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Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz 

 

 

 

Oslava 20 let spolupráce měst Bystřice Kladská a Ústí nad Orlicí 
 

V letošním roce si město Ústí nad Orlicí připomene 20 let od zahájení spolupráce s polským městem Bystřice 

Kladská. Město Ústí nad Orlicí připravuje oslavu výročí spolupráce na sobotu 6. září 2014. Tato celodenní 

slavnost proběhne za přítomnosti polské delegace. Představena bude dvacetiletá spolupráce obou partnerských 

měst, na které se podíleli převážně sportovci, školy, hasiči, senioři a město Ústí nad Orlicí, a prezentovány budou 

společně realizované projekty vzájemné spolupráce. Představitelé měst při této příležitosti podepíší deklaraci o 

další spolupráci a předají ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj a prohloubení partnerství obou měst.  
 

V sobotu od 16 hodin je připraven v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí program po členy delegace a pro širokou 

veřejnost. K tanci a poslechu bude hrát Tiger Swing, promítána bude prezentace společných akcí a bude možné 

ochutnat tradiční polskou kuchyni. 

 

Rekonstrukce komunikace ul. T. G. Masaryka  
 

V měsíci srpnu měla být zahájena celková rekonstrukce komunikace T. G. Masaryka. Stavba se projekčně 

připravovala více jak rok a byla několikrát prezentována ústecké veřejnosti. S dotčenými vlastníky nemovitostí a 

s podnikateli provozujícími svoji činnost v této ulici se představitelé radnice sešli na třech společných jednáních. 

Rozsah rekonstrukce a navržená podoba včetně nového dopravního řešení byl projednáván zastupitelstvem 

města, dopravní komisí a komisí městského architekta. Dokumentace byla postupně upravována a to zejména na 

základě připomínek dotčených podnikatelů. Nejvíce rozporovaným se stal návrh na změnu dopravního řešení 

komunikace, konkrétně na otočení stávajícího jednosměrného provozu. Tento návrh byl převzat z dopravní 

studie, která byla zastupitelstvem města v roce 2013 schválena jako podklad pro zpracování nového územního 

plánu. Na základě petice nespokojených podnikatelů zastupitelé města opětovně danou problematiku 

projednávali, ale vždy potvrdili své původní rozhodnutí, tedy změnu dopravního řešení v ulici TGM. 
 

V současné době, kdy byla rekonstrukce ze strany veřejnosti očekávána a vybraný dodavatel připraven zahájit 

stavební práce, byly podány některými vlastníky nemovitostí účelové námitky proti vydanému stavebnímu 

povolení. Tato skutečnost fakticky zabránila zahájení rekonstrukce nejen nyní v srpnu, ale v letošním roce vůbec. 

O námitkách bude totiž rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje a legislativní lhůty správního řízení 

posouvají termín rozhodnutí do října letošního roku. Z uvedených důvodů rozhodlo vedení města provést 

provizorní opravu komunikace a to tak, aby byla umožněna sjízdnost zejména v zimních měsících a na 

komunikaci mohla být prováděna řádná zimní údržba. 
 

„Jako starostu města, ale také jako občana a patriota mě velice mrzí přístup těch, kteří účelovou námitku podali. 

S těmito jednotlivci jsem několikrát osobně jednal a situaci s nimi podrobně rozebíral. Argumenty, které dnes 

uvádějí, jsou stejné jako před půl rokem, kdy byla rekonstrukce a navržené dopravní řešení předmětem jednání 

zastupitelstva města. Toho se ovšem autoři petice nezúčastnili a na námi zaslanou odpověď nereagovali. Dnes 

tvrdí, že s nimi radnice nekomunikuje. Navíc se domnívám, že současná situace, tedy podání námitek proti 

vydanému stavebnímu povolení, je součástí předvolební rétoriky a rozdávání slibů, na které volič vždy slyší. 

Bohužel, populistických slibů ještě v následujícím měsíci uslyšíme v Ústí asi hodně,“ doplňuje informaci starosta 

města Petr Hájek. 
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Pozvánka na Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí 
 

V pondělí 8. září se od 15 hodin v Modrém salonku kulturního domu uskuteční 24. zasedání Zastupitelstva města 

Ústí nad Orlicí. Na programu bude vedle tradičních bodů, jakými jsou majetkoprávní úkony nebo finanční 

záležitosti projednáván záměr vyhlášení místního referenda k otázce hazardu a ke schválení bude předloženo 

zadání regulačního plánu Perla 01. „O zadání regulačního plánu nové podoby území bývalé Perly 01 budeme 

s Ing. arch. Michalem Šourkem, zástupcem vítězného návrhu architektonické soutěže a s veřejností diskutovat ve 

středu 3. září od 17 hodin na Malé scéně,“ přítomným sdělil a zároveň na setkání pozval starosta města Petr 

Hájek. Veřejnost se s návrhem zadání regulačního plánu může seznámit na webových stránkách města. Vítězný 

návrh revitalizace území Perla 01 a fyzický model lokality je v současné době vystaven v Městském muzeu 

v Hernychově vile a v rámci diskuse bude k dispozici na Malé scéně.       
 

Součástí zastupitelstva města bude také schvalování dalších dotací sportovním oddílům a klubům. V souladu 

s rozpočtem města bude rozdělen podle předem stanoveného klíče jeden milion korun. Jedná se o finanční 

prostředky z výnosů pocházejících z loterií a hazardních her. Na základě pozitivních zkušeností z minulých let 

budou dotace rozděleny s ohledem na počet aktivních členů do 18 let věku a počet dospělých, nastupujících 

pravidelně za klub v soutěžích vyhlášených příslušným sportovním svazem. „Obecně lze říct, že naše město 

veškeré prostředky získané z hazardu přerozděluje formou grantů na podporu sportu, kultury a sociálních věcí. 

Tím neříkám, že hazard je prospěšný a měl by se podporovat, jen se snažím vysvětlit, jak se získanými penězi 

město nakládá. Na podporu sportovních oddílů a sportovních akcí je letos v rozpočtu alokováno téměř 3,8 mil. 

korun. Nejvyšší dotace jsou každoročně přidělovány TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, letos je to např. 800 tis. na rozvoj a 

údržbu sportovišť a dalších 500 tis. na podporu sportovní činnosti. S čistým svědomím mohu říct, že sportovní 

oddíly v letech minulých nikdy tak vysoké dotace nezískaly a o TJ Jiskra to platí dvojnásob,“ zakončil informaci 

starosta města Petr Hájek.         
 

 

Výstavba sběrného dvora probíhá dle harmonogramu  
 

V areálu společnosti Tepvos s.r.o. v Královéhradecké ulici jsou v plném tempu stavební práce na výstavbě nového 

sběrného dvora. Akce zahájená v průběhu prvního pololetí letošního roku probíhá dle harmonogramu. 

Dodavatelská firma v současné době dokončuje spodní stavbu rampy, náročný objekt dešťové kanalizace je již 

zrealizován a připraven k předání do provozu. Znám je také dodavatel technického vybavení, tedy vlastní 

dodávky velkoobjemových kontejnerů.  Celková cena stavby představuje více jak 20 mil. Kč. Město Ústí nad Orlicí 

získalo na realizaci akce dotaci prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z prostředků EU ve výši 15 mil. 

Kč. „Provozovatel sběrného dvora bude městská společnost Tepvos s.r.o. Realizace stavby je završením více jak 

dvouletého pracovního úsilí, které bylo ze začátku komplikované i z důvodu nedořešených majetkoprávních 

vztahů. Areál společnosti bude po dokončení téměř k nepoznání a občané získají dlouho očekávanou a 

slibovanou službu na patřičné úrovni. Společným záměrem města a společnosti Tepvos je také rekonstrukce 

stávajícího nevyužitého administrativního objektu za účelem přemístění vedení společnosti z Hylvát do 

Královéhradecké ulice. Zároveň zde bude umístěno i jedno inkasní místo, takže občan našeho města bude mít 

možnost uhradit všechny místní poplatky na jednom místě a pod jednou střechou,“ doplnil zprávu starosta 

města Petr Hájek.         


