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[ 14/01/2016 
 

Město Ústí nad Orlicí představuje investiční záměry pro revitalizaci Perly 

Město Ústí nad Orlicí v současné době představuje v Malé scéně dokončené investiční záměry veřejné 

části projektu revitalizace území bývalé Perly. Návštěvníci se tak mohou seznámit nejen s možnou 

podobou nového domu dětí a mládeže, ale také s přestavbou stávajících objektů, ve kterých by mohla 

najít zázemí Střední škola uměleckoprůmyslová a Centrum rozvoje. „O možném využití Perly pro výuku 

kreativních předmětů uměleckoprůmyslové školy jednáme s Pardubickým krajem, který je zřizovatel 

střední školy. Návrh představuje přemístění stávajících ateliérů z méně vyhovujícího objektu ze Špindlerovy 

ulice. Škola by touto změnou získala nejen nové prostory, ale také možnost svého dalšího rozvoje a 

zatraktivnění výuky,“ sděluje starosta města Petr Hájek. „Na tento objekt přímo navazuje Centrum rozvoje, 

o kterém dlouhodobě uvažujeme a nyní dokončujeme jeho koncepci. V Centru rozvoje by mělo uplatnění 

najít široké spektrum uživatelů všech věkových kategorií. V rámci připravované náplně činností 

předpokládáme spolupráci s významnými firmami orlickoústeckého regionu,“ doplnil starosta. Kromě 

uvedených záměrů může návštěvník posoudit návrh multifunkční haly, která by měl vzniknout z bývalé 

kotelny a strojovny. Tento objekt nese rysy industriální architektury a měl by tvořit jednu z dominant 

v nové Perle. Součástí prezentace je i textová část, která zahrnuje kvalifikovaný propočet nákladů.          

„V souvislosti s prezentací musím opět zdůraznit, že revitalizace Perly je během na velmi dlouhou trať. 

Jsme stále ještě na začátku, ale zároveň máme již velkou část cesty za sebou,“ říká starosta města a 

dodává: „Zahájení vlastních stavebních prací je podmíněno úspěšností města v rámci dotací z prostředků 

Evropské unie. Budeme se ucházet o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Rozhodující bude letošní rok, tedy zda včas předložíme kvalitní projektové záměry. Jsem přesvědčen, že 

ano a že také spolupráce s vedením Pardubického kraje naplní naše očekávání. Pro Střední školu 

uměleckoprůmyslovou je Perla velkou příležitostí a může se stát i pro kraj velkou a viditelnou výzvou.“  

Že je ústecká Perla živé téma podtrhuje i zájem podnikatelů, kteří mají o prostory zájem a jednají 

s městem o možném odprodeji určitých částí areálu nebo o dlouhodobých pronájmech se záměrem 

vlastní investice. V rámci dokončeného návrhu regulačního plánu je také uvažováno s plochou určenou na 

výstavbu bytových domů. „O pozemek projevují zájem developeři, kteří se zaměřují na bytovou výstavbu. 

S prodejem, a tedy s výběrovým řízením musíme počkat až do schválení regulačního plánu zastupitelstvem 

města. Veřejné projednávání regulačního plánu proběhne v únoru, zastupitelstvu bude předložen ke 

schválení v dubnu, nejpozději v květnu letošního roku,“ upřesnil informace starosta města Petr Hájek.   

Prezentace investičních záměrů na Malé scéně v Ústí nad Orlicí probíhá do konce ledna. Následně bude 

přemístěna do foyeru Roškotova divadla. Zde se návštěvníci budou moci seznámit i s modelem Perly, 

který byl zpracován podle vítězného návrhu veřejné architektonické soutěže v roce 2014.    

 



Petr Hájek, starosta města 
tel.: (+420) 777 736 337 
mail: hajek@muuo.cz 

  Město Ústí nad Orlicí 
 Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

 www.ustinadorlici.cz 
  

2 

 

 

Volnočasový klub KAMIN – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež   

Po tříletém období, kdy byl na základě potřeb města Ústí nad Orlicí otevřen Volnočasový klub KAMIN, 

jehož realizátorem bylo RC Srdíčko, se podařilo od 1. 1. 2016 vyjednat s Pardubickým krajem registrování 

sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s kapacitou 10 dětí. Služba je registrována pod 

stejnou organizací, tedy na Rodinné centrum Srdíčko, které s dětmi formou klubů pracuje již řadu let. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bude poskytovat ambulantní, popřípadě i terénní služby dětem 

ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 15 let.  

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik, 

umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 

sociální situace.  

„Důvodem této změny byly jednotlivé případy  dětí, se kterými se pracovníci klubu setkávali a mnohokrát 

vyhodnotili, že již nejde pouze o zaplnění volného času, ale o nutné odborné řešení složitých sociálních 

situací dětí,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík. Radní Pardubického kraje pan Pavel Šotola, který se 

slavnostního otevření zúčastnil, velmi vysoce hodnotil novou sociální službu a zejména to, že vznikla 

z potřebnosti na daném území města a z dlouhodobé práce s dětmi a mládeží. „Vedení města se k této 

přeměně postavilo pozitivně a výrazně přispělo při společném jednání na krajském úřadě k registrování 

nové sociální služby. Zároveň přislíbilo podporu do budoucna,“ upřesnil místostarosta města. 

 

Ústí nad Orlicí zavádí slevový systém třídění odpadu a evidenci 

odpadového hospodářství ve Sběrném dvoře.  

Město Ústí nad Orlicí začalo s novým rokem 2016 zefektivňovat odpadové hospodářství. Společnost 

TEPVOS, spol. s.r.o. provozující sběrný dvůr zavádí elektronickou evidenci odevzdaného odpadu. Zároveň 

zastupitelstvo města schválilo systém úlev pro poplatníky poplatku za komunální odpad, mezi něž patří i 

sleva za třídění pytlového sběru plastu a papíru.  

„Snažíme se zvýšit počet obyvatel, kteří pečlivě třídí odpad, zároveň zavést přesnější evidenci množství 

odpadu, který prochází přes sběrný dvůr. Ve snaze snížit provozní náklady na minimum, jsme vytvořili 

systém evidencí vázaný na městskou kartu. Aby byly změny pro občany přívětivější, soustředili jsme 

podporu, platby a informace ve spolupráci s naší společností TEPVOS do jejich nového zákaznického 

centra,“ sdělil místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík. „Občané zde mohou požádat o 

bezplatné vydání městské karty pro sběrný dvůr, zaevidovat se do systému slev za tříděný odpad, dostanou 

k němu zdarma barevně odlišené pytle a mohou zde od začátku ledna platit hotově nebo platební kartou 

místní poplatky,“ dodal místostarosta. „Slevový systém našeho města není novinkou, čerpali jsme řadu 

inspirací z jiných měst. Jsme si vědomi, že zejména v prvních měsících budeme řešit řadu stížností, 

připomínek a dotazů. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že jdeme správnou cestou,“ doplnil Petr Hájek, 

starosta města.   

Poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu ve výši 590 Kč musí v Ústí nad Orlicí hradit všichni občané, 

dospělí i děti. Zároveň má každý nárok na slevu z poplatku. Musí být ovšem přihlášen do slevového 

systému a to buď sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce. Maximální výše slevy 

v kalendářním roce činí na osobu 200 Kč.  
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Veletrh cestovního ruchu s účastí města Ústí nad Orlicí 

Ve dnech 18. – 21. února 2016 představí město Ústí nad Orlicí své nové propagační materiály v Praze na 

holešovickém výstavišti na prezentačním stánku při konání veletrhu cestovního ruchu Holiday World. 

„Nové tiskoviny nabízejí volnočasové aktivity pro seniory, pro rodiny s dětmi, mapu města a novou 

obrazovou publikaci o městě. Ta představuje zajímavosti města a jeho historii na fotografiích, které jsou 

doplněny texty v několika jazykových mutacích,“ řekl starosta města Petr Hájek.  

Na stánku budou k dispozici návštěvníkům také informace o cykloturistice, o turistických cílech ve městě a 

jeho nejbližším okolí, o kulturních a sportovních aktivitách a službách v cestovním ruchu včetně aktuálního 

kalendáře akcí na rok 2016.  

Jako každoročně se na veletrhu setkají představitelé města Ústí nad Orlicí a partnerského města Bystřice 

Kladská. Tradičně se zde kromě hodnocení uplynulé spolupráce plánují společné aktivity na další období. 

 

Zápisy dětí do 1. ročníku základních škol 

Zápisy dětí do 1. ročníku na ZŠ Komenského – Na Štěpnici, ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Třebovská se uskuteční 

v letošním roce ve dnech 26. a 27. ledna od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis dětí do 1. ročníku  ZŠ v 

Kerharticích se uskuteční 26. ledna od 14.00 do 17.00 hodin v budově základní školy. Rodiče k zápisu musí 

přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speciální a přípravného stupně ZŠ speciální se uskuteční v pondělí 

15. února od 12.00 do 15.00 hodin ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad 

Orlicí. Rodiče dětí musí přinést k zápisu rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Poplatky za komunální odpad v roce 2016 

Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností od 1. 1. 2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním 

poplatku za komunální odpad. Výše poplatku je stanovena na 590 Kč ročně na jednoho poplatníka. 

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný jednou splátkou, nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, činí-li 

poplatková povinnost poplatníka, spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu méně než 

3.000 Kč, nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5 a do 31. 10. kalendářního roku, činí-li 

poplatková povinnost více jak 3.000 Kč. 

Poplatek se platí bez vyzvání nejpozději ve výše uvedených termínech v hotovosti nebo kartou v pokladně 

MěÚ Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, v pokladně zákaznického centra společnosti TEPVOS, 

spol. s r.o. nebo bezhotovostně na účet města. 

Upozorňujeme občany, že v zákaznickém centru společnosti TEPVOS je možné poplatky pouze platit. Na 

tomto místě nelze žádat o úlevu, nelze slučovat členy domácnosti pod jednoho poplatníka, nelze 

dohodnout splátkové kalendáře ani jiné změny. Tyto záležitosti spadají pod správu místního poplatku a je 

možno je vyřídit pouze na městském úřadě. 
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