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Listopad 2010 zDaRMa

Město Ústí v XvI. století

Pokud budeme Ústí zařazovat do městských kategorií, tak podle urče-
ných znaků bylo městečkem. Pro tento typ bylo charakteristické sou-
středěné, kompaktní osídlení a řádná zástavba prostoru, právo trhu 
a vyšší forma samosprávy.
Jako jiná poddanská města i Ústí získávalo z vůle svého pána (to je 
majitel panství) různá práva a milosti, ať hospodářského nebo poli-
tického rázu, ale vždy taková, která neoslabovala závislost městečka 
na vrchnosti.
V čele městské správy stál rychtář a 11 konšelů. Tato správa byla vyba-
vena minimálními samosprávnými funkcemi. Městský účet byl každo-
ročně za účasti vrchnostenských úředníků kontrolován a schvalován. 
Stará rada předala účet i finanční hotovost nové radě.
Během 16. století poddanská města i městečka se v té době stala 
důležitými centry místního trhu. V duchu nových poměrů vymohl 
v roce 1542 Jan z Pernštejna na Ferdinandovi I. pro městečko Ústí 
právo konat dva výroční trhy v roce.
Regulace výroby ve městech se prováděla prostřednictvím cechů. 
Cechovní organizace svým příslušníkům zajišťovala výlučné postave-
ní v jejich výrobním oboru uvnitř místního trhu, při nákupu surovin, 
stanovení cen výrobků a zároveň určovala poměr mezi jednotlivými 
příslušníky cechu navzájem. Roku 1512 byl v Ústí založen tkalcov-
ský cech a roku 1517 soukenický cech. Během let k nim přibyly další 
cechy.
Pro Ústí a pro vesnice lanšperského panství byla velmi důležitá lis-
tina Vratislava z Pernštejna z roku 1567, kterou poddaní dostali prá-
vo „odúmrti“. Od tohoto data mohli poddaní volně nakládat se svým 
nemovitým i movitým majetkem při úmrtí.
Pro naši představu o Ústí této doby je pro nás důležitý urbář z roku 
1568. Byla to důležitá úřední kniha, kde vedle obvyklých záznamů pro 
majitele panství, poskytuje pro Ústí přehled domů ve městě. Stálo zde 
113 domů včetně lázně a Bratrského sboru, dále kostel a fara. Jestli už 
v této době ve městě stála radnice, nelze z dochovaných písemných 
pramenů zjistit. Avšak o něco později, v torzu dochovaného městského 
účtu z roku 1597, je největší výdajovou položkou částka 1.500 gro-
šů za opravu radnice. Lze tedy předpokládat, že už nějakou dobu ve 
městě radnice musela stát. V této souvislosti je možné připomenout 
rozšířený názor, že Bohdanečtí z Hodkova, jako majitelé lanšperské-
ho panství v letech 1495 – 1560, byli podporovateli městeček na lan-
šperském panství. Lze tudíž předpokládat podporu vrchnosti při stavbě 
radniční budovy.
Roku 1588 koupil lanšperské i lanškrounské panství Adam Hrzán 
z Harasova, který patřil mezi 15 nejbohatších šlechticů v Čechách. 
Hrzán se však díky svým osobním vlastnostem věnoval přednostně 
prosperitě feudálního velkostatku. Věra Sekotová

výsledky říjnových 
koMunálních voleb

V Ústí nad Orlicí přišlo k volebním urnám 51,77 % procenta oprávněných voličů. 
Nejvyšší účast byla v 5. volebním okrsku 60,71%, nejnižší pak v 17. volebním 
okrsku 41,53.%. V porovnání s volební účastí Pardubického kraje, kde byla voleb-
ní účast vykázána 53,12%, jsme zůstali lehce pod průměrem.

Do nového sedmadvacetičlenného zastupitelstva města byli na příští čtyři roky 
zvoleni kandidáti sedmi stran : Sdružení nezávislých kandidátů – Oušťáci 24,38 %, 
ČSSD 18,33 %, ODS 14,90 %, TOP 09 s podporou nezávislých 12,50 %, KDU-
ČSL 9 %, KSČM 8,53 %, VV 5,56 %. Před branami zastupitelstva města skončili 
kandidáti dvou stran a to Strany soukromníků České republiky 3,16%, a SUVE-
RENITY – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 3,65%.

Do křesel nového zastupitelstva města na prvním ustavujícím zasedání v listopadu 
2010 usednou tito nově zvolení zastupitelé:

Oušťáci:  Holubář Jiří Mgr., Hájek Petr, Skotálek Jan MUDr., Velebný Zde-
něk,  Mejdr Martin Ing., Strnadová Markéta Mgr., Strákoš Petr, 
Kopáč Jan Ing. 

ČSSD:  Ešpandr Zdeněk JUDr., Preclík Jiří, Lána Radomír MUDr., Bílý 
Zdeněk Ing., Svojanovská Jana Bc., Fajt Vladislav Ing. 

ODS:  Čepelka Jiří, Pešek Richard, Jirout Radim Ing. MBA, Stránský 
Miroslav Ing.

TOP 09:  Bäuchel Luboš Mgr., Janyšová Lenka RNDr., Vašková Radka Mgr., 
Havel Stanislav Ing.

KDU – ČSL:  Klička Václav doc.Ing .Csc., Ph.D., Gorun Petr MUDr.

KSČM:  Fišer Jaroslav RSDr., Severová Jana

VV:  Sichrová Eva npor.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice MěÚ
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Poděkování 
starosty

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám všem na konci volební-
ho období 2006 – 2010 upřímně poděkoval.
Děkuji Vám za spolupráci, za Vaše podněty, za 
Vaše názory i návštěvy. Děkuji Vám za to, že 
žijeme ve zdravém mírumilovném středoev-
ropském městě, které lze skutečně zařadit do 
evropského kontextu jak svou úrovní, tak svými 
kontakty i schopností využívat evropské dota-
ce. Všichni jste tohoto stavu spolutvůrci. 
V nedávných komunálních volbách naše koali-
ce, tj. ODS, ČSSD i SNK 2 dostala celkem 14 
hlasů do 27 členného zastupitelstva. Je to křeh-
ká většina, ale pořád většina. Svatoplukovy tři 
pruty však byly rozděleny vnitřní nejednotnos-
tí. Stalo se a život v našem krásném městě jde 
dál. V tom případě je, podle mého názoru, lepší 
a čestnější zaujmout místa v opozici a sledovat 
a kontrolovat nové vedení města s novými lidmi 
v ústecké politice. 
Já osobně mám radost z právě uplynulého 
volebního období z několika důvodů. Podařilo 
se nám splnit všechny základní body Programo-
vého prohlášení. Tedy to, co jsem slíbil. A to je 
dobrý pocit. Ještě lepší pocit však mám z toho, 
že na rozdíl od jiných měst nebyla v Ústí nad 
Orlicí vůbec témata jako korupce, klientelis-
mus, neprůhledná výběrová řízení a podob-
ně. Místo toho jsme zde měli spory o interiér 
Hernychovy vily a její omítku, nábytek v Malé 
scéně či park v centru města… Vedení města 
si nepotrpělo na přepych. Jezdili jsme starší-
mi auty, nepotřebovali nové počítače, nábytek, 
kožené kufříky či drahá plnicí pera. Předáváme 
svým následovníkům skvělé partnerské vztahy 
s Bystřicí Kladskou a Berlínem-Neuköllnem. 
Tak skvělé, že jsme z poslední cesty přivezli 
5 000 euro jako dar od mého dobrého přítele 
Heinze Buschowského, neuköllnského starosty, 
za který jsme koupili lavičky do parku a nechali 
vyrobit heraldické znaky našich měst. 
Na poslední chvíli se mi podařilo odvrátit hroz-
bu, která se vznášela nad naším městem v podo-
bě odvodu a penále 10 milionů korun za úřed-
níkovu chybu. Díky mému jednání s náměstky 
ministerstva financí, nám bylo odpuštěno 9,3 
milionů korun. Zbývá zaplatit 700 tisíc, za kte-
ré by bylo asi 700 metrů chodníku zámkovou 
dlažbou. Nicméně pro město je úspěšné odvrá-
cení několikamilionové platby veliká úleva. 
Neumím si představit, jak bychom sestavova-
li rozpočet na příští rok. O co všechno by Ústí 
přišlo.
Přeji našim nástupcům úspěch při získávání 
státních i evropských dotací a sílu, aby i oni na 
konci svého volebního období mohli konstato-
vat, že splnili všechny sliby, které dali našim 
občanům.
Sám rád budu aktivně sledovat dění v Ústí nad 
Orlicí z pozice pracovitého opozičního zastupi-
tele a umělce, který i nadále bude pokračovat 
v humanitárních dražbách svých obrazů ku pro-
spěchu nemocných dětí a lidí postižených pří-
rodními katastrofami. Tedy ještě jednou, milí 
sousedé – děkuji za to, jací jste byli, jste a bude-
te. Byla pro mne radost a veliká čest pracovat 
pro naše město a tedy pro Vás.

Richard Pešek, radosta města Ústí nad Orlicí 
a malíř, sochař a pedagog

21. 10. 2010

ZIMní Údržba na rok 2010 – 2011

Rada města schválila 18. října plán zimní údrž-
by (PZÚ). Došlo k některým změnám, a to jak 
zařazením údržby nových chodníků do plánu, tak 
i vypuštěním údržby těch, které jsou v blízkosti 
dalšího, již vyhrnutého chodníku, na který je mož-
né přejít, a proto není nutné je bezprostředně po 
sněžení udržovat.
Další změny jsou například v ulici Špindlerova  
a v části ulice Na Štěpnici u školy, kdy místo pra-
vého bude uklízen levý chodník. Doplněna byla 
například údržba chodníku k domům s pečovatel-
skou službou na sídlišti Štěpnice, části chodníků 
na sídlišti Podměstí a Hylváty.
Z neudržovaných úseků přibyly schody do Cak-
le a v ul. S. K. Neumana. Rozsah úklidu je prak-
ticky stejný i u místních komunikací. Tepvos má 
nasmlouvané udržování chodníků na nádraží ČD 
na náklady ČD.
Plán zimní údržby je k nahlédnutí na firmě 
Tepvos – divize komunální služby, u vedoucí-
ho odboru životního prostředí, na informačním 
centru města (IC).

Speciální směs na posyp chodníků
I letos bezplatně

I pro tuto zimu pokračujeme ve vydávání tašek se 
směsí v obvyklých místech, po prokázání trvalého 
pobytu v Ústí nad Orlicí:
ZŠ Kerhartice  2. 11. od 9:00-12:00
 9.11. od 13:00-15:00
ZŠ Hylváty 3.11. od 9:00-12:00 
 10.11. od 12:00-15:00
Tepvos 4.11. od 9:00-12:00
 11.11. od 12:00-15:00
Penzion 5.11. od 9:00-12:00 
 12.11. od 12:00-15:00
Ve zvláštních případech jsme připraveni zajis-
tit dopravu domů po objednání na telefonu – H. 
Moravcová 465 514 235.
Současně žádáme všechny ochotné spoluobčany, 
aby tak, jako v předchozích letech pokračovali 
v úklidu chodníků před svými nemovitostmi tam, 
kde to bezprostředně neprovádí město, za což Vám 
děkujeme, protože bez Vás bychom to nezvládli.

JUDr. Zdeněk Ešpandr, místostarosta

odcháZíM s dobrýM PocIteM
Od roku 1998, tedy tři volební období, jsem pracoval na ústecké radnici ve funkci místostarosty města. 
Zpočátku to pro mne bylo období plné nových věcí, období poznání. Celkově to bylo období, které hod-
notím jako úspěšné, neboť mnoho věcí ve prospěch města se podařilo odpracovat. Naše práce ve vedení 
města byla o dobré týmové spolupráci, o poznání mnoha báječných lidí a o poznání činností a potíží 
i radostí nejrůznějších spolků, školských i sociálních zařízení a občanských sdružení. Zúčastnil jsem se 
mnoha jednání, výročních konferencí, slavnostních okamžiků ale také složitých a tvrdých schůzek. Vždy 
jsem naslouchal a snažil jsem se problémy pochopit a v rámci možností i schopností pomoci řešit. Ne 
vše se mi vždy podařilo k plné spokojenosti všech, to snad ani není možné, protože každý má jiná přání 
a jiné potřeby.
I přes skutečnost, že v nedávných volbách jsem od Vás osobně dostal poměrně vysoký počet hlasů, toto 
období pro mne končí, a proto Vám chci, milí spoluobčané a spolupracující, velmi poděkovat za dobrou 
spolupráci, za užitečná setkání i slova chvály i kritiky. 
A samozřejmě, že Vám všem přeji pevné zdraví, co nejvíce úspěchů a optimismu do Vašeho konání.

Mgr. Luboš Bäuchel 

ZatePlování školy bratří 
ČaPků v PlnéM Proudu

V srpnu byla zahájena rozsáhlá akce nazvaná Snižování energetické náročnosti Základní školy Brat-
ří Čapků Ústí nad Orlicí. Z důvodu havarijního stavu oken, dveří a vysoké energetické náročnosti na 
provoz školy, která byla postavena na přelomu let 1970 – 1980, přistoupilo město jako zřizovatel školy 
k celkové rekonstrukci oken, dveří a zateplení celé školy. Celkové náklady na akci jsou stanoveny na 
30 milionů korun, z nichž zhruba polovina bude poskytnuta z dotací EU. V rámci zateplování probí-
há modernizace souvisejících částí budov a nová fasáda, díky které celá škola „omládne“. Akce bude 
dokončena do poloviny roku 2011. Město žádalo o dotace také na zateplení MŠ Heranova a ZŠ Hylváty. 
Dotací na tyto školy zatím nebylo dosaženo, nadále se však bude o tyto dotace žádat.

Text a foto: Lukáš Prokeš



otevřelI jsMe kocIánku

V úterý 5. října 2010 byla předána obyvatelům do 
užívání klidová zóna KOCIÁNKA uprostřed měs-
ta Ústí nad Orlicí. Od dopoledních hodin zde pro-
bíhal program pro děti a vystoupení souborů ZUŠ 
Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí. Odpoledne se 
pak představil Jaroslav Uhlíř a SWING BAR-
REL BAND. Slavnostního otevření se účastnila 
řada hostů, mezi nimiž nechyběli zástupci kraje, 
okolních obcí a našeho města. Pozvání přijali také 
zástupci partnerských měst, polské Bystřice Klad-

ské a německého Berlína-Neuköllnu. 
Neuköllnská radnice darovala městu Ústí nad 
Orlicí částku 5000 eur na zakoupení mobiliáře 
do klidové zóny KOCIÁNKA. Darovací smlouvu 
podepsali zástupci německého partnerského města 
s vedením Ústí nad Orlicí během úterního odpo-
ledne na radnici. 
Po slavnostním otevření, kterému přihlížely stov-
ky lidí, vystoupila Aneta Langerová a večer se 
v Kulturním domě představil Jaroslav Svěcený 

s vystoupením VIVALDIANNO TOUR 2010.
 Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA 
v Ústí nad Orlicí probíhala od listopadu 2009 do 
října 2010 a celková částka za projekt je ve výši 62 
milionů korun. Z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severovýchod získalo město dotaci 
ve výši 37 milionů korun a zbývajících 25 milionů 
korun poskytlo město prostřednictvím úvěru.

Text a foto: Lukáš Prokeš

ZMěna v doPravě v kocIánce
V souvislosti s otevřením Kociánky došlo ke změ-
ně dopravní situace v ulici Smetanova a Čs. armá-
dy. Způsob jízdy a dopravní značení se nevrátilo 
do původního stavu před uzavřením Smetanovy 
ulice, ale zůstala označená hlavní silnice Dělnická 
pokračující do jednosměrné ulice Tyršovy. Ulice 
Čs. armády od nemocnice je označena „stopkou“ 
a je třeba dát přednost.

Výjezd z Kociánky – ulicí Smetanovou ve smě-
ru jízdy k nemocnici je nyní výjezdem z „obytné 
zóny“, tedy jako z místa ležícího mimo pozemní 
komunikaci a řidiči vždy musí dát přednost a to 
zejména vozidlům jedoucím zleva po hlavní sil-
nici od policie.

Toto dopravní řešení a značení odpovídá přesně 
zákonu 361/2000 Sb. Vznikají zde kolizní situace, 
je zde upozorňující dopravní značka.

Prosíme o maximální opatrnost a dodržování 
předpisů.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
místostarosta města
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nové jíZdní řády 
jIž v ProsIncI

12. 12. 2010 nabývají platnosti nové jízdní řády 
autobusové a vlakové osobní hromadné přepravy 
s platností na období 2010/2011.
V průběhu přípravy byl v červnu zveřejněn návrh 
nového jízdního řádu na webových stránkách Par-
dubického kraje. Na tomto základě bylo doručeno 
několik připomínek cestujících, které byly pře-
dány objednateli veřejné dopravy, tj. krajskému 
úřadu ke zapracování do připravovaných jízdních 
řádů.
Jízdní řád Českých drah se pro určité období 
připravuje déle než jeden rok. Termíny (přesná 
data) pro uzávěrky připomínek vyhlašuje Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. v Prohlášení o drá-
ze, které se vydává začátkem měsíce prosince.
Termíny pro vyřízení ad-hoc žádostí o trasy 
v rámci plánovaných změn ročního jízdního 
řádu:
Plánovaná změna ročního jízdního řádu 
2010/2011
I. změna JŘ Přijímání žádostí do: ledna 2011
II. změna JŘ Přijímání žádostí do: dubna 2011

Autobusové jízdní řády se sestavují na základě 
objednávky Krajského úřadu, tak aby spoje nava-
zovaly na ČD. Změny se provádějí dle písemné 
žádosti a možností dopravce a ve stejných termí-
nech stanovených jako pro ČD. -red-

Ústecký advent
Dne 28. 11. 2010 v 17:00 hodin se uskuteční 
v Ústí nad Orlicí slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu se zajímavým programem. Podrob-
nosti o průběhu adventu a místu se dozvíte 
z denního tisku, plakátů a informačního listu na 
prosinec 2010.
Vítáme sponzorské dary občanů a místních 
podnikatelů, kteří budou ochotni podpořit tuto 
akci. JUDr. Zdeněk Ešpandr, 

místostarosta města, tel. 777 736 562

Uzavřená manželství
V tomto období se uskutečnilo celkem 243 sňatků 
(z toho 34 církevní formou).
Radnice rozšířila možnosti oddávání a od roku 
2008 stanovila jako další obřadní místnost sál 
Hernychovy vily.
Krátce po otevření městského muzea v prostorách 
Hernychovy vily se dne 5. 4. 2008 uskutečnila 
také první svatba. V současnosti zde proběhlo již 
21 svatebních obřadů.
Dalšími zajímavými a žádanými místy k uzavření 
manželství v našem správním obvodu byly např. 
Andrlův Chlum, rekreační oblast Klopoty, chata 
Habřinka, prostranství letiště a také zahrady rodin-
ných domů našich zájemců.
Vítání občánků
Během tohoto volebního období proběhlo tradičně 
v obřadní síni městského úřadu 28 obřadů vítání 
občánků, což obnáší cca 650 nově přijatých obča-
nů města Ústí nad Orlicí. O tuto aktivitu je mezi 
veřejností stále zájem.
Zlaté a diamantové svatby
Na žádost občanů města se během let 2007 až 
2010 uskutečnilo 6 slavnostních obřadů k 50. a 60. 
výročí společného života manželů.
Pravidelné akce během roku
Kocianova houslová soutěž - KHS
Její konání spadá tradičně do období začátku 
května a je zakončeno vyhlášením vítězů a slav-
nostním přijetím účastníků a významných hostů  
v obřadní síni. V dubnu 2009 proběhla také Hera-
nova violoncellová soutěž.

sňatky, vítání obČánků, slavnostní 
obřady v letech 2006 - 2010

Předávání cen města a cen starosty města 
Každoročně v měsíci červnu se koná slavnostní 
setkání významných osobností, kterým byla za 
uplynulé období předána některá z cen. Ocenění 
jsou předávána za přínos v oblasti kulturní, spole-
čenské či sportovní.
Ceny Komenius
Tato ocenění za vynikající výsledky studijní 
a reprezentaci školy získávají žáci základních škol 
v Ústí nad Orlicí. Udílení se koná rovněž v měsíci 
červnu.
Předávání maturitních vysvědčení
Dlouholetou tradicí v našem městě je předávání 
maturitních vysvědčení absolventům ústeckých 
středních a odborných škol. V každém kalendář-
ním roce je slavnostně předáno maturitní vysvěd-
čení deseti absolventským třídám.
Rieter cup
Začátek měsíce července je ve znamení velké 
sportovní události – tenisového turnaje se zahra-
niční účastí.
Setkání 80letých občanů města
Každoročně po prázdninách uskutečňuje radnice 
spolu s odborem sociálních věcí společné setkání 
občanů města, kteří v daném roce dovrší 80-ti let 
věku.
Součástí setkání je kulturní program a společné 
posezení jubilantů.
Přijetí delegací
Během celého roku jsou v obřadní síni přijímáni 
významní hosté ať už jako jednotlivci či skupiny. 

J. Mikysková, matrika

výZva 
sPoluobČanůM

Město Ústí nad Orlicí se zúčastní tradičních staro-
rixdorfských vánočních trhů v partnerském městě 
Berlín-Neukölln ve dnech 3. - 5. 12. 2010. Jedná 
se o charitativní akci, kde se vánoční výrobky pro-
dávají za symbolické ceny a to na stánku města 
Ústí nad Orlicí, který je hojně navštěvován a pří-
mo vyhledáván obyvateli a návštěvníky trhů.
Vyzýváme ústecké podnikatele a občany, pokud 
prodávají nebo vyrábějí drobné věci vhodné k pro-
deji na vánočním trhu, jako např. perníčky, zvoneč-
ky, figurky, aby do 15. 11. 2010 kontaktovali paní 
Hanu Moravcovou na čísle telefonu 465 514 235 
nebo navštívili sekretariát starosty města.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
místostarosta města

koMunItní 
Plánování

Dne 14. října 2010 schválilo Zastupitelstvo města 
Ústí nad Orlicí Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb - Komunitní plán rozvoje sociálních 
a souvisejících služeb 
Ústí nad Orlicí a okolí. Dokument, kromě jiných 
údajů, obsahuje přehled stávajících sociálních 
a souvisejících služeb a také návrhy služeb, které 
by měly být v budoucích letech zřizovány. Plán je 
k dispozici na webových stránkách města Ústí nad 
Orlicí – sociální služby. Bc. Anna Škopová 

PovInná výMěna 
řIdIČských 

PrůkaZů
Nejpozději do 31. prosince tohoto roku jsou 
držitelé  řidičských průkazů, vydaných od 
1.1. 1994 do 31.12. 2000 povinni si je vyměnit. 
Uplynutím doby, stanovené pro jejich výměnu, 
pozbývají řidičské průkazy platnosti!

Co je potřeba k výměně řidičského průkazu 
(ŘP)?
- vyplněná žádost, původní ŘP, 
 průkaz totožnosti
- průkazová fotografie 3,5cm x 4,5 cm
Tato povinná výměna nepodléhá zpoplatnění. 
V Ústí n.O. se se žádostí o výměnu ŘP můžete 
obrátit na odbor dopravy, silničního hospodář-
ství a správních agend, který sídlí v 1. patře 
domu č.p. 7 na Mírovém náměstí.

Úřední hodiny
Po:  8:00-11:00 12:00-17:00
Út:  8:00-11:00 12:00-13:00
St:  8:00-11:00 12:00-17:00
Čt:  8:00-11:00 12:00-13:00
Pá:  pouze na objednání

Telefonní čísla:
564 514 345 - referent řidičských průkazů
564 514 340 - vedoucí odboru p. Ešpandr

Podrobnosti naleznete na internetové adrese: 
www.vymentesiridicak.cz

Motto: 
„Telefonní linka 156 - linka pro Vaše bezpečí“

Městská PolIcIe 
InforMuje

Městská policie koncem září zajistila v jednom 
z obytných domů ve městě celkem 6 kg rtuti, kte-
rá zde byla uložena již více než 40 let. Na místě 
zasahovali i hasiči z Hasičského záchranného sbo-
ru. Specializovaný tým hasičů za asistence měst-
ské policie zajistil bezpečný odvoz nebezpečného 
materiálu, který bude nyní zlikvidován odbornou 
firmou.

Ing. Bc. Martin Faltus
velitel městské policie


