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Přemístění hlavní Pošty Ústí nad Orlicí  
 

Hlavní Pošta Ústí nad Orlicí, která doposud sídlí v budově bývalého Telecomu v Lochmanově ulici, bude od 

nového roku přemístěna do objektu Hotelu UNO. „České poště se bohužel nepodařilo realizovat svůj 

původní záměr, kterým bylo přemístění hlavní Pošty do vlastní budovy původního výpočetního střediska 

Perly,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Tento záměr byl ze strany města připomínkován, požadovali jsme 

návrh upravit s ohledem na dopravní obslužnost a zajištění dostatečného počtu parkovacích míst. Navrhli 

jsme řešit hlavní vstup do objektu z areálu Perly, nikoliv ze Špindlerovy ulice, jak uvažovala Pošta. Pro 

vybudování zákaznického parkoviště jsme nabídli k odkupu část vlastního pozemku,“ doplnil starosta. 
 

Ze strany České pošty byl požadavek města akceptován a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, 

která byla v první polovině letošního roku koordinována s projektem revitalizace Perly. Koordinace 

zahrnovala dopravní řešení, bezbariérový přístup ze Špindlerovy ulice, dispozici nového parkoviště, 

možnost napojení technické infrastruktury, vypořádání majetkoprávních vztahů a harmonogram výstavby 

s ohledem na probíhající demolici Perly. Rekonstrukce budovy nové pošty měla být zahájena o letních 

prázdninách po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.     
 

„V červnu došlo zcela neočekávaně ke změně stanoviska České pošty. Ředitel pobočkové sítě Východní 

Čechy oznámil pozastavení realizace výše uvedeného záměru z důvodu vysokých investičních nákladů 

přesahujících schválený rozpočet. Zároveň potvrdil, že Česká pošta s ohledem na výpovědní lhůtu již podala 

výpověď z objektu v Lochmanově ulici, který patří soukromé společnosti,“ odůvodnil novou situaci starosta 

Hájek. Česká pošta během letních prázdnin nalezla náhradní prostory v administrativní části Hotelu UNO a 

zde bude od 1. 1. 2018 následující dva roky působit. „Provoz hlavní Pošty by měl být z důvodu přemístění 

přerušen ve dnech 27. až 31. 12. 2017, případně první dny nového roku,“ doplnil informaci starosta.  
 

„Osobně jsem vyjádřil silné rozčarování s postupem a přístupem České pošty. Přes uvedené argumenty a 

odůvodnění, jsem ředitele pobočkové sítě vyzval k opětovnému jednání za účelem nalezení možné 

spolupráce na realizaci původního záměru,“ pokračoval starosta. „Zástupce České pošty potvrdil dočasnost 

zvoleného řešení a budoucí investici do nové vlastní budovy prohlásil jako prioritní. Já naopak České poště 

přislíbil navržení adekvátních podmínek, které umožní tuto prioritu realizovat,“ zakončil starosta města.      
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Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města Ústí nad Orlicí 
 

Město Ústí nad Orlicí zahájilo realizaci projektu nového turistického produktu – vybavení doprovodné 

infrastruktury služeb cestovního ruchu a obnovu tradičních odpočinkových míst v okolí města.  
 

„Práce byly zahájeny a příští měsíc dojde k instalaci workoutové sestavy s dopadovými plochami ve 

Wolkerově údolí,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Ukončení projektu se předpokládá v polovině roku 

2018. Do té doby bude vybaveno nebo obnoveno celkem sedm odpočinkových míst. Cena za realizaci akce 

přesáhne 800 tisíc korun, ale více jak 400 tisíc získalo naše město prostřednictvím dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj,“ doplnil starosta.  
 

V okruhu tzv. Pánova kříže bude vybudováno dětské hřiště v přírodním stylu a další tři odpočívadla, včetně 

obnovy vlastního Pánova kříže pod starým letištěm. Z dalších tradičních odpočinkových míst se obnoví 

máchadlo a studánka Panny Marie pod Kubincovým kopcem. 
 

Projekt Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města Ústí nad Orlicí je realizován za přispění 

prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 
 

Dokončují se práce na nové školní jídelně  

 

O přemístění školní jídelny z ulice T. G. Masaryka do náhradních prostor v budově Okresní správy 

sociálního zabezpečení rozhodlo město Ústí nad Orlicí na jaře letošního roku. Důvodem přemístění je 

statické porušení stávajícího objektu a zhodnocení technického stavu. Letní měsíce byly ve znamení 

vypracování projektové dokumentace s následným výběrem zhotovitele. Vlastní stavební práce byly 

zahájeny v srpnu s předpokládaným termínem dokončení do konce října. Podzimní dvoudenní prázdniny 

byly určeny na stěhování školní jídelny do nových prostor. 
 

„V průběhu realizace se předpokládaný termín dokončení ukázal jako nereálný. Oproti původnímu záměru 

města musela být zakázka rozšířena o dodávku nových plynových kotlů a nového odlučovače tuků. Zároveň 

je nutné dodržet technologické postupy, jako např. zrání betonu nebo vysychání podlah před položením 

podlahové krytiny.  Zpožděny byly také dodávky gastronomické technologie, kde je dodavatel limitován 

dodací lhůtou výrobce,“ sdělil Petr Hájek, starosta města. 
 

Na základě uvedených skutečností byl termín realizace prodloužen do 15. prosince. Přemístění školní 

jídelny se uskuteční o vánočních svátcích. „Dobrou zprávou je, že se podařilo zachovat stávající kapacitu 

jídelny. Studenti gymnázia a zdravotnické školy tak nebudou muset řešit náhradní možnost stravování,“ 

doplnil starosta města. 

 

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotačních programy na rok 2018   
 

Rada města Ústí nad Orlicí schválila vyhlášení dotačních programů na činnost v oblasti sociálních služeb 

a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2018. 
 

Schválené dotační programy a tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2018 

budou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí (město – dotace města – Dotace do oblasti sociálních 

služeb a zdravotnictví a Dotace do oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče), dále mohou být 

zaslány po vyžádání na odboru sociálních služeb (e-mail: skorpilo@muuo.cz, tel.: 465 514 523) nebo na 

odboru školství, kultury, sportu, cest. ruchu a propagace (e-mail: felgrova@muuo.cz, tel.: 465 514 218). 
 

Termín pro podání žádostí je do 22. ledna 2018. 
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Veřejně prospěšné práce a veřejná služba v Ústí nad Orlicí  
 

Pro město Ústí nad Orlicí zajišťuje činnost veřejně prospěšné práce a veřejné služby městská společnost 

TEPVOS, spol. s r.o. Více zkušeností a vyšší zapojení zaměstnanců má společnost s realizací projektu VPP. 

„Uchazeč o zaměstnání vstupuje do pracovního poměru na dobu určitou a podílí se především na údržbě 

veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejné zeleně. Společnost TEPVOS zaměstnává od roku 2009 

přibližně deset pracovníků. Někteří z nich se dokonce stali kmenovými zaměstnanci městské společnosti,“ 

řekl místostarosta města Jiří Preclík. 
 

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména 

v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 

činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které 

vytváří zaměstnavatel nejdéle na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, 

k pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody 

s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. 
 

Projekt veřejné služby je v Ústí  nad Orlicí realizován od září 2017. Společnost TEPVOS je připravena 

měsíčně koordinovat práci při úklidu ulic dvaceti nezaměstnaným spoluobčanům. Tito uchazeči nadále 

zůstávají v evidenci, jejich měsíční rozsah práce je 20 hodin. „Hlavním principem právní úpravy veřejné 

služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, 

tj. 2 200 Kč, nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017,“ doplnil místostarosta. 

 

Radnice uspořádala první workshop multidisciplinární spolupráce  
 

V úterý 24. října 2017 pořádal odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí 1. workshop 

multidisciplinární spolupráce v rámci projektu Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819.  
 

Zaměření workshopu bylo na spolupráci základních škol a orgánu sociálně právní ochrany dětí. Hlavními 

tématy byly – kompetence orgánu sociálně právní ochrany dětí, záškoláctví dětí, oznamovací povinnost 

škol, vymezení rodičovské role v kontextu dítěte po rozpadu vztahu rodičů. „Setkání se zúčastnilo 11 

základních škol ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, pracovníci odboru sociálních služeb a 

oddělení sociálně právní ochrany dětí, včetně dvou pracovnic Ministerstva práce a sociálních věcí, z 

oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, z projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-

právní ochrany dětí,“ upřesnil informaci místostarosta města Jiří Preclík. 
 

Na setkání se  bohatě diskutovalo na daná témata a došlo k vzájemnému předání informací. Jako výstup 

této akce bude zpracována jednoduchá metodika, jak v jednotlivých situacích postupovat, která bude 

využitelná pro všechny zúčastněné. 

 

 
 
 


