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Rozpočet města na rok 2017 je připraven ke schválení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí bude v pondělí 13. února předložen ke schválení návrh rozpočtu města 
na rok 2017. „Naše město bude v letošním roce hospodařit s více jak 274 mil. Kč, přičemž očekávané příjmy 
představují 258 mil. Kč, rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek ve výši necelých 16 mil. Kč je kryt 
přebytkem z loňského roku, který činil téměř 25 mil. Kč,“ informoval starosta města Petr Hájek. 
 

Součástí rozpočtu města je podrobný soupis stavebních investic a oprav, které budou v průběhu roku 
realizovány v celkové výši 60 milionu korun. Mezi nejvýznamnější akce patří dokončení rekonstrukce ulice 
Čs. armády a výstavba společensko-sportovního centra v Knapovci. „Stavební práce na komunikaci ČSA 
budou prováděny stejně jako na podzim za plné uzavírky a vyžádají si opětovné dopravní omezení. 
Technicky náročnější část rekonstrukce byla provedena loni, proto v tuto chvíli neočekáváme komplikace a 
stavební práce by měly být dokončeny dle harmonogramu. Rozhodujícím faktorem, který ovšem 
neovlivníme, budou vhodné klimatické podmínky,“ řekl starosta města. „Společensko-sportovní centrum 
v Knapovci se realizuje na místě bývalé sokolovny, která byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu 
zbourána. Novostavba obsahuje víceúčelový sál o rozloze 180 m2, klubovnu s možností občerstvení, sociální 
a technické zázemí. Venkovní terasa navazuje na stávající antukový kurt a dětské hřiště,“ doplnil starosta.   
 

Ambice města Ústí nad Orlicí nespočívají pouze v těchto dvou uvedených stavbách. Na běžnou údržbu 
chodníků, komunikací a mostů jsou v rozpočtu vyčleněny téměř 4 mil. Kč. Další prostředky budou uvolněny 
na rekonstrukci ulice Školní v Kerharticích, nový silniční most bude realizován v ulici Třebovská v Hylvátech 
a v centru města se počítá s opravou ulice Havlíčkova, Černá a Příkopy. „V případě těchto komunikací se 
jedná o navazující investici na dokončenou rekonstrukci ulice TGM. V loňském roce byla v této části města 
provedena výměna kanalizace. Díky této skutečnosti můžeme realizovat záměr úpravy prostoru před Malou 
scénou,“ upřesnil Petr Hájek.  
 

Další investice směřují do zateplení budovy MŠ Na Výsluní. Na tuto akci získalo město finanční dotaci 
v rámci programu SF Životního prostředí. V městské části Hylvýty budou zahájeny dvě dlouho odkládané 
stavby, jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů a přístavbu MŠ Pod Lesem. 
Naopak stavbou, se kterou se původně neuvažovalo, ale která musela být do plánu investic města prioritně 
zařazena, je přemístění školní jídelny z ulice TGM do bývalé jídelny v objektu OSSZ. „Na podzim loňského 
roku došlo ke statickému narušení budovy. V suterénu se objevily trhliny na obvodovém zdivu, zároveň došlo 
k poruchám na podlaze jídelny. Objekt je založen v nestabilním jílovitém podloží, nové statické poruchy se 
objevily také na vstupu vedlejší budovy gymnázia. Školní jídelna není v nejlepší technické kondici a bude 
vyžadovat náročnou rekonstrukci, nebo případnou demolici. Situaci ovšem musíme řešit hned a bez 
zbytečných odkladů, proto nyní volíme přemístění do pronajatého prostoru,“ informoval starosta Petr Hájek.  
 

Samostatnou kapitolou městských investic je revitalizace areálu bývalé Perly. Rozpočet letošního roku 
zahrnuje výdaje na demolici výrobních hal a projektovou přípravu novostavby domu dětí a mládeže a 
technickou infrastrukturu. „O Perle budeme informovat na samostatné tiskovce v souvislosti se zahájením 
demoličních prací, které předpokládáme realizovat v první polovině letošního roku,“ zakončil starosta města.   

 
 



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 

 

 

Ústí nad Orlicí rozšířilo městský kamerový systém 

V loňském roce rozšířilo město Ústí nad Orlicí městský kamerový systém. V prosinci byla dokončena 
investice za téměř 900 tis. Kč, která byla plně hrazena z rozpočtu města. Jednalo se o umístění čtyř kamer 
v prostoru Katastrálního úřadu, které monitorují prostranství před Malou scénou, průchod pasáží, Mírové 
náměstí a ulici Barcalovu. Druhou lokalitou, kam byly kamery umístěny, je prostor před vlakovým nádražím. 
Zde tři kamery monitorují veřejné parkoviště, přístupy k výpravní budově a přilehlé komunikace. Ve třetí 
lokalitě, podchodu pod silnicí I/14, bylo umístěno šest samostatných kamer, které monitorují ulici M. R. 
Štefánika, prostranství U Václava a vlastní podchod.  
 

„V letošním rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na umístění kamer do prostoru Roškotova divadla. 
Díky městskému kamerovému systému se snižuje počet přestupků a eliminuje se vandalismus, který se 
zejména v podchodu nebo v pasáži objevoval,“ doplnil informaci Petr Hájek, starosta města.  

 

Ústí nad Orlicí zakončilo zkušební rok motivačního systému odpadů 

Ve spolupráci s firmami EKOLA České Libchavy s.r.o., TEPVOS spol. s.r.o. a EKOKOM a.s.  zavedlo město Ústí 
nad Orlicí v roce 2016 motivační systém na podporu recyklace plastu papíru a nápojových kartonů. V rámci 
něho mohou poplatníci získat za každý odevzdaný pytel naplněný papírem, plastem, nebo nápojovými 
kartony slevu 10 Kč, do maximální výše 200 Kč z poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Do slevového sytému se celkem zapojilo 3 220 poplatníků z našeho města. Z celkového počtu odevzdalo 
přesně 20 pytlů 996 poplatníků, více jak 21 pytlů pak odevzdalo 661 poplatníků. Celkem bylo odevzdáno 
přes 53 000 pytlů vytříděného odpadu. 

„U každého nového projektu je poměrně složité odhadnout, jak se bude v praxi vyvíjet. V tomto případě 
předčila reakce občanů naše očekávání. Oproti předchozímu roku 2015 se díky novému systému podařilo 
vytřídit o 95 tun papíru, plastu a nápojových kartonů více, v procentech se jedná o 39% nárůst. Kromě 
zmíněných komodit se podařilo třídění i u komodity skla, kde vytíženost vstoupla o 18 tun. I díky tomu se daří 
již dva roky po sobě snižovat v Ústí nad Orlicí váhu směsného komunálního odpadu v popelnicích a to o 50 
tun. Děkujeme za odpovědný přístup všem občanům“, řekl místostarosta města Jiří Preclík. 

„I přes tyto úspěchy je třeba se v odpadovém hospodářství soustředit i na další komodity. Patrně i díky 
podpoře ve formě dotovaných kompostérů, ubylo v roce 2016 meziročně o 94 tun bioodpadu. Nicméně nám 
v posledních letech stoupá množství objemného odpadu, nebezpečných odpadů a pneumatik. Proto se 
budeme nadále snažit odpadové hospodářství města zefektivňovat a podporovat třídění dalších využitelných 
složek. Konkrétně v roce 2017 plánujeme přidat do dalších lokalit kontejnery na elektroodpad a baterie, 
nádoby na sběr použitých rostlinných olejů, kovů a v několika pilotních lokalitách nádoby na sběr 
bioodpadu,“ doplnil místostarosta města a gestor životního prostředí. 

 

Kalendář akcí 2017 

Již tradičně připravilo město Ústí nad Orlicí přehledný kalendář akcí konaných ve městě a jeho nejbližším 
okolí. Tištěná verze letošního kalendáře je k dispozici na městském turistickém informačním centru 
v budově radnice. Kompletní přehled akcí mohou návštěvníci nalézt na webových stránkách města v 
podstránce Turista. Zde je možné akce vyhledávat podle data konání. Webová databáze je aktualizována 
průběžně, proto informace o pořádaných akcích může organizátor zasílat ke zveřejňování s dostatečným 
předstihem před termínem konání i během roku na uvedenou kontaktní adresu. 

„Pro letošní rok připravilo turistické informační centrum pro své návštěvníky nový tiskový materiál Průvodce 
městem. Stručnou formou jsou zde představena zajímavá místa ve městě. Textová část je doplněna 
fotografiemi a na zadní straně je umístěna mapa města s vyznačenými zajímavostmi,“ doplnila úvodní 
informaci Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení propagace a cestovního ruchu.                                       

Kontakt: kunvalska@muuo.cz, ic@muuo.cz, tel.: 465 514 111 
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Veletrh cestovního ruchu s účastí města Ústí nad Orlicí 

Ve dnech 16. – 19. února 2017 představí město Ústí nad Orlicí nabídku svých volnočasových aktivit 
v Praze na holešovickém výstavišti na svém prezentačním stánku při konání veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World. Na stánku budou k dispozici návštěvníkům informace o cykloturistice, o turistických 
cílech ve městě a jeho nejbližším okolí, o kulturních a sportovních aktivitách a službách v cestovním 
ruchu včetně nového materiálu Průvodce městem a aktuálního kalendáře akcí na rok 2017. 

 

„Jako každoročně se na veletrhu setkáme s představiteli partnerského města Bystřice Kladská. 
Zhodnotíme spolupráci v uplynulém roce a prodiskutujeme další společné aktivity na nové období,“ sdělil 
starosta města Petr Hájek. 

 

Český statistický úřad v Ústí nad Orlicí 

Český statistický úřad bude na území města Ústí nad Orlicí, konkrétně v ulicích Poříční, Sluneční, 
Za Vodou a Třebovská, v období od 4. února 2017 do 28. května 2017 provádět statistické šetření 
s názvem Životní podmínky 2017. Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní aktivitě 
a názorech na životní podmínky domácností. Šetření probíhá každoročně a týká se území celé České 
republiky. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 31 evropských zemích a jeho smyslem je 
dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci jejich obyvatel. 

Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem 
tazatele ČSÚ a svým občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na 
internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na 
telefonním čísle 466 743 445. Více informací k šetření lze získat v odkaze:  

https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti 
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