Statut
pro udělování čestného občanství města Ústí nad Orlicí

Článek 1.
Udělování čestného občanství města
1.1
Město Ústí nad Orlicí uděluje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a § 84 odst. s) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, “čestné občanství města Ústí nad
Orlicí” (dále jen čestné občanství) jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Ústí
nad Orlicí.
1.2.
Udělení čestného občanství schvaluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na návrh Rady
města Ústí nad Orlicí.
1.3
Čestné občanství je udělováno zejména jako:
a) výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Orlicí
b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký
vztah k městu Ústí nad Orlicí
c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy,
kultury, školství, společenského života, tělovýchovy, kteří se zasloužili o rozvoj
vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města Ústí nad Orlicí
d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které
znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot města Ústí
nad Orlicí
e) čestné občanství může být uděleno nejen občanům České republiky, ale i občanům
cizí státní příslušnosti
f) čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.
Článek č. 2
Podnět k udělení čestného občanství
2.1
Podnět k udělení čestného občanství mohou předkládat občané města Ústí nad Orlicí,
organizace, instituce, společnosti, spolky, sdružení a další subjekty.
2.2
Podnět k udělení čestného občanství musí být podán písemnou formou, a to kdykoli
v průběhu celého roku.
2.3
Písemný podnět lze podat osobně na podatelně MěÚ Ústí nad Orlicí nebo zaslat poštou na
adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Podnět je možné zaslat také elektronicky na odbor
školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na adresu mikyska@muuo.cz nebo
kroulikova@muuo.cz.
2.4
Podnět musí obsahovat nacionále navrhovaného a podrobné zdůvodnění, za co by mělo být
čestné občanství fyzické osobě uděleno.
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Článek č. 3
Projednání podnětů
3.1
Projednání a posouzení obdržených podnětů přísluší Radě města Ústí nad Orlicí, která si
může vyžádat doporučující stanoviska od svých komisí.
3.2
Rada města Ústí nad Orlicí po posouzení všech podaných podnětů předloží/nepředloží
návrh na udělení čestného občanství zastupitelstvu města, které o udělení čestného
občanství rozhodne.

Článek č. 4
Listina o čestném občanství
4.1
Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství. Listinu o čestném občanství
předá jménem města starosta nebo místostarosta města zpravidla na zasedání
zastupitelstva města nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti.
4.2
Evidence o čestném občanství se vede v kronice města. U jednotlivých oceněných jsou
uvedeny údaje:
- jméno a příjmení osoby, titul
- údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství ( datum, rozhodující orgán, důvody
pro udělení).

Článek č. 5
Odnětí čestného občanství
5.1
Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně.
5.2
Čestné občanství může odejmout zastupitelstvo města tomu, kdo se závažným způsobem
provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou
najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, pokud by
byly známy před oceněním.
5.3
Návrh na odnětí čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva města a rady
města. Občané a další subjekty mohou písemný podnět na odnětí předkládat prostřednictvím
Odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.
5.4 Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odnětí
mohly vést. Před odnětím čestného občanství, s výjimkou odnětí čestného občanství
posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
5.5 O návrhu na odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady
města
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Článek č. 6
Účinnost
6.1
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou města.
6.2
Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto pravidel zůstávají zachována.
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