobilých
výdajů
 bezúročná po celou dobu
splácení (RPSN 0 %)
 lze ji kdykoli a bez sankce
předčasně splatit
 max. měsíční splátka nebude požadována více jak
2 000 Kč (s výjimkou první
zvýšené splátky, která bude
ve výši poskytnuté kotlíkové
dotace)
 doba splácení až 10 let
Dotazník pro zájemce
o půjčku na straně 5
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V loňském roce díky příznivému počasí a dobré splavnosti Labe bylo přepraveno
688 platících osob a 169 dětí
do 6 let, dále bylo přepraveno
160 jízdních kol a kočárků.
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Drtiče zahradního odpadu
byly přiděleny losem
Losování v Informačním
středisku města
na Mírovém náměstí
rozhodlo o tom, kteří
občané dostanou zapůjčeny
drtiče zahradního odpadu.
Podáno bylo celkem 214 žádostí, 109 šťastných zájemců, kterým
byly drtiče zapůjčeny, vylosovali zastupitelka Karolína Žákovská
a radní pro životní prostředí Tomáš Kirbs. Zároveň bylo vylosováno i deset náhradníků.
Drtiče byly zapůjčeny bezplatně občanům s trvalým
pobytem v Ústí nad Labem.
Pořizovací cena jednoho drtiče
činí 5 397 Kč. O drtič mohli
požádat občané, kteří vlastní
pozemek - zahrada, sad, orná
půda, trvalý travní porost,
ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda na území
města Ústí nad Labem, dále
společenství vlastníků jednotek,
která vlastní pozemky výše uvedeného druhu nebo zahrádkářské osady.
Obyvatelé Ústí nad Labem
se zároveň budou moci hlásit
o další pomůcky k efektivnější

Zastupitelé
schválili
sociální dotace
Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním schválili v pondělí
15. dubna zastupitelé města. Celkem bude rozděleno téměř 10 milionů korun.
Žádosti o dotace byly podávány formou projektů dle Dotačního
programu města Ústí nad Labem
schváleného usnesením Rady
města Ústí nad Labem č. 519/18
ze dne 29. 8. 2018.
V rámci těchto žádostí bylo
předloženo 92 jednotlivých projektů (služeb) žádajících o finanční
podporu.
Do jednotlivých dotačních
titulů byly podány žádosti
v tomto počtu:
 1. Registrované sociální služby
= 32 žádostí (75 služeb)
 2 . Podpora rodiny = 11 žádostí
 3 . Svépomocné aktivity
= 6 žádostí

Projekt drtičů zahradního odpadu podpořil Ústecký kraj

likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Město je úspěšné
při získání podpory projektu
„Nevyhazuj to, kompostuj“.
Z Operačního programu životní
prostředí
2014-2020
získá
na další zajímavý projekt 765 000
korun.

Odhadované náklady projektu
jsou vyčísleny přibližně na jeden
milion korun. Peníze budou použity k nákupu 200 kompostérů,
100 vermikompostérů a žížal.
Rada města schválila částku
jeden milion korun na předfinancování celého projektu.

Občané již dříve dostali zapůjčenu
tisícovku
kompostérů
na zahradní odpad.

Z dotačního řízení byly vyřazeny celkem 4 žádosti pro nesplnění
podmínek.
Všechny žádosti, které splnily
podmínky dotačního programu,
byly hodnoceny v koordinačních skupinách, Manažerském
týmu a Komisi Rady města Ústí
nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní
Agendu 21.

Hala Konírny ustoupila nové ledové ploše

Opravy komunikací
Zastupitelé schválili uvolnění
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši
34,2 mil. Kč. Zvýšili tak výdajový rozpočet odboru dopravy
a majetku na údržbu a opravy
místních komunikací.

Vedení města si
prohlédlo objekty
příspěvkových
organizací

Bývala sportovní hala – Konírna už je minulostí

Bývalá sportovní hala - Konírna u zimního
stadionu už neexistuje. Na jejím místě
vznikne nová ledová plocha, kterou
postaví soukromý investor.
Demoliční práce zahrnovaly odpojení inženýrských sítí,
kompletní odstrojení vnitřní

Objekty několika příspěvkových organizací si během výjezdu městem
prohlédli členové rady města, zástupci městských obvodů a odborů
magistrátu.
První zastávkou byly Městské
lázně. Ředitelka Městských služeb
Martina Žírovnická představitele
města seznámila se stavem objektu, který potřebuje opravy. Práce na opravě stropů pod saunou již
začaly, ale obnovu potřebují například obklady v bazénu a další části
budovy.
„Domluvili jsme se, že celý den
věnujeme prohlídce objektů, kde je
situace nejvážnější a bude třeba je
brzo řešit. Chci, aby kolegové měli
dostatek informací pro rozhodování
o využití volných prostředků na investice,“ vysvětlila první náměstkyně primátora Věra Nechybová,
na jejíž podnět se prohlídka konala.
Kromě Městských lázní navštívili představitelé města také Zimní stadion, základní školy Mírová
a Vojnovičova, Domov pro seniory Dobětice, Zoologickou zahradu,
Mateřskou školu ve Svádově a Kulturní středisko.

stavby. Toto ruční odstrojení
muselo proběhnout kvůli azbestovým deskám pod dřevěným

Vizualizace nové podoby sportovní haly

obložením, které byly odvezeny na skládku nebezpečného
odpadu. Po odstranění azbestu
mohlo dojít k samotné demolici konírny a k odstranění betonových podlah a patek. Cena
demolice je 2,94 mil. Kč. Práce
mají být hotovy počátkem června 2019.

Ledová plocha nové generace by mohla sloužit sportovní
veřejnosti do dvou let. O její
vybudování se postará společnost PADOK Investments, která
do výstavby vloží 80 až 100 milionů korun.
Stavba vznikne na městském
pozemku, který si firma bude

dlouhodobě pronajímat od města.
Záměr podpořila rada města
a většina zastupitelů. Stavba
vyroste vedle současného zimního stadionu, který je přetížený
nejen sportovními kluby, ale i kulturními akcemi. Ledová plocha
poslouží mimo jiné i pro bruslení
školních dětí.

Uctění památky obětí spojeneckých náletů
Památku obětí leteckých náletů
na Ústí nad Labem, které se odehrály
na samém konci druhé světové
války, uctili představitelé města.
K pamětní desce na stěně budovy magistrátu položili věnec z živých květů primátor Petr Nedvědický
a jeho náměstci Věra Nechybová a Pavel Tošovský.
Město 17. a 19. dubna 1945 bombardovala letadla americké 15. letecké armády. Cílem náletů byl
železniční uzel u Západního nádraží. Zahynulo
nejméně 512 lidí deseti různých národnostní. Části
městského centra a čtvrti Střekov byly zničeny. Prakticky přestala existovat čtvrť
Ostrov pod Větruší i přilehlý železniční
most.
Trvalou památkou náletů se stal gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie. V těsné
blízkosti kostela došlo k detonaci tří leteckých pum. Ty způsobily vychýlení věže o více
jak 2 metry od kolmé osy. Ta je tak nejšikmější věží na sever od Alp. Čtvrtá puma prolétla střechou kostela, ale naštěstí nedetonovala.
Pamětní deska obětem bombardování je umístěna na budově magistrátu v centru města, které bylo v dubnu 1945 vážně poničeno
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Jan Hrouda připraví koncepci
kanceláře architektury města
Přípravu koncepce
kanceláře architektury
města nastartovali
zastupitelé. Tímto
úkolem pověřili
Ing. arch. Jana
Hroudu z opozičního
klubu PRO! Ústí.
Návrh připravila rada města. Primátor Petr Nedvědický již dříve uvedl, že klub PRO! Ústí disponuje odborníky z tohoto oboru
a kancelář architektury má dlouhodobě ve svém programu.
Cílem připravované koncepce
je definovat stabilní rozvoj města
a jeho nejbližšího okolí a zajistit tak konsenzuálního pojetí
rozvoje pro delší časové období
bez politických vlivů. Důvodem
přípravy koncepce jsou dlouhodobé neúspěšné snahy o obsazení míst městského architekta
na odboru investic a územního
plánování. Vznik kanceláře má
zajistit meziodborovou koordinační činnost a pomoci samosprávě řešit návrhy přístupu
k jednotlivým strategickým

cílům, územnímu rozvoji, rozvoji veřejného prostoru, řešení
veřejných prostranství a investičních záměrů.
„Mělo by se jednat o tým odborníků v čele s ředitelem – městským
architektem. Koordinoval by koncepční rozvoj města, spolupracoval
na přípravě staveb i rekonstrukcí
veřejného prostoru a v neposlední
řadě by tato témata prezentoval veřejnosti a zapojoval občany
do procesů přípravy a plánování města,“ uvedl architekt Jan
Hrouda pro média.
Koncepce bude vypracována
ve variantách řešení, s finančním omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu kanceláře ve výši
30 mil. Kč. Každá z variant bude
obsahovat personální požadavky
(počet a definování obsahu práce
a odpovědnosti), jasně stanovené
činnosti, úkoly, odpovědnosti
a pravomoci, finanční náročnost na rozpočet města a právní
formu. Ke každé z variant bude
stanoven
časový
harmonogram přechodu na novou formu
řízení. Každá z variant bude
obsahovat své přínosy i hrozby.
U každé z variant bude uveden

Řešení potřebuje i prostor mezi obchodními domy Labe a Forum. Před časem bylo na toto téma vypsaná
i architektonická soutěž, ale žádný z návrhů nebyl realizován

dopad na organizační strukturu
úřadu Magistrátu města Ústí
nad Labem. Rada města Ústí

nad Labem bude pravidelně
informována o postupu přípravy
koncepce.

Otázky exekucí, dluhových
pastí a související problémy
byly tématem první akce
projektu Univerzity
Karlovy Česko! A jak
dál?, který byl zahájen
v Ústí nad Labem.

Návrh koncepce by měl být
předložen zastupitelům města
do září letošního roku.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy přednášel o dluhových pastích také seniorům na setkání v Domě kultury

Do diskuse v muzeu se spolu
Tomášem Zimou zapojili zástupci
ministerstev, exekutorské komory,
samosprávy a ekonomové.
„Myšlenka projektu Česko!
A jak dál? vznikla na Univerzitě
Karlově. Def inovali jsme zásadní
témata, která ovlivňují život
buď většiny, nebo každého z nás,
jako je bezpečnost, zdraví, otázky
zemědělství a potravin, otázky
sucha a také otázky dluhů a exekucí, které se vlastně dotýkají
skoro deseti procent obyvatel
České republiky,“ vysvětlil Tomáš
Zima.
Součástí akce byl i stánek univerzity na Mírovém náměstí, kde
studenti odpovídali kolemjdoucím na dotazy týkající se dluhů
a exekucí a zároveň představovali
možnosti studia na nejstarší české
univerzitě.

Vybírání pokut v tunelech
se rozeběhne v létě
Problematiku vybírání
pokut za rychlou
jízdu v tunelech
na D8 řešil primátor
Petr Nedvědický
s ředitelem dopravní
policie ČR brigádním
generálem Tomášem
Lerchem.
Generál Lerch vysvětlil, že se
chtějí domluvit na systému, který
již funguje v jiných městech. „Jde
nám o to, abychom udrželi vysokou
úroveň bezpečnosti v našich dálničních tunelech, a bez postihů to u některých řidičů nepůjde,“ řekl Tomáš
Lerch.
Jednání se zúčastnili zástupci
magistrátu, krajské
dopravní
policie, Ministerstva dopravy
a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Oprava pomníku obětem
první světové války
Ministerstvo obrany ČR zaslalo statutárnímu městu Ústí
nad Labem 50 000 Kč, které jsou určeny na akci oprava
pomníku obětem 1. světové
války v městské části Skorotice. Předpokládaná cena celé
rekonstrukce pomníku činí
470 000 Kč. Rekonstrukce
začala koncem měsíce března a skončí nejpozději koncem
května.
Dotace Ústecké
freeridové organizaci
Komise mládeže a sportu doporučila radě přidělení mimořádné dotace 30 000 Kč
pro Ústeckou freeridovou
organizaci na reprezentaci města. Podpora je určená
pro Simonu Jirkovou, závodnici ve sjezdu horských kol,
která získala například titul
vicemistryně ČR a obsadila
2. místo ve Světovém poháru
v disciplíně fourcross.

Projekt Česko! A jak dál? začal v Ústí nad Labem

Před zahájením veřejné debaty v muzeu rektor univerzity Tomáš Zima navštívil několik míst
ve městě. Na jednání městské organizace Seniorů ČR v Domě
kultury ho přivítala předsedkyně
ústecké rady seniorů Květoslava
Čelišová a náměstek primátora pro
sociální věci Tomáš Vlach. Rektor
navštívil také Domov pro seniory
v Doběticích a prohlédl si některé vyloučené lokality v Předlicích.

Z jednání
rady města

O tom, jak vyměřovat pokuty za rychlou jízdu v tunelech, jednal s primátorem Petrem Nedvědickým policejní generál Tomáš Lerch

Roztleskávačky
získaly podporu
Rada města schválila další finanční podporu 21 000 Kč,
tentokráte se jedná o podporu
Nely Kováčové, členky sportovního klubu BASTA CHEERLEADERS v Ústí nad Labem,
která se na základě celorepublikového konkurzu zúčastní
Mistrovství světa cheerleaders
v Orlandu (USA).
Peníze za odstřel
divočáků
Přemnoženou černou zvěř
ve městě Ústí nad Labem
a okolí regulují myslivecké
spolky zvýšenými odstřely.
Rada města se rozhodla podpořit lov divočáků 300 korunami za ulovený kus. Peníze
dostanou myslivecké spolky
v maximální výši 20 000 Kč
na jeden myslivecký spolek.
Ukončení funkčního
období ředitelů škol
Informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím
pracovním místě ředitelů škol
projednala rada města a rozhodla, že nevyužije svého
práva na vyhlášení konkursu
na místo ředitele školy či školského zařízení. Rozhodnutí
se týká ZŠ Neštěmická, ZŠ
E. Krásnohorské, MŠ Střekov,
Internátní MŠ Čajkovského,
MŠ Marxova, MŠ Karla IV., MŠ
Kytička, MŠ Dobětice a DDM.

Pocitová mapa
pomůže dopravě
„Podařilo se sjednotit názory
všech zúčastněných stran a domluvili jsme se, za jakých podmínek řešení přestupků v tunelech
spustíme tak, aby to bylo v souladu se zákonem,“ zdůraznil Petr
Nedvědický.
„Předpokládáme, že během
krátké doby vše zprovozníme
a spustíme zkušební provoz, naostro by zaznamenání přestupků
a vyměřování pokut mohlo běžet
od začátku letní sezony,“ přiblížil
Tomáš Lerch.
Záznamové zařízení (kamery)
Ředitelství silnic a dálnic přestupek zaznamená a Policie ČR
ho předá ústeckému magistrátu. Za pomoci nového software magistrát stanoví výši
pokuty a oznámení odešle viníkovi. „Software jsme již nakoupili
a v rozpočtu počítáme s náklady
na dva nové pracovníky, kteří
již posílili odbor přestupkových
agend,“ dodal primátor.

Na webu města byla spuštěna pocitová mapa věnovaná zjišťování
názorů a podnětů občanů pro návrhovou část Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.
Mapa slouží k zaznamenávání řešení a podnětů v jednotlivých tématech pro zlepšení dopravy v Ústí nad Labem. Získané
informace budou vyhodnoceny
a zapracovány do návrhové části strategického Plánu udržitelné
městské mobility Ústí nad Labem.
Mapu občané najdou na https://
usti-nad-labem.mapanavrhu.cz/.
Mohou odpovědět na dotazy týkající se pěší dopravy a veřejného prostoru cyklistické dopravy,
MHD a individuální automobilové
dopravy a parkování. Zároveň je
možné přidat jakékoli další návrhy.
V odpovědích lze do mapy umístit místa, linie (k vyznačení trasy
nebo ulice) nebo plochy (k vyznačení lokality) s návrhem úpravy
(např. povrch chodníku, doplnění
mobiliáře, lepší osvětlení, zlepšení
čistoty, pocitu bezpečí apod.).
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Kalendář odvozu odpadů – I. pololetí 2019
Svoz odpadu ze
zeleně ve vacích
Svoz vaků naplněných odpady ze
zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech. Vaky
připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).
Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat
1x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno
předat osobně zodpovědnému
pracovníkovi.
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen
1x za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např.
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které
nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte
ke sběrným nádobám pouze den
před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
Důležité upozornění
a naléhavé žádosti
M
 ezi objemný odpad nepatří
pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu
(např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky,
pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení
odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
 Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně
a ve Všebořicích.
 Aby město Ústí nad Labem bylo
čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných
odpadů, prosíme, abyste odpady
odkládali ke sběrným nádobám
pouze den před termínem svozu.
Naléhavě ještě upozorňujeme, že
místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat
za vytváření černé skládky.
Důležitá upozornění
z hlediska svozu
využitelných a objemných
složek komunálních odpadů
Sběr a svoz papíru
a papírových obalů
 Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem modré barvy, nebo alespoň s víkem modré
barvy, rozmístěných na celém
území města. U papírových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Pokud je kontejner
plný, je potřeba vyčkat na jeho
vyprázdnění.
 Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát
týdně. Svozovými dny jsou pondělí nebo čtvrtek (v případě překážky ve svozu, nebo při poruše
vozidla bude proveden náhradní
svoz zpravidla následující den).
Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.
Sběr a svoz plastů,
plastových obalů
a nápojových kartonů
 Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem žluté barvy rozmístěných na celém území
města. U plastových obalů je potřeba před jejich odložením co
nejvíce zmenšit jejich objem.
Zejména PET lahve je potřeba
sešlapat a zavíčkovat. Pokud je
kontejner plný, je potřeba vyčkat
na jeho vyprázdnění.

 Do kontejnerů nevkládejte podlahové krytiny, nádoby od barev, nerozřezané polystyrénové
obaly. Tyto plasty lze odevzdat
ve sběrných dvorech.
 Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát
týdně. Svozovými dny jsou úterý nebo pátek (V případě překážky ve svozu, nebo při poruše
vozidla bude proveden náhradní
svoz zpravidla následující den).
Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.
Sběr a svoz skla
a skleněných obalů
S
 běr se provádí do odpadových
nádob o objemu 1100, 1300,
2500 a 3350 litrů s dolním výsypem zelené, nebo u dělených
nádob 3350 litrů bílo zelené
barvy, rozmístěných na celém
území města. Dělené nádoby
jsou určené pro oddělený sběr
čirého a barevného skla. Tyto
nádoby jsou vybaveny štěrbinou
u směsného skla pro čiré tabulové sklo. Pokud je kontejner
plný, je potřeba vyčkat na jeho
vyprázdnění. Skleněné tabule
a objemné skleněné nádoby neodkládejte u kontejnerů volně,
hrozí nebezpečí úrazu. Do kontejnerů nevkládejte jiné druhy
skla (dráto-sklo, auto-sklo, zrcadla a keramiku). Tyto druhy
skla lze odevzdat ve sběrných
dvorech.
 Svoz je prováděn na celém území města podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce.
V případě, že se kontejner blíží
k naplnění, laskavě volejte tel. č.
uvedené na nádobě, nebo provozovnu svozové společnosti tel. č.
475 316 211, nebo OŽP Magistrátu města Ústí n. L. tel. č.
475 271 linku 705 a 708.
Severní Terasa
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa - Stříbrníky
Datum svozu: 14. 5. 2019
Stříbrníky: Jizerská 16,40-17,00
Severní Terasa: Gagarinova
na parkovišti 17,10- 17,30
Svoz objemného odpadu
II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ČTVRTEK 9. 5. 2019:
Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická

PONDĚLÍ 13. 5. 2019:
Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická,
Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi,
Na Vrstevnici
ÚTERÝ 14. 5. 2019:
Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
STŘEDA 15. 5. 2019:
Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámková
ČTVRTEK 16. 5. 2019:
Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 6. 5. 2019
Svoz nebezpečného odpadu
Mojžíř - Neštěmice - Krásné
Březno
Datum svozu: 14. 5. 2019
Mojžíř: Hlavní, u restaurace
Na Růžku 15,00-15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30-15,50

Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 - 16,20
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
PONDĚLÍ 20. 5. 2019:
J. Plachty
ÚTERÝ 21. 5. 2019:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná,
U Fary, Vodařská, Žitná
STŘEDA 22. 5. 2019:
Na Skalce, Peškova, Picassova
ČTVRTEK 23. 5. 2019:
Ryjická, Sibiřská
PONDĚLÍ 27. 5. 2019:
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem,
Sportovní, Zelená, Tři Kříže

ČTVRTEK 30. 5. 2019: Krásné
Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské
zahrady
PONDĚLÍ 3. 6. 2019:
Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé,
Krátká, Na Vinici, Podmokelská,
Příkopy, U Potůčku, U Studánky,
V Doubravě
ÚTERÝ 4. 6. 2019:
Krásné Březno okolo ul. Nový
Svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, Rů-

žová, Svádovská, Nový Svět, Pekařská, Plavecká
STŘEDA 5. 6. 2019 : Krásné
Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
ČTVRTEK 6. 6. 2019: Krásné
Březno, ul. Výstupní, Žežická
a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PONDĚLÍ 10. 6. 2019:
Krásné Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská,
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce,
Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

ÚTERÝ 28. 5. 2019:
Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská,
Seifertova, U Tonasa, Veslařská,
V Ústraní, Železná
II. etapa, Krásné Březno
STŘEDA 29. 5. 2019:
sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem Křížům, Obvodová, Rozcestí

Sběrné dvory
Sběrný
dvůr

Otevírací doba

Umístění

Druhy přijímaného odpadu

Místo zpětného odběru elektrických a elektronický ch
zařízení

Krásné
Březno

pondělí–pátek
8:00–18:00
sobota
8:00–16:00
neděle
od 1. 3. do 31. 10.
8:00–14:00

v areálu AVE Ústí n. L. s.r.o., přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad
elektroodpad
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

ANO – převzetí podmíněno předáním úplného zařízení

Všebořice

pondělí–pátek
8:00–18:00
sobota
8:00–16:00
neděle
od 1. 3. do 31. 10.
8:00–14:00

v areálu skládky stavebních odpadů
přístupný ze světelné křižovatky v ul.
Havířská

objemný odpad
elektroodpad
nebezpečný odpad
odpad ze zeleně
stavební odpad
směsný komunální odpad

ANO – převzetí podmíněno předáním úplného zařízení

Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat komunální odpad
ve sběrných dvorech bezplatně.
Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.
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Seznam komunikací pro I. kolo
blokového čištění 2019
B
 ří. Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, Kosmova (od Bří.
Čapků po Všebořickou) dne
10. 5. 2019 od 7:00 do 16:00
P
 asteurova, Resslova od Č. Mládeže po Palachovu, Thomayerova, U Nemocnice, Pod Holoměří,
V Zahrádkách dne 13. 5. 2019
od 7:00 do 16:00
P
 resslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený Vrch, Stará dne
14. 5. 2019 od 7:00 do 16:00
K
 rálova Výšina, Pod Školou,
Malátova, Lisztova, Ženíškova,
Hollarova, Stříbrnické Nivy dne
15. 5. 2019 od 7:00 do 16:00
E
 mmy Destinové, Koněvova,
Stará od Masarykovy, Růžový Palouček, Berní dne 16. 5.
2019 od 7:00 do 16:00

O
 bvodová, Čechova, Rozcestí,
Hřbitovní, V Doubravě, Karoliny Světlé dne 4. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
 J ungmanova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku dne
5. 6. 2019 od 7:00 do 16:00
K
 eplerova, Husova, Družstevní,
Příkopy dne 6. 6. 2019 od 7:00
do 16:00

P
 eškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká dne 13. 6. 2019
od 7:00 do 16:00

R
 abasova, Rabasova ke škole, Šrámkova k MŠ dne 22. 5.
2019 od 7:00 do 16:00
N
 a Kohoutě, Dukelských hrdinů dne 23. 5. 2019 od 7.00
do 16.00
S
 vojsíkova, Gagarinova dne
24. 5. 2019 od 7:00 do 16:00
O
 vocná, Višňová, Švestková,
parkoviště Stavbařů, Ořechová,
Merunková, Ladova dne 27. 5.
2019 od 7:00 do 16:00
M
 aková, Šípková, Zvonková, Stavbařů, parkoviště nad
Merunkovou dne 28. 5. 2019
od 7:00 do 16:00
P
 icassova, Parkoviště Skalka
p.č. 697/87, Na Výšině, Ryjická,
Tři Kříže, Akátová 29.5. 2019
od 7:00 do 16:00
U
 Radnice, Studentská, Májová,
Milešovská, Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská + parkoviště u č. p. 372, Seifertova dne
30.5. 2019 od 7:00 do 16:00
1
 7. listopadu, Plynárenská,
Dukelských hrdinů (od Masarykovy po Všebořickou) dne
31. 5. 2019 od 7:00 do 16:00
S
 portovní, Květinová, parkoviště Opletalova, Zelená, Hluboká,
Opletalova od Seifertovy po Sibiřskou dne 3. 6. 2019 od 7:00
do 16:00

Oddělení projektů a dotací

kotlikove.pujcky@mag-ul.cz; 475 271 773

Dotazník - Kotlíkové půjčky
Vážení spoluobčané,

S
 NP, Ve Smyčce, Hoření
po Důlce , Veleslavínova dne
11. 6. 2019 od 7:00 do 16:00

 J ežkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, Poláčkova včetně pojezdového chodníku dne 20. 5.
2019 od 7:00 do 16:00

M
 lýnská, Železná, U Tonasa dne
14. 6. 2019 od 7:00 do 16:00
K
 ramoly, Žukovova, Na Pile,
Těšínská, Zeyerova, Třebízského dne 17. 6. 2019 od 7:00
do 16:00
T
 omáše ze Štítného, Pionýrů,
Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice dne 18. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
P
 urkyňova, Puškinova, Kolárova,
Žukovova u č. p. 75,77, Rozkošná, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Dobrovského dne 19. 6.
2019 od 7:00 do 16:00
R
 aisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova dne 20. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
S
 partakiádní p. č. 57/51 k. ú.
Všebořice dne 21. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
N
 a Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova dne
24. 6. 2019 od 7:00 do 16:00
O
 blá, Glennova, Větrná, parkoviště Maková - Mezní p. č
4949/335 dne 25. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
 J ana Zajíce, V Klidu dne
26. 6. 2019 od 7:00 do 16:00
B
 ělehradská, Elišky Krásnohorské, Na Schodech, Dvořákova,
Na Vyhlídce dne 27. 6. 2019
od 7:00 do 16:00
S
 partakiádní p. č. 57/58 a 57/70
k. ú. Všebořice dne 28. 6. 2019
od 7:00 do 16:00

podobě zobrazuje kalendář termínů blokového
čištění komunikací ve městě. Aktualizace aplikace probíhá vždy při vyhlášení nového kola
blokového čištění.
Podobně zde lze získat přehled také o svozu odpadu: https://mapy.usti-nad-labem.cz/
apps/odpady/

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

H
 ilarova, Ivana Olbrachta,
Obránců míru, Ondříčkova,
Mošnova včetně zadního traktu, Hilbertova dne 10. 6. 2019
od 7:00 do 16:00

V
 Jámě, U Remízy, Za Vozovnou,
Baráčnická, V Podhájí, Vinařská v sídlišti dne 12. 6. 2019
od 7:00 do 16:00

kách. Tomu, kdo toto dopravní značení nebude respektovat, hrozí odtažení vozidla spojené
s pokutou.
Podrobné informace o blokovém čištění jsou také v mapových aplikacích na webu
města: https://mapy.usti-nad-labem.cz/storyapps/blokove_cisteni/. Aplikace v mapové

Magistrát - Odbor strategického rozvoje

K
 osmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova,
Rembrandtova dne 7. 6. 2019
od 7:00 do 16:00

 J izerská od Šumavské po Šrámkovu, parkoviště Jana Zajíce dne 17. 5. 2019 od 7:00
do 16:00

K
 mochova, Kmochova ke škole, Pincova dne 21. 5. 2019
od 7:00 do 16:00

Řidiči nezapomeňte přeparkovat,
hrozí vám odtažení
K úspěšnému průběhu blokového čištění je
třeba, aby komunikace byla zcela volná, tedy
bez zaparkovaných aut. Informace s datem
a dobou čištění budou s předstihem umístěny v ulicích na přenosných dopravních znač-

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy

H
 ynaisova, Štursova, Slavíkova,
V Podhájí, Nezvalova dne 9. 5.
2019 od 7:00 do 16:00

statutární město Ústí nad Labem se rozhodlo podpořit výměnu zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy za
nový ekologicky šetrný zdroj, a to tak, že poskytne na realizaci výměny bezúročnou půjčku až do
výše 200.000,- Kč. Bezúročná půjčka bude poskytnuta žadatelům o kotlíkovou dotaci ve 4. Výzvě
Ústeckého kraje, kteří ještě výměnu kotle nerealizovali. Ústecký kraj plánuje spustit příjem žádostí o
kotlíkovou dotaci dne 16.9.2019. V případě, že s žadatelem o kotlíkovou dotaci bude podepsána smlouva
o jejím poskytnutí s Ústeckým krajem, bude tomuto žadateli v případě jeho zájmu poskytnuta
statutárním městem Ústí nad Labem bezúročná půjčka. Bezúročná půjčka bude poskytnuta maximálně
na dobu 10 let, s nejvyšší měsíční splátkou maximálně 2.000,- Kč s výjimkou první splátky, která bude ve
výši proplacené dotace Ústeckým krajem. V současné době provádíme průzkum, zda byste o takovou
bezúročnou půjčku měli zájem. V případě, že se nyní do našeho průzkumu nepřihlásíte, nebude
dodatečně možné Vás do seznamu zájemců zařadit a bezúročnou půjčku Vám poskytnout. Na poskytnutí
bezúročné půjčky není právní nárok. Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedených údajů (zaškrtnutím
nebo vyplněním příslušného pole), na základě kterých Vás bude kontaktovat náš kotlíkový
specialista. Dotazník odevzdejte prosím nejdéle do 31.5.2019 na Vám příslušný městský obvod
nebo na Magistrát města Ústí nad Labem, bližší informace viz níže.
Děkujeme za úplné vyplnění dotazníku, Oddělení projektů a dotací
1. Vlastníte nemovitost (zapsanou v katastru nemovitostí jako rodinný dům), ve které je zdrojem
vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy a chcete tento zdroj vyměnit za ekologicky šetrnější?
ANO
X
2. Máte zájem poskytnutí bezúročné půjčky od statutárního města Ústí nad Labem?
Pokud nemáte zájem o bezúročnou půjčku, ale
ANO
NE
X
máte zájem o kotlíkovou dotaci, kontaktujte
Krajský úřad Ústeckého kraje.

3. Vaše jméno a příjmení:
Jméno:

Příjmení:

4. Uvažovaný druh výměny - zaškrtněte jednu variantu
tepelné čerpadlo
kotel na biomasu

5. Adresa rodinného domu:
Ulice a č.p.:
Část obce:
Obec:
Ústí nad Labem
ÚMO (zaškrtněte): město
PSČ:
6. Telefon

Střekov

plynový kondenzační kotel

Neštěmice

Severní Terasa

7. Email

7. V ………………………………………………………………..dne ………………………………………………………
8. Podpis

Sběrná místa pro dotazník: příslušný městský obvod nebo Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí
nad Labem, recepce - box s názvem "Dotazník - kotlíkové půjčky" nebo emailem na adresu kotlikove.pujcky@mag-ul.cz.
Děkujeme
Dotazovaný uděluje odesláním vyplněného Dotazníku statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, IČ:
00081531, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonní číslo
za účelem průzkumu zájmu a kontaktování „kotlíkovým specialistou“. Osobní údaje budou zpracovány ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas
dotazovaný uděluje dobrovolně. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele https://www.usti-nadlabem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf.
Odeslání Dotazníku je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v průzkumu kotlíkové
půjčky.

6 Aktuálně z regionu
Ve výzkumu MĚSTO
PRO BYZNYS získalo
Ústí třetí místo
Elektronická komunikace vynesla Ústí nad Labem na třetí
místo srovnávacího výzkumu
MĚSTO PRO BYZNYS, do kterého jsou jednotlivá města zařazena automaticky.
Letošním vítězem v Ústeckém kraji se stal Děčín, na druhém místě
jsou Lovosice a třetí Ústí nad Labem.
V přístupu veřejné správy boduje město Ústí nad Labem v rámci regionu jednoznačně nejlepší
elektronickou komunikací. Hodnotí se rychlost, vstřícnost a kvalita
odpovědí na fiktivní podnikatelské
dotazy. Ústí nad Labem má velmi vysoký podíl studentů a učňů
v odborném vzdělávání.
„Děkuji za ocenění, které městu dává nálepku kvalitní, rychlé
a vstřícné komunikace. Jsme a budeme vstřícná a otevřená radnice,“
řekl primátor Petr Nedvědický.
Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí
města Prahy. MĚSTO PRO BYZNYS zahrnuje všechny oblasti,
které mají pro podnikatele a firmy
strategický význam. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také
za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele
ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších
měst s největším podnikatelským
potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité
informace a statistická data, která
dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

NOVINY

www.usti-nad-labem.cz

Rekonstrukce koupaliště na Klíši začala
Rekonstrukce
venkovního koupaliště
na Klíši se rozbíhá.
Dokončena má být
v příštím roce.
Předmětem zakázky za téměř devadesát milionů korun je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo
vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační
zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu.
Rekonstrukce zahrnuje úpravu
stávajících venkovních bazénů
včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní
hrátky. Součástí stavby jsou mimo
jiné nové nerezové bazénové vany
s vodními atrakcemi a bazénovou
technologií, objekty ošetřovny
a pokladny, terasa - paluba, brodítka, sprchy, sociální zázemí pro
návštěvníky, zázemí pro plavčíky,

Rekonstrukce venkovní části plaveckého areálu na Klíši začala demolicí původních stavebních objektů

dětský koutek, technický objekt
v jihozápadním rohu areálu,
terénní úpravy a zeleň, příprava
pro stánky s občerstvením, veřejné

osvětlení, monitoring a zabezpečení areálu, ozvučení areálu, mobiliář, příjezdy, přístupy, všechny sítě
(kanalizace, rozvody vody, včetně

Dětem slouží nový most, který
spojuje dětský hrad a lanové centrum na dětském hřišti v Centrálním parku na Severní Terase.
Po působivě vyhlížející lávce
z kmenů, sítí, lan a dřevěných
prken děti lehce překonají vzdálenost několika desítek metrů, která
dělí obě největší atrakce hřiště.
Nápad na propojení hradu
a lanového centra vznikl vloni v létě,
kdy se tehdejší primátorka Věra

ní předávalo Policii ČR, která má
účinnější nástroje.
V další fázi byly nevyhovující
plastové pytle na odpadky ve stojanech nahrazeny 14 kovovými
kontejnery o objemu 1 100 litrů,
které se vyvážejí podle potřeby, zatím s četností 1x týdně a s předpokladánými náklady 100 tisíc korun
ročně.
Úklid odpadků v zeleni provádí
služba VPP, kterou zajišťuje obvod
– Město.

Zveřejnění textu
Davida Daduče
Krajský soud v Ústí nad Labem
uložil statutárnímu městu Ústí nad
Labem zveřejnění textu bývalého
zastupitele Davida Daduče o změně ve vedení města. Text uveřejňujeme podle rozsudku v původním znění.

pitné, elektrické energie se samostatným měřením připojovacích
bodů pro stánky, slaboproudé rozvody, datové sítě).

Dětem na Severní Terase slouží nový most

Odpad v průmyslové zóně
lze odkládat do kontejnerů
Kovové kontejnery byly umístěny
v průmyslové zóně v Předlicích. Řidiči kamionů lokalitu využívají k parkování a k přestávkám v jízdě a své
odpadky často vyhazují v okolí.
Pro zlepšení situace v lokalitě
rozhodlo vedení města o zdvojnásobení hlídek strážníků, strážníci
jsou vybaveni terminálem na platbu pokut kartou. S operačním
střediskem bylo projednáno, aby
upozornění na špatné parkování
či poškozování dopravního znače-

ÚSTECKÉ

Nechybová s dalšími členy rady
města přijela přesvědčit o postupu
stavby hradu. Od zástupců stavební
firmy se dozvěděla o možnosti
postavit lanový most.
„Byla jsem hned pro a nyní jsem
ráda, že se tuto myšlenku podařilo
realizovat. Vypadá to moc pěkně, přeji
dětem, ať si tu užijí hodně zábavy,“
řekla Věra Nechybová při otevření
lávky, na kterou město přispělo
obvodu 300 000 korunami.

První podzemní koše na odpad
slouží v Ústí nad Labem
Dva odpadkové koše
s velkoobjemovou
nádobou v podzemí
byly zprovozněny
v Churchillově ulici
u vchodu do letního kina.
Každý má objem 770 litrů.
Koše s protikorozní úpravou jsou
určeny na běžný odpad. Ten z nich
bude při úklidu ulice vysávat zametací vůz.
Košů by se ve městě mělo objevit podstatně více. Problém však je
v nalezení vhodné lokality. Z původních osmi vytipovaných míst musela
být čtyři vyřazena kvůli inženýrským
sítím pod zemí. Při realizaci byly
v ulici Fabiána Pulíře a na zastávce
MHD Šrámkova nalezeny neohlášené sítě a jámu pro koše tak nebylo
možné vyhloubit. Za dodávku čtyř
košů zaplatilo město 424 000 korun
bez DPH, instalovány byly zatím
první dva koše.
Město v hledání lokalit vhodných k umístění košů pokračuje.

Sběrná nádoba, největší část koše, je umístěna pod zemí a má podstatně větší objem než běžné odpadkové koše v ulicích města.

Doplňující informace
Vážení spoluobčané, dovoluji si
vás tímto informovat, že Městské
noviny v roce 2015 odmítly otisknout můj komentář o změně ve vedení města Ústí nad Labem, k níž
došlo na zasedání zastupitelstva
dne 24. června 2015, a ani jinak
o této změně neinformovaly. Až
teď jsem si jako bývalý zastupitel prostřednictvím soudů vymohl
otištění níže uvedené hlavní části
článku
Proč se v roce 2015 změnilo vedení města?
Na úvod slovní úloha: v roce
2015 mělo zastupitelstvo města
37 členů. Kolik nejméně zastupitelů muselo tvořit koalici, aby nadpoloviční většinou hlasů zvolila
primátora, náměstky a další členy
rady města a rozhodovala o důležitých věcech?
Matematicky správná odpověď
je samozřejmě 19. Přesto po rozpadu dřívější koalice ANO a PRO!Ústí v červnu 2015 vládlo pouhých
6 zastupitelů, dva z UFO a čtyři
nezařazení, původně z ANO. Jak
je to možné? Odpověď je prostá:
tehdejší koalici na zastupitelstvu
podpořily ČSSD, KSČM a ODS,
aniž se formálně staly součástí koalice. Je samozřejmě otázka,
proč to udělaly a jak pevná mohla
taková podpora být.
Existují v zásadě dva názory
na to, proč se v roce 2015 rozštěpilo ústecké ANO a „pučisté“
odvolali primátora Josefa Zikmunda a jeho spolupracovníky
a proč pak důvěru získalo šestičlenné vedení primátorky Věry
Nechybové, která do zastupitelstva nastoupila jen asi dvě hodiny před zvolením (nahradila
odstoupivšího Josefa Matějku).
Nově nastoupivší vedení a jeho
stoupenci tvrdili, že dřívější koalice ANO a PRO! pracovala tak
špatně, že se téměř celá opozice
cítila nucena najít způsob, jak ji
vyměnit.
Proti tomu stojí názor, že když
tehdejší koalice ANO a PRO!
začínala být úspěšná v přetrhávání dvacet let budovaných korupčních vazeb, šedé eminence
místní politiky zinscenovaly puč,
jehož výsledkem bylo slabé vedení města, které se muselo
ČSSD, KSČM a ODS odvděčit.
Odměnou přitom nemusely být
„jen“ funkce v městských firmách a na obvodech. Pro ČSSD
a KSČM mohlo mít po jejich
roztržce s Činoherákem v roce
2014 cenu i to, že vedení, nastoupivší v roce 2015, přemluvilo
vyčerpané divadelníky k přechodu do příspěvkové organizace
města, přestože to město vyšlo
dráž.
David Daduč,
bývalý zastupitel PRO!Ústí

Kontejnery v průmyslové zóně jsou jedním z kroků k udržení pořádku
v této lokalitě

INZERCE
ÚSTECKÉ
NOVINY

Informační periodikum
Magistrátu města
Ústí nad Labem
vychází 4× ročně
v nákladu 40 000 ks a je
distribuováno bezplatně
do všech domácností
města Ústí nad Labem.

Zájemci o inzerci,
kontaktujte prosím manažerku inzerce
Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407, e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

Zastupitelé schválili koupi bytového domu v ulici 1. máje
Bytový dům s patnácti
byty v ulici 1. máje
i s příslušným
pozemkem koupí
město. Rozhodli o tom
zastupitelé. Kupní cena
je 4,052 milionu Kč.
V domě je 14 bytů 1+1 a jeden
byt 3+1. Obsazeno je 14 bytů,
nájemníci mají smlouvy na dobu
určitou. Podmínkou transakce je,

že nemovitosti nebudou zatíženy omezeními a závazky, budova
bude při přejímce vyklizena, kupní cena bude uhrazena po zápisu
nemovitostí do katastru nemovitostí a ukončení veškerých nájemních či podobných smluvních
vztahů.
Zastupitelstvo se záměrem
zabývalo již vloni v červnu a nepřijalo usnesení. Tentokrát hlasovalo
pro 27 zastupitelů. Město chce
pro rekonstrukci budovy využít některý vhodný dotační titul
a byty použije pro sociální bydlení.

Bytový dům v ulici 1. máje bude po rekonstrukci sloužit k sociálnímu bydlení

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Městská policie
posílila revizory
dopravního podniku

Akce revizorů dopravního podniku a strážníků městské policie
odhalila stovky černých pasažerů

Zajímavé výsledky přinesla akce
městské policie s pracovníky dopravního podniku, zaměřená na černé pasažéry a na dodržování přepravního řádu ve vozech městské
hromadné dopravy.
Na lince Mojžíř – Neštěmice
a Krásné Březno se v čase od 10.00
do 17.00 vystřídalo sedm asistentů
prevence kriminality, čtyři strážníci městské policie a osm přepravních kontrolorů. Zkontrolováno bylo
celkem čtyřicet dva spojů a 1703
přepravovaných osob. Z tohoto počtu bylo z přepravy vyloučeno 252
osob, které neměly zaplacené jízdné, a zhruba stejný počet lidí do prostředků MHD na zastávkách raději
nenastoupil vůbec. Primátor města
uložil, aby se tyto kontrolní akce opakovaly pravidelně, a to i na linkách
MHD v jiných částech města.

Maminko, tatínku,
dávej pozor

Strážníci hledali pohozené
jehly a injekční stříkačky
Do celorepublikové
akce JEHLA se
zapojili ústečtí strážníci
a kontrolovali dětská
hřiště, pískoviště nebo
skrytá místa, zda se
na nich nenachází
pohozené jehly.
Kontrole neušly také parky, odpočinkové zóny a různé vestibuly, výklenky a zákoutí. Strážníci se museli vybavit ochrannými prostředky,
jako jsou boxy na infekční materiál,
kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a desinfekční spreje.
V Ústí nad Labem strážníkům pomohli také asistenti prevence kriminality, kteří důvěrně znají prostředí tzv. vyloučených lokalit.
„Nejen, že při této akci vyčistíme
město, ale hlavním smyslem je snížit
riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoc ke znalosti o správném chování při nálezu injekční
stříkačky. Naši strážníci proto apelují na veřejnost, hlavně ve školách a školkách, aby všichni věděli,
jak se zachovat v případě, že někde

Pojmenujte
Dlouhonohé skřítky
Čtveřice Dlouhonohých skřítků pro
sebe hledá úžasná jména! Zapojte
se do soutěže a vymyslete jedno ale
i všechna čtyři.
Své návrhy zasílejte do 19. května 2019 na e-mail info.stredisko@
mag-ul.cz.
Nejlepší jména oceníme a výherce
pozveme na slavnostní otevření dětského hřiště ve volnočasovém areálu
na Větruši dne 1. června 2019. Autoři
vítězných jmen skřítky pokřtí a odnesou si svou výhru. V tento den zde
navíc bude probíhat doprovodný program pro rodiny s dětmi.
Inspiraci můžete najít třeba při
hraní pexesa s motivy Dlouhonohých skřítků, při pití svého oblíbeného nápoje z plechového hrnečku
nebo při sledování pohádky o Dlouhonohých skřítcích. Všechny tyto
dárky a ještě něco navíc můžete
zakoupit v Informačním středisku
města Ústí nad Labem.

Dlouhonozí skřítci – Jaká dostanou
jména?
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O cyklorikšu je velký zájem
Město Ústí nad Labem se zapojilo do aktivity Cykloterapie. Pořídilo
elektrickou tříkolku, která v rámci
pilotního testovacího provozu sveze po Labské stezce bezplatně seniory z Domova Velké Březno.
Cykloterapie, ve světě známá
jako Cycling without age, kombinuje pohyb, zábavu, dobrovolnictví
a vyplnění času příjemnou aktivitou. Město Ústí nad Labem zakou-

pilo elektrickou cyklorikšu vloni
na podzim. Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem postupně ozkouší náročnost
na obsluhu, výdrž baterie a další
technické záležitosti.
Pilotní provoz ve Velkém Březně
zahájí v květnu. Cyklorikša je doplněna bezpečnostními prvky včetně pásu, sklápěcí nástupní plošiny,
odrazek i zvonku.

Strážníci s detektory kovů hledali jehly pohozené na dětském hřišti

naleznou nebo zahlédnou infekční
materiál,“ vysvětlil primátor Petr
Nedvědický.
Sběrem jehel se městská policie
zabývá celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale často také při
cílených opatřeních, kdy je sběr
injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Předchází tak nebezpečí poranění a infekce, jemuž

jsou vystaveny hlavně děti, ale
také domácí zvířata jako jsou psi
a kočky.
Akce se zúčastnilo třicet strážníků a deset asistentů prevence
kriminality. Při tomto preventivně bezpečnostním opatření bylo
strážníky a asistenty prevence kriminality nalezeno a zlikvidováno
39 injekčních stříkaček.

Den bez tabáku bude na náměstí
Den bez tabáku připravilo Zdravé
město Ústí nad Labem při příležitosti Světového dne bez tabáku, který
patří k důležitým osvětovým a preventivním tématům ve společnosti.
Ústecká veřejnost může v úterý
28. 5. 2019 od 12 do 16 hodin navštívit na Mírovém náměstí před palácem Zdar stánky Zdravotního ústavu

Městská
policie
uspořádala
v Muzeu města Ústí nad Labem
workshop na téma „Maminko, tatínku, dávej pozor!“. Akce byla spojena s výstavou výtvarných prací
dětí z mateřských škol. Strážníci
probírali spolu s návštěvníky muzea možná rizika a správné vzorce
bezpečného chování v silniční dopravě. Celá akce byla součástí celoročního preventivního projektu
Městské policie Ústí nad Labem
„MP dětem“.
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Ústí nad Labem, Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
a Národní linky pro odvykání kouření,
ve kterých bude k dispozici zdarma
řada měření, testování, poradenství
a názorných ukázek souvisejících
s dopady kouření na lidské zdraví.
Program bude pokračovat
od 16.00 hodin v Informačním

středisku města uvnitř paláce
Zdar veřejnou osvětovou přednáškou MUDr. Zvolské. Poté proběhne ve spolupráci s DDM ÚL
slavnostní vyhlášení výsledků 26.
ročníku výtvarné soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí,
v níž jedním z témat byl „Světový
den bez tabáku“.

Elektrická tříkolka s dobrovolníky v sedle sveze seniory po Labské
cyklostezce

Cyklobus opět jezdí
ulicemi města
Cyklisté se opět mohou
svézt cyklobusem
z centra do výše
položených lokalit
Ústí nad Labem.
Město Ústí nad Labem v rámci
projektu Zdravé město připravilo možnost zdarma se cyklobusem
dopravit z Labské stezky na Severní Terasu.
Novinkou letošního roku je
změna trasy, neboť cyklobus

pojede rovněž přes zastávku
Bukov.
Cyklobus zahájil své jízdy
13. dubna a jezdí vždy o víkendech a svátcích, a to až do 22. září.
Odjíždí ze zastávky Krajský
soud dvakrát za den, a to
v 16.30 a v 18.00. Další stanicí,
kde lze nastoupit, je zastávka
Divadlo. Výstupní stanice jsou
následně Bukov, Severní Terasa
nebo Orlická.
Linku zajišťuje jeden autobus
s vlekem. Provoz cyklobusu bude
stát téměř 100 000 korun bez
DPH.

8 Aktuálně z regionu
Jedna vstupenka
– tři zoo
Projekt Jeden kraj – tři různé zoo
pokračuje i v letošním roce. Zájemci si mohou koupit speciální
vstupenku, která umožňuje za zvýhodněnou cenu navštívit tři zoologické zahrady v Ústeckém kraji.
Kromě Zoologické zahrady v Ústí
nad Labem se to týká Zooparku
Chomutov a Zoo Děčín. Společná vstupenka stojí pro dospělého
260 korun a děti 140 korun. Vstupenka má formu pohledu a její
součástí je také dárek – originální
magnetka, v každé zoo s jiným motivem. Lidé, kteří navštíví všechny
tři zoo, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

ÚSTECKÉ
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www.usti-nad-labem.cz

Zoologická zahrada je plná mláďat

Panda a velemyš
našly v Ústí nové
partnery
Samice pandy červené a velemyši
obláčkové jsou novými obyvatelkami ústecké zoo. Mají vytvořit nový
chovný pár. Na obě z nich čekal
v novém domově partner.
Samice pandy červené Anmar
přicestovala z anglického Drusillas
Zoo Parku, kde se 16. června 2014
narodila. Po příjezdu na ni v expozici čekal samec Eugenio, který je
v ústecké zoo od roku 2010. Během spojování byl překvapivě zdrženlivý samec a před novou samicí
spíše utíkal. Po pár dnech se však
osmělil a nyní již oba jedinci po většinu dne společně odpočívají v koruně velkého akátu. Panda červená se ve volné přírodě vyskytuje
v bambusových lesích v Nepálu, Indii a jižní Číně a živí se bambusovými listy, vejci i drobnými živočichy.
Tento druh se v Ústí chová
od roku 1996, kdy k nám koordinátor Evropských chovných programů
přidělil dvě mladé samičky. V roce
2000 byl dovezen samec Sole
a o rok později se narodilo historicky první mládě. Úspěšný odchov si
Sole zopakoval ještě v roce 2007
se samicí Geenou, kdy se narodila
dvě mláďata. Druhým potomkem
Geeny byl v roce 2015 sameček
Sikkim, jehož otcem je Eugenio.
Další novou obyvatelkou se stala
necelé dva roky stará samice velemyši obláčkové, která dorazila z německé Zoo Neunkircher. Vytvoří
pár se samcem Wiliamem, kterého jsme získali darem v roce 2015
ze Zoo Vídeň. Seznamování s novým prostředím probíhalo pomaleji.
Pandora si našla své místo v dutině kmenu a prozkoumávat expozici
chodila zřídka. Společnost ji vyjma
samce dělá pár tan severních, které
ve volné přírodě také obývají Jihovýchodní Asii. Velemyš obláčková
je stromový druh hlodavce a endemitem ostrova Luzon na Filipínách.
Patří mezi býložravce, její potravu
tvoří části rostlin, listy a plody. Mezinárodní seznam ohrožených druhů
(Red List IUCN) je řadí do kategorie „málo dotčený“, populace je stabilní, i když je ohrožuje lov pro maso
a ztráta životního prostředí.
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První byly ovce kamerunské
Nové přírůstky zaznamenává
zoologická zahrada v Krásném
Březně po celý rok. Velká pozornost je věnována hned tomu prvnímu mláděti. Zatímco v loňském
roce byl prvním mládětem korovec mexický, o rok dříve lenochod
dvouprstý, v roce 2016 leguánek
ostnitý a ještě předtím gueréza pláštíková. Letos byly prvními
mláďaty ovce kamerunské, které žijí v kontaktním Venkovském
dvorku. „Jehňata zůstávají první dny s matkou ve stádu, ale zakrátko chodí s ostatními ven a tak
mohou skotačení malých oveček
obdivovat návštěvníci,“ uvedl vedoucí zoologického útvaru zoo
Lukáš Štěrba. Výhodou u tohoto
afrického druhu je to, že se nemusí stříhat, tak jako většina ostatních plemen. „Na druhé straně
jejich vzhled mate návštěvníky,
protože není typicky ovčí, takže
jim řada příchozích říká kozičky,“
podotkl ještě Lukáš Štěrba.

Otevírací doba a vstupné
LETNÍ SEZÓNA
(duben – září)
Pokladny otevřeny:
od 9.00 do 18.00 hodin
Pavilony otevřeny:
od 9.00 do 18.00 hodin
Areál zoo:
do 19.00 hodin (turnikety
u spodního či horního vchodu)
Po dobu letní sezóny jsou
otevřeny oba vchody (spodní
i horní).

Vstupné
Dospělí: 120 Kč
Děti (3 – 15 let), studenti
(do 26 let), důchodci*: 60 Kč
* Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu – u studentů jakýkoliv v daném roce
platný studijní průkaz, index, ISIC,
žákovská knížka, studentský průkaz na dopravu apod.; u důchodců potvrzení o přiznání důchodu,
rozhodnutí ČSSZ apod.
Rodinné vstupné = 2 dospělí
a 2 děti (3-15 let): 310 Kč
Děti do 3 let: zdarma

Ústecké pruhované nadělení
v Evropě vede
Zoo Ústí nad Labem
se může pochlubit
nepřetržitým chovem
zebry Hartmannové
od roku 1975, kdy do zoo
dorazilo dvanáctihlavé
stádo zakoupené ze Zoo
Dvůr Králové.
Dva hřebci a deset klisen, kteří pocházeli z přímého odchytu
uskutečněného Ing. Josefem Vágnerem v Namibii v jihozápadní
Africe, položili základ úspěšného
chovu, kterým se zoo dodnes pyšní i v mezinárodním měřítku.
Ústecká zoo se počtem chovaných zvířat i počtem odchovaných
mláďat řadí k nejvýznamnějším
chovatelům v celé Evropě. Podle
databáze ZIMS chová v současné
době tento poddruh zebry horské celkem 25 institucí v celkovém
počtu 111 zvířat, přičemž naše
stádo čítající 17 jedinců je absolutně nejpočetnější
V zoologických zahradách nejsou
tyto zebry příliš často chovány, protože je nutné separované ustájení
každého jedince, což je dáno jejich
způsobem života ve volné přírodě.
Nesdružují se do mnohatisícových stád, ale žijí v menších rodinných skupinkách, které tvoří vůdčí
dospělý hřebec s několika klisnami
a hříbaty zhruba do věku dvou let.
V zoo je třeba zajistit tvrdý povrch
výběhu k přirozenému obrušování
kopyt, popř. provádět jejich korekci.

