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Úvodní
slovo

Vážení občané, 

zpracovali jsme pro Vás již deváté vydání „Výroční zprávy 
Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí “ , která poskytuje 
ucelený pohled na vybrané činnosti samostatné a přenesené 
působnosti za rok 2019. Informace jsou pro přehlednost  
opět doplněny řadou tabulek, grafů a fotografií. Údaje lze 
porovnávat s údaji v předešlých výročních zprávách, mají tedy 
vypovídající hodnotu a je možné sledovat jejich vývoj v čase.

Loňský rok byl opět bohatý na události, které budou prezen-
továny v této zprávě. Osobně bych zmínil skutečnost, že náš 
městský úřad získal 3. místo v  rámci Pardubického kraje 
v soutěži „Přívětivý úřad“ ,  kterou pořádá Ministerstvo vnitra 
ČR. Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům měst-
ského úřadu, kteří se o toto ocenění zasloužili.

Věříme, že i tato „Výroční zpráva“ obsahuje zajímavé infor-
mace za uplynulý rok a stane se tak pro Vás zdrojem uži-
tečných poznatků. Rádi bychom každé vydání výroční zprávy 
rozšířili a obohatili o další zajímavé informace, proto Vám za 
případné náměty a připomínky předem děkujeme.

Ing. Marcel Klement
tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí
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Úvodní slovo
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Zdroj: Český statistický úřad 
             Český hydrometeorologický ústav

Základní
údaje

Rozloha správního obvodu

Základní údaje o správním obvodu města 
Ústí nad Orlicí

190,43 km2

Počet obcí správního obvodu 
(včetně Ústí nad Orlicí)

16

Rozloha katastru města

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí 
(k 31. 12. 2019)

36, 36 km2

Počet obyvatel města 14 309

Zeměpisná šířka 49° 58‘ s.š.

Zeměpisná délka 16° 24‘ v.d.

Nadmořská výška 340 m n. m.

Části města

Černovír, Dolní Houžovec, 
Horní Houžovec, Hylváty, 
Kerhartice, Knapovec, 
Oldřichovice, Ústí nad Orlicí Údaj

Průměrná míra 
nezaměstnanosti 
v okrese Ústí nad Orlicí

2019

1,2 %

2017

2,7 %

2018

1,9 %

Vybrané statistické údaje 
o městě Ústí nad Orlicí
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Základní údaje

Vybrané meteorologické údaje ve městě Ústí nad Orlicí

1981–2010

7,58 °Cměsíční teplota vzduchu

Průměrné výstupy z meteorologických měření

61 mmúhrn srážek 

2018

9,66 °C

44,7 mm

2019

9,83 °C

63 mm
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Vnější podmínky hospodaření místních samospráv byly v roce 
2019 příznivě ovlivněny trendy, které působily na jejich finanční 
situaci v několika předcházejících letech. Od roku 2015 se cel-
ková ekonomická situace v České republice začala zlepšovat 
a inkasované daňové příjmy města se zvýšily ze 165 mil. Kč v roce 
2014 na téměř 235 mil. Kč v roce 2019. Stejně tak se začaly 
postupně zvyšovat i příspěvky státu na financování činností, 
které město pro stát vykonává v přenesené působnosti.

Vedle příjmů, které město získává z daní přerozdělovaných stá-
tem, vlastních příjmů a přijatých dotací, měly na výši plánovaných 
výdajů roku 2019 vliv také splácené úvěry. Výše splátek v roce 
2019 činila 10 mil. Kč. 

Rozpočet na rok 2019 byl navržen a schválen jako schodkový. 
Sestavení takového rozpočtu dovolily dobré výsledky hospoda-
ření města v roce 2018 a čerpání nového úvěru na financování 
rekonstrukce bytového domu č. p. 300 na Dukle. Do rozpočtu 

roku 2019 byla proto zapojena částka 2,13 mil. Kč z běžného 
účtu města a z běžných účtů účelových fondů, dalších 25 mil. Kč 
pak bylo zapojeno ze zmíněného nového úvěru.  Příjmy města 
byly schváleny ve výši 332,76 mil. Kč a výdaje ve výši 363,97 mil. 
Kč. Plánovaný schodek rozpočtu při jeho schválení představoval 
částku 31,21 mil. Kč. 

Rozpočet na rok 2019

Zdroj: Finanční odbor

Finanční
hospodaření

V průběhu roku 2019 došlo na základě rozpočtových opatření 
schválených orgány města k navýšení příjmové i výdajové 
části rozpočtu o cca 13 %, a to zejména opatřeními Minis-
terstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily městu 
prostředky např. na výkon státní správy, na provoz příspěvko-
vých organizací města, na ochranu obyvatelstva atd. 

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospo-
daření stanovených ve schváleném rozpočtu. Oproti pláno-
vanému schodku upraveného rozpočtu ve výši přes 31 mil. 
Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 

2 |
Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2019
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Finanční hospodaření

18 mil. Kč lepšího, když výsledkem hospodaření byl schodek 
ve výši 13 mil. Kč. 

Větší dopad na výsledek hospodaření měly úspory ve výdajích, 
které byly o cca 46 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Úspor-
nější, než předpokládal rozpočet, byl provoz městského úřadu 
a ostatní veřejné služby. Výrazné úspory byly i v oblasti inves-
tic. Části úspor v oblasti investic (kapitálové výdaje) v roce 
2019 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních 
projektů do roku 2020. 

Při přezkumu hospodaření města za rok 2019 krajským úřa-
dem a auditorem nebyly zjištěny nedostatky. 

Vývoj rozpočtu v roce 2019 v tis. Kč

Skutečnost k 31. 12.

234 941

20 621

4 049

88 178

9 494

78 025

Upravený rozpočet

235 065

19 635

5 850

88 214

35 624

111 216

Schválený rozpočetPoložka

236 419

22 413

5 850

35 361

32 717

99 469

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Neinvestiční dotace

Investiční dotace

Kapitálové výdaje

292 262305 015264 509Běžné (provozní) výdaje 

Ke konci roku 2018 byl stav nesplacených jistin úvěrů 69,69 
mil. Kč. V průběhu roku byl čerpán úvěr na financování rekon-
strukce bytového domu č. p. 300 na Dukle ve výši 25 mil. Kč, 
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Stav nesplacených jistin úvěrů 

ze starších úvěrů bylo splaceno 10 mil. Kč.  Ke konci roku 2019 
činil stav nesplacených jistin 84,69 mil. Kč. 

Příjmy
Téměř 2/3 objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž 
největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši přes 99 
mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu 
ze závislé činnosti (mzdy) ve výši přes 56 mil. Kč a z příjmu 
právnických osob ve výši přes 44 mil. Kč. 

Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon 
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené 
působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního 
prostředí, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, mat-
rika, evidence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve výši přes 
30 mil. Kč. Dalších téměř 34 mil. Kč poskytl stát prostřednic-
tvím Pardubického kraje na provoz zařízení sociálních služeb. 

4 |
Významné položky v příjmech a výdajích
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Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno více 
jak 6 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování 
městské knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních pamá-
tek, kulturní a vzdělávací akce a projekty.

V roce 2019 město získalo i investiční dotace. Největší inves-
tiční dotaci rozpočtovalo na rekonstrukci stacionáře, která 
byla dokončena v prosinci. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla 
ke konci roku vyúčtována, přesunula se větší část tohoto oče-
kávaného příjmu (26 z celkových 31 mil. Kč) do roku 2020.  
Město dále obdrželo dotaci na projekt Systém nakládání 
s bioodpady ve městě Ústí nad Orlicí ve výši 2,91 mil. Kč. Ke 
konci roku došla první část dotace na obnovu nádrže v Dol-
ním Houžovci ve výši 0,48 mil. Kč a dotace na dovybavení 
sběrného dvora ve výši 0,6 mil. Kč. V roce 2019 město také 
obdrželo doplatek dotace na zateplení MŠ Na Výsluní ve výši 
0,32 mil. Kč. Ke konci roku činila výše přijatých investičních 
dotací 9,49 mil. Kč.

Výdaje
Nejnákladnější oblastí, kterou město f inancuje výlučně ze 
svých vlastních příjmů, je péče o vzhled a čistotu města včetně 
financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši 
více než 74 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací 
jak zimní, tak i letní, jejich opravy, péče o zeleň, nakládání 
s odpady, veřejné osvětlení, parkovací systém, hřbitovy a pro-
voz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu 
a sauny. 

Investiční a  neinvestiční výdaje na provoz, rekonstrukce 
a modernizace školských zařízení činily v roce 2019 téměř 37 
mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči a podporu sportu 
téměř 35 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov důchodců, pen-
zion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná 
zařízení, obdržely z městského rozpočtu přes 45 mil. Kč (větší 
část z toho byly transfery předávané do rozpočtu města pro-
střednictvím Pardubického kraje).

Provoz orgánů města a městského úřadu stál přes 74 mil. 
Kč a z větší části byl hrazen z dotací ze státního rozpočtu na 

výkon státní správy a ze správních poplatků za úřední úkony. 
Na provoz městské policie a prevenci kriminality vyčlenilo 
město téměř 13 mil. Kč.

O průběžném plnění rozpočtu v roce 2019 město podrobně 
informovalo veřejnost na svých internetových stránkách, na 
kterých zřídilo sekci s názvem „Klikací rozpočet města“.

V roce 2019 bylo rozhodnuto o přijetí investičního úvěru na 
investiční akce, které budou realizovány v roce 2020 a letech 
následujících. Výše přijatého úvěru činí 100 mil. Kč a jeho nej-
větší část bude použita na financování výstavby nového domu 
dětí a mládeže.  Právě stavba nového domu dětí a mládeže 
má největší vliv na rozpočet roku 2019, a to nejen na straně 
výdajů a financování, ale také na straně příjmů. K financování 
stavby přispěje dotace ve výši 30 mil. Kč, kterou město obdrží 
na revitalizaci území bývalé Perly. 

Daňové příjmy by měly dle z predikce Ministerstva f inancí 
ČR stále, i když už mírněji narůstat. Na navýšení příjmů roku 
2020 bude mít vliv také navýšení předpisů místních poplatků 
vybíraných městem Ústí nad Orlicí a zvýšený výběr daně 
z nemovitostí. V roce 2019 zastupitelstvo města schválilo 
obecně závazné vyhlášky, které stanovují nový koeficient pro 
daň z nemovitostí a navyšují místní poplatek za zajištění lik-
vidace komunálního dopadu. 

V letech 2020–2021 a i v několika dalších letech hodlá město 
dále posilovat investiční aktivitu. Hlavní investiční aktivity 
souvisí s rozvojem území po bývalém areálu podniku Perla, 
rekonstrukcí ulic, chodníků, bytových domů a rekonstrukcí 
školských zařízení. Tyto investice budou f inancovány jak 
z vlastních zdrojů města, tak z dotací na jejichž získávání 
město aktivně pracuje. 

5 |
Výhled hospodaření města na roky 2020–2021
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Z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
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Správa
majetku města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Majetkoprávní odbor

281 260

2 605 567

1 042 141

1 324 502

příjem z prodeje – bytový fond

příjem z prodeje pozemků 

Vybrané příjmy a výdaje v roce 2019 (v Kč)

Příjmy

270 263

400 000poskytnutí investičního příspěvku 
v lokalitě „K Letišti“

výdaje na nákup pozemků

Výdaje

prodej podílů v bytovém družstvu

věcná břemena

1 172 453

1 603 558investice do bytového fondu

333 356investice do nebytových prostor

pronájem pozemků 

1 036 332pronájem vybraných nemovitostí 
a technologií

Od dubna roku 2019 došlo k organizačním změnám a převodu 
části agendy z odboru rozvoje města do působnosti odboru 
správy majetku města. Nově jsou tak zařazeny pod tento od - 
bor kompetence týkající se městské infrastruktury: provoz 
par kovacích automatů, údržba travnatých ploch veřejné ze- 
leně a opravy městského mobiliáře, provoz sběrného dvora, 
přistavování velkoobjemových kontejnerů a  svoz komunál-
ního odpadu z odpadkových košů, veřejné osvětlení a světel - 
ná signalizace na území města, správa a údržba městských  
hřbitovů a sportovišť.

Správa lesů města Ústí nad Orlicí

Organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí zajišťuje 
komplexní hospodaření na lesních pozemcích o celkové výměře 
porostní plochy 463 ha. V oblasti pěstební činnosti zajišťuje 
zalesňování holin, podporu přirozeného zmlazení, s násled-
nou ochranou proti škodám zvěří a buřeni. V oblasti obnovy 
porostů zajišťuje realizaci těžebních úkonů a transparentního 
prodeje dřevní hmoty. S přibývajícím podílem nahodilých těžeb 
od roku 2015 se také aktivně zaměřuje na vyhledávání ků - 
rovcem napadených stromů a jejich včasném zpracování, sou-
částí obrany je instalace kont rolních a obranných opatření,  
jako jsou lapáky a feromonové lapače. V roce 2019 se také  
za přispění mysliveckých spolků podílela na výsadbě ovoc - 
ných stromů v oblastech Hylvát, osady Sojčí potok, Strážný  
a za Horním Houžovcem, celkově tak přispívá k přírodě blíz - 
kému hospodaření nejen v lesích, ale i v jejich blízkém okolí.  
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V rozpočtu města Ústí nad Orlicí byla na investice a velké opravy 
vyčleněna celková částka 124 mil. Kč, během roku se podařilo 
realizovat stavby v celkovém objemu 68 mil. Kč a v běžných 
výdajích (většinou opravách) proinvestovat necelých 28 mil. Kč.  
Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2019 patřily:    

Stabilizační byty Dukla č. p. 300 
Náklady roku 2019:  17 mil. Kč
Celkové náklady:   36 mil. Kč
Zahájení akce:   leden 2018
Ukončení akce:    červen 2020

Stavba DDM v území Perla 01
Celkové náklady:   92 mil. Kč
Příslib dotace:     cca 30 mil. Kč
Zahájení akce:    listopad 2019
Ukončení akce:    listopad 2020

Stavební úpravy MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír – oprava 
venkovních omítek
Náklady roku 2019:  650 tis. Kč
Celkové náklady:   650 tis. Kč
Zahájení akce:    červenec 2019
Ukončení akce:    září 2019

Opravy fasád a exteriéru Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí
Náklady roku 2019:  1,45 mil Kč 
Celkové náklady:   1,45 mil Kč
Zahájení akce:    duben 2019
Ukončení akce:    srpen 2019

Modernizace evakuačních výtahů v centru sociální péče
Náklady roku 2019:  3,2 mil. Kč 
Celkové náklady:   9,7 mil. Kč
Zahájení akce:    březen 2018
Ukončení akce:    duben 2019

Přemístění stacionáře do ulice Čs. armády 
Náklady roku 2019:  34,5 mil. Kč 
Celkové náklady:   35,5 mil. Kč
Dotace:       31 mil. Kč 
Zahájení akce:    září 2018
Ukončení akce:    prosinec 2019

Oldřichovice – dešťová kanalizace p. p. č. 624/1
Náklady roku 2019:  2 mil. Kč
Celkové náklady:   2 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2018
Ukončení akce:   červen 2019

Zdroj: Odbor rozvoje města

Významné
stavební akce
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Významné stavební akce

Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec
Náklady roku 2019:  610 tis. Kč 
Celkové náklady:   765 tis. Kč
Dotace:       482 tis. Kč
Zahájení akce:    září 2019
Ukončení akce:    listopad 2019

Rekonstrukce ulice U Rybníčku
Náklady roku 2019:  1,0 mil. Kč
Celkové náklady:   1,0 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2019
Ukončení akce:   listopad 2019

Rekonstrukce chodníku v ulici Dělnická
Náklady roku 2019:  1,0 mil. Kč
Celkové náklady:   1,65 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2019
Ukončení akce:   listopad 2019

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Černá a Příkopy 
před Malou scénou
Náklady roku 2019:  1,0 mil. Kč
Celkové náklady:   4,6 mil. Kč
Zahájení akce:    leden 2017
Ukončení akce:   červen 2019

Oprava ploch v ulicích Velké Hamry a Barcalova
Náklady roku 2019:  1,8 mil. Kč
Celkové náklady:   1,8 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2019
Ukončení akce:   září 2019

Aktivní turistika na Orlicko–Třebovsku

Na základě uzavřené smlouvy poskytuje město dobrovolnému 
svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko každoročně příspěvek 
určený na investice a provoz cyklostezek podporující aktivní 
turistiku. V roce 2019 činil tento příspěvek 1,02 mil. Kč.

Vedle uvedených akcí stojí za zmínku i další výdaje, např. 
na projektovou přípravu plánovaných akcí (2,28 mil. Kč), 
na opravy komunikací a chodníků (10,5 mil. Kč), na opravy 
a údržbu lávek a mostů (0,5 mil. Kč), na opravy kulturních 
památek (1,67 mil. Kč), na opravy mateřských a základních škol 
(0,85 mil. Kč), na opravy budov v majetku města (2,04 mil.
Kč) apod. 
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Významné stavební akce

Nová budova stacionáře



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Celkově město zaplatilo v roce 2019 za služby spojené s pé - 
čí o  vzhled a  čistotu města a  další veřejné služby více než  
55,11 mil. Kč. 

Odpadové hospodářství 

Již čtvrtým rokem probíhal motivační slevový systém pytlo-
vého sběru tříděných složek odpadů. Občané odevzdali za rok 
celkem 103 491 kusů pytlů tříděných složek odpadů. I díky 
tomu se opět v Ústí nad Orlicí v roce 2019 podařilo meziročně 
zvýšit třídění papíru o 16 % (329 tun) a skla o 10,5 % (173 tun). 
Mírně o 4,2 % naopak kleslo třídění plastů (245 tun), což je 
patrně dáno ústupem v používání těchto obalů. Celkem došlo 
k meziročnímu nárůstu třídění o 7,5 %, tedy bylo vytříděno 
celkem 747 t využitelných složek odpadů (plast, papír, sklo). 
Dále obyvatelé města dodali v roce 2019 do sběrných surovin 
a kontejnerů na kov 1 230 t kovů, do speciálních kontejnerů 
41,5 t oděvů, do sběrného dvora 2,3 t jedlých olejů, 27,2 t 
pneumatik, 12,3 t nebezpečných odpadů a 10,8 t nebezpeč-
ného azbestu.

Město Ústí nad Orlicí bezplatně zapůjčilo občanům města 
2 000 kusů bionádob o objemu 240 l a přistavilo k bytovým 
domům 135 kusů biokontejnerů o objemu 1 100 l ke třídění 
bioodpadu dům od domu, získaných s  dotační  podporou 
z Operačního programu životní prostředí. Všechny nádoby 
jsou označeny evidenčním číslem a informační samolepkou 
o druzích odpadu, které je možné do nich shromažďovat. 
Původní plán svážet bioodpad pouze ve vegetační sezóně 
byl díky velkému zájmu občanů upraven a bioodpad se od 
května 2019 začal svážet celoročně. Občané tak v roce 2019 
jen pomocí těchto nádob sesbírali 544 t kompostovatelného 
materiálu.

Kromě jiného postupně rozšiřujeme množství stanovišť 
s nádobami na separaci složek odpadů a sběr vyřazených 
elektrospotřebičů, svítidel, baterií, šatstva. V roce 2019 jsme 
přidali do města dalších 10 kusů zvonů na sběr kovových obalů 
od nápojů a potravin. Třídění využitelných složek odpadů se 
stalo součástí dobrého image městských organizací, které 
jsou od roku 2017 zapojeny do systému odpadového hospo-
dářství města. Díky všem těmto opatřením v našem městě 
v roce 2019 dokonce mírně klesla váha směsného komunál-
ního odpadu.

Péče o vzhled
a čistotu města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Odbor životního prostředí 
             Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
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Péče o vzhled a čistotu města

Ukliďme Česko

Krásné jarní počasí 6. 4. 2019 provázelo pátý ročník dobrovol-
nické akce v Ústí nad Orlicí „Ukliďme Česko“ , které se zúčastnilo 
13 pracovníků městského úřadu, 20 dobrovolníků z řad občanů 
a 6 pracovníků společnosti TEPVOS s multikárami a nákladními 
vozy. Podařilo se nasbírat přes 10 tun odpadu, což naplnilo tři 
kontejnery a několik multikár nejrůznějším odpadem počínaje 
plastem, dřevem, přes jízdní kola, vysloužilé elektrospotřebiče 
nebo staré pneumatiky od traktoru, nákladních a osobních 
vozidel. Uklízelo se v městských částech Kerhartice a Hylváty, 
v okolí bývalé cihelny, cyklostezek, Andrlova chlumu, železniční 
zastávky nebo v Cakli. Do úklidu města se zapojily také místní 
školy, konkrétně střední škola automobilní, gymnázium, dále 
mladí myslivci a osadní výbory.

Zeleň ve městě

Údržba a výsadba zeleně z rozpočtu odboru životního pro-
středí 5,02 mil. Kč.

I v roce 2019 jsme pokračovali v dlouhodobém plánu osadit 
vhodná místa nenáročnými trvalkami, které za malé náklady 
nadělají mnoho krásy a potěší i včely, čmeláky a motýly. Vybí-
ráme pro ně také místa, kde se špatně udržuje trávník. Sázeli 
jsme i stromy jako náhrady za odumřelé a nemocné jedince. 
Z nových výsadeb bychom rádi zmínili 100 kusů ovocných 
stromů ve skupinách a stromořadích na mezích a okrajích 
lesa, vysazených ve spolupráci se Správou lesů města Ústí 
nad Orlicí, výsadby trvalek a stromořadí za ZUŠ, výsadby keřů 
k odclonění silničního průtahu u hotelu Avion, výsadby keřů 

Služby spojené s péčí o vzhled a čistotu města (v mil. Kč)

veřejné osvětlení a světelná signalizace na silnici I/14

celoroční údržba a opravy místních komunikací

dotace na provoz sportovišť (krytý plavecký bazén, aquapark, zimní stadion, skatepark, 
sauna, spinningové centrum)

sběr a svoz tříděných odpadů

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

údržba zeleně

údržba a provoz hřbitovů

provoz veřejného WC

úklid černých skládek

provoz sběrného dvora, zajištění využití nebo odstranění sesbíraných odpadů, 
velkoobjemové kontejnery 

12,3

8,4

6,8

0,0

6,06

4,35 

15,9

0,9

0,35

0,05

20192017

12,0

6,5

6,4

0,0

5,6

10,2 

13,6

0,9

0,35

0,09

11,6

8,4

6,0

0,0

5,5

5,0

12,8

0,9

0,35

0,10

2018

2 | 3 |



[ 16 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Péče o vzhled a čistotu města

a trvalek na ulici Popradská, výsadby keřů, trvalek a stromů 
v okolí Památníku odboje (u bubeníka), obnovení výsadeb 
po rekonstrukci bytových domů na Podměstí, založení nové 
zeleně po rekonstrukci bytových domů v Hylvátech a obnovení 
zeleně s výsadbou stromů u centrálního kříže na hřbitově 
v Ústí nad Orlicí. Snažili jsme se na frekventovaných místech 
osázet oku lahodícími trvalkami drobná místa, jako jsou 
ostrůvky na přechodech. Centrum města nám rozkvetlo na 
sloupech pouličního osvětlení díky velkému množství závěs-
ných mís s trvalkovými květinami. Podzimní výsadby něko-
lika tisíců cibulovin v parcích, v okolí průtahu a na kruhových 
objezdech zhodnotíme až v jarním aspektu 2020. 

Vysázená zeleň není ale krásná bez údržby. Staráme se nejen 
o provozní bezpečnost stromů a úpravu keřů v Ústí nad Orlicí, 
ale i o zeleň hřbitovů, o kompletní péči o válečné hroby, hroby 
významných osobností a v neposlední řadě i z bezpečnost-
ního hlediska o zeleň v okrajových částech města. Komplexní 
péče probíhá ve větších územích, jako je oblíbené výletní místo 
lesopark Wolkerovo údolí, prostory v okolí gymnázia, Palac-
kého sadech a v přednádraží, v okolí průtahu a parku Čs. legií. 
Náročnou péči vyžaduje především prostranství Kociánky, 
kde jsme v roce 2019 započali obnovu dožilého závlahového 
systému a s tím související obnovu části výsadeb rostlin. 
Pohledové výsadby trvalek a keřů jsou na několika místech 
doplněny také letničkami. Zkrášlujeme tak Mírové náměstí, 
prostor Památníku odboje (u bubeníka), před Orlickoústeckou 
nemocnicí, u Roškotova divadla, ulici 17. listopadu naproti 
Hernychově vile a záhon u stanice ČD – město. Kromě rozvoje 
a údržby zeleně klade město důraz na její provozní bezpeč-
nost, proto jsou stromy v pravidelných intervalech podrobo-
vány bezpečnostnímu auditu odbornou firmou. Se stavem 
jednotlivých dřevin se mohou občané seznámit na webových 
stránkách www.stromypodkontrolou.cz.

Environmentální výchova

Ochrana přírody, environmentální výchova 0,54 mil. Kč

Již čtvrtým rokem jsme 25. 4. 2019 pořádali pro ústecké 
základní a mateřské školy Den Země. Dubnové jarní počasí 
bylo báječné, a tak si mohly děti užít ochutnávku bylinkových 
čajů, ukázky produktů Střední školy zemědělské a veterinární 
v Lanškrouně, ukázku chovu koní, představení a hry o vče-
lařství s ochutnávkou medů, program záchrany života ČČK, 
představení práce záchranné stanice divokých zvířat Jaro 
Jaroměř, program Ekocentra Paleta, ukázky činnosti Čes-
kého rybářského svazu, ukázky adaptace vodních živočichů 
v přírodě a přednášky zástupců Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. 

Již několik let postupně rozmísťujeme po městě budky k pod-
poře hnízdění a úkrytu ptáků, netopýrů, veverek a plchů. V Ústí 
nad Orlicí je již nyní rozmístěno 291 kusů budek. Kromě běžně 
hnízdících druhů sýkor (koňadra, babka, modřinka, uhelníček), 
špačků, strakapoudů, brhlíků a jiných pěvců se nám podařilo 
do budek nalákat i kavky, veverky, netopýry, lejska černohla-
vého a vzácnější sovu puštíka obecného. Pro obvyklé pěvce je 
již budek po městě poměrně dostatek, a tak se soustředíme 
na doplňování speciálních budek pro ty náročnější druhy, jako 
jsou skorci, konipasi, poštolky, kalousi a rorýsi. Budky jsou 
pouze náhrada za přirozená místa, a tak ve Wolkerově údolí 
ponecháváme záměrně bezpečné doupné stromy pro stra-
kapoudy a další ptáky, kteří jejich dutinová hnízda následně 
využívají. Také zde obnovujeme postupně drobné tůňky pro 
obojživelníky. Ve stavebních řízeních při zateplování domů 
dbáme na dobrou praxi instalace umělých hnízd pro rorýse 
a netopýry do fasád. Respekt k přírodě je podle nás základem 
k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

4 |
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Park u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Nový park u kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je výsled-
kem realizace projektu Revitalizace centra městské památkové 
zóny, byl dokončen a veřejnosti zpřístupněn v květnu 2018. 
Stavba byla laickou veřejností velmi kladně přijata a odbornou 
veřejností vysoce hodnocena. Bylo tak logické, že v průběhu 
roku 2019 byla stavba přihlášena do krajské soutěže a několika 
celostátních odborných soutěží a získala v nich hned několik 
ocenění.

Pro prezentaci stavby byl v roce 2019 vyroben krátký dokumen-
tární film o parku a kapli sv. Jana Pavla II. Město zároveň vydalo 
barevnou brožuru s popisem jednotlivých staveb a úprav parku 
doplněnou mnoha fotografiemi. Pro orientaci byly v parku umís-
těny informativní tabule s texty a mapkou parku.

Ceny, které stavba v roce 2019 získala:

• Vítěz krajského kola soutěže za nejlepší přípravu  
 a realizaci Programu regenerace městských 
 památkových rezervací a městských památkových zón 
 za rok 2018

• Cena Moderní obec roku 2018

•  Uznání poroty v soutěži Stavba roku Pardubického  
 kraje 2018



[ 18 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Park u kostela



Památková
péče
Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2019

Program Ministerstva kultury ČR je určen na zachování 
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají 
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kultur-
ními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. 
Částka stanovená pro ORP Ústí nad Orlicí v roce 2019 činila 
627 tis. Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole.

Finanční příspěvek byl použit na  opravu těchto kulturních  
památek:

•  Varhany v kostele sv. Máří Magdaleny, Řetová – 4. etapa 
 restaurování
•  Sýpka, st. p. č. 121, Perná, Orlické Podhůří – 3. etapa 
 obnovy fasády

•  Tvrz č. p. 174, Dolní Libchavy – obnova krovu
•  Venkovský dům č. p. 8, Sudislav nad Orlicí – obnova 
 střechy a vstupních dveří
•  Kostel sv. Zikmunda v Sopotnici – obnova ohradní zdi 
 hřbitova
•  Kostel sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči – obnova 
 střešní krytiny

Finanční prostředky města přidělené v oblasti   
památkové péče

V roce 2019 byla poskytnuta idividuálni dotace z rozpočtu 
města Ústí nad Orlicí na osazení kované mříže do kostela sv. 
Petra a Pavla v Knapovci ve výši 40 tis. Kč Římskokatolické 
farnosti – děkanství Ústí nad Orlicí.

[ 19 ]
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Program regenerace Městské památkové zóny 
Ústí nad Orlicí

Na území městské památkové zóny se nacházejí historicky 
významné a cenné stavby pro naše město. Mnohé z nich byly 
vzhledem k obdrženým finančním prostředkům z Programu 
regenerace městských památkových zón a městských památ-
kových rezervací obnoveny do svého původního stavu. Jedná 
se zejména o památkové objekty v majetku římskokatolické 
církve, fyzických osob a v neposlední řadě i městské objekty. 
Město se finančně podílí společně s vlastníky na obnově kul-
turních památek v městské památkové zóně.

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace měst-
ských památkových zón na rok 2019 dotaci ve výši 1,69 mil. 
Kč. Z této dotace a z finančních prostředků města ve výši  
165 tis. Kč byla v roce 2019 zrealizována oprava následujících  
objektů:

•  Kostel Nanebevzetí Panny Marie – obnova vnějšího 
 pláště a oprava omítek a další související práce
•  Děkanství č. p. 19, Ústí nad Orlicí – obnova špaletových 
 oken v 1. nadzemním podlaží a další související práce
•  Dům č. p. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – obnova 
 špaletových oken a balkonových dveří a další související 
 práce
•  Hernychova vila č. p. 72, ul. 17. listopadu, Ústí nad 
 Orlicí – obnova vnějšího a střešního pláště – oprava 
 fasády a střechy včetně klempířských, truhlářských 
 a kovových prvků a další související práce
•  Dům č. p. 7, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí – obnova 
 vnějšího pláště – oprava a nátěr narušených omítek 
 fasády a restaurování pískovcových pilířů v podloubí 
 domu
•  Dům č. p. 4, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí –  
 restaurování pískovcových pilířů
•  Dům č. p. 20, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí –  
 restaurování pískovcových pilířů v podloubí domu 
 a obnova vnějšího pláště, oprava omítky v podloubí 
 a další související práce

Památková péče
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Opravené varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Řetové

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
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Školství

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Město Ústí nad Orlicí zřizuje 15 příspěvkových organizací 
v oblasti školství. Jedná se o osm mateřských škol, tři základní 
školy úplné (1.–9. ročník), jednu základní školu neúplnou  
(1.–5. ročník), školní jídelnu, základní uměleckou školu a dům 
dětí a mládeže.

V roce 2019 došlo k jedné změně na postu ředitelky. Od 1. 8. 
2019 je novou ředitelkou Mateřské školy Ústí nad Orlicí,  
Knapovec 8, paní Sylva Fišerová.
      
Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí. 
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí.

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí

V roce 2019 bylo na dotacích a příspěvcích do oblasti školství 
pro 20 žadatelů (14 žadatelů zřizovaných městem Ústí nad 
Orlicí, 6 žadatelů ostatních zřizovatelů) rozděleno celkem 480 
tis. Kč. Mezi školy a školská zařízení, která zřizuje město Ústí 
nad Orlicí, bylo rozděleno 331 tis. Kč. Výše dotace na 1 dítě 

2018–192014–15

539

2015–16

515

2016–17

515

2017–18

492
486

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí

v mateřské škole činí 133 Kč a v ZŠ 161 Kč. Školy ostatních 
zřizovatelů obdržely 149 tis. Kč.

Celkem město poskytlo svým školským zařízením na realizaci 
tematických projektů ze svého rozpočtu 331 tis. Kč.
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Školství

Školské zařízení Počet tematických projektů Finanční příspěvek města v Kč

5 9 000Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Pod Lesem 290

2 7 500
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Sokolská 165 

2 5 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Černovír 96

4 11 000
Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, 
Dělnická 67

7 14 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Na Výsluní 200 

4 12 000
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, 
Heranova 1348

1 3 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Knapovec 8 

3 3 000
Mateřská škola u skřítka Jasánka, 
Ústí nad Orlicí, Nerudova 136

10 63 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Bratří Čapků 1332

15 64 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11

7 60 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Třebovská 147

9 15 500
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Školní 75

2 31 000
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 
Ústí nad Orlicí

5 33 000
Dům dětí a mládeže Duha, 
Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 

Celkem 76 331 000

Přehled finančních prostředků poskytnutých městem na tematické projekty příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku na provoz)
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Podpora výstavby rozvoje 
dětských dopravních hřišť

Podpora nákupu 
velkokapacitní myčky

120 000

500 000

Podpora preventivních aktivit

Školské zařízení Akce Finanční příspěvek města v Kč

65 400

Podpora preventivních aktivit 33 600

Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Bratří Čapků 1332 

Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11

Podpora preventivních aktivit 45 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Třebovská 147

Podpora preventivních aktivit 6 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Školní 75 

Přehled finančních prostředků poskytnutých městem na investice a preventivní aktivity příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku na provoz)

Školské zařízení Počet tematických projektů Finanční příspěvek města v Kč

5 9 000Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Pod Lesem 290

2 7 500
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Sokolská 165 

2 5 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Černovír 96

4 11 000
Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, 
Dělnická 67

7 14 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Na Výsluní 200 

4 12 000
Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, 
Heranova 1348

1 3 000
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, 
Knapovec 8 

3 3 000
Mateřská škola u skřítka Jasánka, 
Ústí nad Orlicí, Nerudova 136

10 63 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Bratří Čapků 1332

15 64 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11

7 60 000
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Třebovská 147

9 15 500
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Školní 75

2 31 000
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 
Ústí nad Orlicí

5 33 000
Dům dětí a mládeže Duha, 
Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 

Celkem 76 331 000

Přehled finančních prostředků poskytnutých městem na tematické projekty příspěvkovým organizacím 
zřízeným městem v oblasti školství (nad rámec příspěvku na provoz)
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Ohlédnutí za rokem 2019 – významné sportovní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí

24.–26. 1. 2019  |  57. ročník lyžařských závodů žáků  
         Skiinterkriterium
6. 4. 2019    |  49. ročník šachového turnaje   
         mládeže Orlická šachovnice
8. 5. 2019    |  30. ročník Velké ceny města 
         Ústí nad Orlicí – silniční časovka 
         do vrchu
11.–12. 5. 2019  |  75. ročník atletických závodů     
         Ústecký desetiboj
17.–18. 5. 2018  |  18. ročník mezinárodní cyklistické  
         akce Cyklo Glacensis
2.–4. 8. 2019   |  33. ročník cyklistického etapového 
         závodu Regionem Orlicka
17. 8. 2019    |  1. ročník atletického mítinku RIETER
24.  8. 2019   |  11. ročník o putovní pohár 
         místostarosty města v rolování    
         slámy
24.–25. 8. 2019  |  62.–63. mezinárodní závod 
         automobilů do vrchu Ústecká 21, 
         memoriál Miroslava Urbana 

8. 9. 2019    |  28. ročník Memoriálu Bohuslava   
         Langa – basketbal starších žákyň 
23. 11. 2019   |  19. ročník Velké ceny města Ústí   
         nad Orlicí v karate O pohár starosty

Dotace do oblasti sportu

Pro rok 2019 byly vyhlášeny tři dotační programy města do 
oblasti sportu (na jednotlivé sportovní a volnočasové akce, na 
rozvoj a údržbu sportovišť a na sportovní činnost), na které 
byly v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 
2,5 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2019 podáno žadateli z řad 
právnických a fyzických osob 62 žádostí o poskytnutí dotace 
z těchto dotačních programů.  Dalších 1,9 mil. Kč bylo přímo 
v rozpočtu města účelově vyčleněno na podporu konkrétních 
významných sportovních projektů (rozvoj a údržba sportovišť 
TJ Sokol Ústí nad Orlicí a TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, výměna 
střechy TJ Sokol Hylváty, atletický mítink RIETER, Skiinter-
kriterium a Ústecká 21). V průběhu roku bylo dále poskyt-
nuto 13 individuálních dotací do oblasti sportu v celkové výši 
596 tis. Kč. 

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Sport

1 |

2 |
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Ohlédnutí za rokem 2019 – významné kulturní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí

7.–10. 3. 2019  |  5. ročník Krajské postupové 
         přehlídky ORLICKÁ MASKA
3. 4. 2019    |  Krajská postupová přehlídka 
         dětských skupin scénického tance
6.–13. 4. 2019  |  Filmový festival Jeden svět
10.–13. 4. 2019  |  25. ročník Heranovy violoncellové 
         soutěže
29. 4. –      |  14. ročník hudebního festivalu 
5. 5. 2019      Kocianovo Ústí
30. 4. –     |  61. ročník Kocianovy houslové
4. 5. 2019      soutěže
3.–8. 6. 2019   |  20. ročník akce Město v pohybu
14.–15. 6. 2019  |  66. ročník celostátní soutěže     
         neprofesionální f ilmové tvorby 
         Český videosalon
2.–3. 8. 2019   |  8. ročník benefičního festivalu     
         OPEN AIR FESTIVAL CAKLE
9.–10. 8. 2019  |  34. ročník Janouškova Ústí
16.–18. 8. 2019  |  94. ročník Ústecké staročeské pouti

10. 10. 2019   |  Slavnostní večer spojený 
         s předáváním ocenění Počin roku, 
         Cena města a Cena starosty města
1. 12. 2019    |  Zahájení Ústeckého adventu  

Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad 
Orlicí v oblasti kultury

Městské muzeum (ředitel Mgr. Radim Urbánek)

V roce 2019 uspořádalo muzeum celkem 9 standardních 
výstav, 1 minivýstavu a také 1 výstavu panelovou. V průběhu 
roku otevřelo dětskou hernu pro muzejní kroužek a trvalou 
textilní řemeslnou dílnu, kde si návštěvníci zkouší předení, 
skaní a tkaní. Celková návštěvnost muzea v rámci výstav 
a akcí za rok 2019 činí dohromady 8 089 osob, což je ve srov-
nání s rokem 2018 (6 254 osob) nárůst o více jak 29 %. Kromě 
akcí pořádaných muzeem navštívilo prostory Hernychovy vily 
dalších 768 osob v rámci svateb a akcí pořádaných jinými 
institucemi. Vedle výstav pořádalo muzeum také více jak 30 
dalších akcí pro veřejnost. Z velkých uveďme festival Muzejní 
noc, festival historické techniky Strojní oustecká sobota, 

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Kultura

1 |
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Kultura

Pouť na zahradě Hernychovy vily, zapojení do celostátní akce 
Den architektury. Z menších akcí šlo např. o výpravy Na kole 
za hrady a tvrzemi, čtyři Sochařské dílny s Petrou Zeidlero-
vou, čtyři dětské dílny Cože? …ale jak?, čtyři díly cyklu Muzejní 
kafe včetně předvánočního se scénicky zpracovaným lidovým 
adventem s pochůzkami, přednáškový cyklus o tradičních 
řemeslech a technologiích, premiéra amatérského filmu nato-
čeného v našem městě, dílna Textilní sobota a další. Ve své 
činnosti pokračoval muzejní kroužek a byl zrealizován dětský 
příměstský tábor. Muzeum uspořádalo v říjnu 2019 své druhé 
celostátní odborné sympozium, tentokrát s tématikou vod-
ních mlýnů. Do sbírkového fondu muzea přibylo 652 přírůst-
kových čísel, což čítalo 1986 kusů sbírkových předmětů. Zahr-
nuje to i nákup lidového malovaného betlému nebo obrazu 
od Jana Šplíchala – Odpoledne v Ústí nad Orlicí z roku 1920.  
V roce 2019 bylo provedeno restaurování 7 kusů předmětů 
z podsbírky 24 – betlémy (dáliny, lanšafty, Jidáš a pasáček),  
3 kusy předmětů z podsbírky 24 – textil (šaty fialové, svatební 
secesní dvoudílné šaty, taftová sukně).  Konzervovány byly  
3 kusy předmětů z  podsbírky 11 – etnograf ie (panenka, 
panáci).

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)

Počet registrovaných čtenářů, návštěvníků i výpůjček se proti 
roku 2018 mírně snížil. Zvýšilo se však využívání elektronických 
on-line služeb knihovny, protože si čtenáři prodlužují výpůjčky 
přes své konto sami. Knihovna opět plnila regionální funkci – 
metodicky se stará o 120 knihoven okresu – na kterou zís-
kala dotaci z Pardubického kraje ve výši 1,98 mil. Kč. Městská 
knihovna v roce 2019 získala 11 grantů z dotací Ministerstva 
kultury ČR a města Ústí nad Orlicí v celkové výši 132 577 Kč. 
V knihovně se konala přednáška historika Petra Blažka, prof. 
Igora Lukeše, letní setkání s prof. Martinem Hilským, autorské 
čtení Alexandra Fleka z Parabible, beseda s novinářem Janem 
Rumlem, s novinářem Martinem Fendrychem, přednáška Fran-
tiška Stárka „Cáry starejch filmů“ , autorské čtení Karla Škarky 
z knihy „Heslo Čechoslovák“. Knihovna se zapojila do celostátní 
akce Jom-ha-šoa. Dále pořádala pravidelné knihovnické lekce 
pro třídy základních, mateřských a středních škol, kurzy počí-
tačové gramotnosti pro seniory a byl uspořádán již 9. ročník 

Akademie volného času (8 večerních přednášek regionálních 
autorů). Ve foye knihovny bylo uspořádáno pracovníky knihovny 
9 výstav. 

KLUBCENTRUM (ředitelka Jaroslava Martináková)

V průběhu roku 2019 uspořádala organizace 12 divadelních 
představení, 12 koncertů, 4 zábavné pořady, 9 představení 
pro děti, 22 pro školy a 9 cestopisných přednášek. Tyto akce 
navštívilo 15 927 platících diváků. Promítaných 305 filmo-
vých projekcí zhlédlo 16 981 diváků. Do kurzů KLUBCENTRA 
docházelo na 300 frekventantů. KLUBCENTRUM pořádalo či 
spolupořádalo řadu přehlídek a soutěží (Akademie, Wolkrův 
Prostějov, Dětská scéna, krajská přehlídka dětských skupin 
scénického tance, Heranova violoncellová soutěž, Kocianova 
houslová soutěž, Český videosalon) a další akce pro širokou 
veřejnost (velikonoční jarmark, hudební festival Kocianovo 
Ústí, Město v pohybu, Víkend dětem, Parkfest, Staročeská 
pouť, výstava výtvarného umění, Kinematograf bratří Čadíků, 
slavnostní večer s udělováním cen města, vánoční řemeslný 
jarmark, Ústecký advent). V roce 2019 podalo KLUBCENT-
RUM šest žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR, Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Pardubický 
kraj. Organizace tímto způsobem získala finanční prostředky 
v celkové výši 523,5 tis. Kč.

Významné kulturní spolky podporované městem

Město Ústí nad Orlicí podporuje ve zvýšené míře také vý - 
znamné tradiční spolky působící v oblasti kultury v Ústí nad 
Orlicí – Malou scénu a Klub přátel umění.

V roce 2019 město Ústí nad Orlicí přispělo na provoz a činnost 
spolku Malá scéna (zaměřující se především na alternativní 
kulturní akce) dotacemi v celkové výši 463 tis. Kč. Spolku Klub 
přátel umění přispělo město na činnost částkou 67 tis. Kč.

3 |
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Kultura

Ceny města Ústí nad Orlicí

V  říjnu 2019 proběhlo každoroční udělování cen města – 
Cena města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města 
a Čestné občanství města Ústí nad Orlicí. Ocenění jsou udělo-
vána na základě návrhů veřejnosti, které schvaluje rada města, 
resp. zastupitelstvo města.

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2019 byla udělena:

• MgA. Pavlu Hůlovi za dlouhodobý přínos a odbornou 
 spolupráci při Kocianově houslové soutěži, 
 za propagaci jména Mistra Jaroslava Kociana doma 
 i ve světě

Ocenění Počin roku za rok 2018 bylo v roce 2019 uděleno:

• Mgr. Karlu Škarkovi za sepsání knihy „Heslo    
 Čechoslovák“ , kterou napsal na základě válečného 
 deníku svého otce plk. Karla Škarky
• Petře Novákové a Denise Váňové za vynikající 
 reprezentaci školy (SŠUP Ústí nad Orlicí ) i města 
 a pozitivní přínos k propagaci uměleckého vzdělávání 
 v Ústí nad Orlicí

Cena starosty města v roce 2019 byla udělena:

• spolku Malá scéna nejen za obětavou činnost 
 a organizační schopnosti, ale zejména za deset sezon, 
 během kterých bylo město Ústí nad Orlicí obohaceno 
 ve filmové, divadelní, výtvarné, hudební, vzdělávací, 
 poznávací a společenské oblasti

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo 
v roce 2019 uděleno: 

• plk. Karlu Škarkovi, in memoriam, vojákovi vládního 
 vojska Protektorátu Čechy a Morava, italskému  
 partyzánovi a příslušníkovi Československé obrněné 

 brigády v Anglii za odbojovou protiněmeckou činnost 
 během 2. světové války
• Radimu Nováčkovi, in memoriam, rodákovi 
 z Ústí nad Orlicí, jenž působil jako významný český 
 mineralog, vysokoškolský pedagog a jenž jako  
 účastník protiněmeckého odboje byl popraven 
 v koncentračním táboře Mauthausen

Dotace do oblasti kultury

V roce 2019 obdržel odbor školství, kultury, sportu, cestov-
ního ruchu a propagace celkem 30 žádostí od 22 žadatelů o 
poskytnutí dotace z dotačního programu do oblasti kultury. 
V rozpočtu města bylo vyčleněno pro rok 2019 na dotační pro-
gram na kulturní aktivity 500 tis. Kč.  Dalších 945 tis. Kč bylo 
určeno účelově přímo v rozpočtu města na podporu konkrét-
ních významných kulturních projektů, které má město zájem 
cíleně podpořit (např. Kocianova houslová soutěž a Kocianovo 
Ústí, Mladá scéna, činnost Klubu přátel umění,…).

4 |

5 |

Mgr. Karel Škarka přebírá ocenění Počin roku
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94. Ústecká staročeská pouť se v roce 2019 poprvé konala na 
prostranství Kociánka.

Nový provozovatel zde postavil moderní i  klasické pouťové 
atrakce, šest velkých a dalších osm menších atrakcí pro malé 
i velké. Návštěvníci mohli mimo jiné vyzkoušet autodrom, léta-
jící labutě, obří skluzavku, vodní atrakce, vláček, skákací hrad, 
extrémní atrakce a řadu dalších. Svůj prostor zde měly také 
stánky s občerstvením a rozmanitým pouťovým zbožím. 

O víkendu se v amfiteátru hrálo divadélko pro děti a v zahradě 
Hernychovy vily probíhaly ukázky starých řemesel, hry pro děti 
a ochutnávky různých druhů káv.

Pro občany i pořadatele to byla významná změna a využití 
nového místa, které poskytlo nečekaný prostor pro konání tra-
diční městské akce. Kociánka nabídla komfortnější místo pro 
návštěvníky, místo k posezení, k umístění atrakcí podle prosto-

rové náročnosti, aniž by se zmenšil průchod mezi atrakcemi. 
Další výhodou Kociánky je přímé napojení na zahradu Herny-
chovy vily, kde se konalo mnoho zajímavých doprovodných akcí. 

Vznikla tak nová tradice v pořádání staročeské pouti v Ústí nad 
Orlicí.

Ústecká staročeská pouť

Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
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Ústecká staročeská pouť

Ústecká staročeská pouť na Kociánce
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V roce 2019 město Ústí nad Orlicí oslavilo 30 let spolupráce 
s německým městem Berlín – Neukölln a 25 let partnerství  
s polským městem Bystřice Kladská.

Oslava s městem Bystřice Kladská se uskutečnila v záři 2019. 
V delegacích obou měst nechyběli současní statutární zástupci 
měst i ti, kteří byli u podpisu první smlouvy o spolupráci v roce 
1994. Stejně jako před 25 lety podepsali představitelé obou  
měst deklaraci o další spolupráci symbolicky na vrcholu Krá- 
lického Sněžníku. Do partnerských aktivit jsou zejména zapojeny 
školy, spolky, senioři, městské úřady a hasiči a všichni se těší na 
další vzájemná setkávání.

Oslavy spolupráce v Berlíně - Neuköllnu proběhly v komorním 
duchu. Na pozvání starosty Berlína -Neuköllnu se sešly v prosinci 
v Německu delegace Berlína – Neuköllnu, Ústí nad Orlicí a Horní 
Čermné. Zástupci všech delegací zhodnotili dosavadní spo - 
lupráci a připomněli dramatické okolnosti vzniku podpisu první 
smlouvy o  spolupráci v  listopadu 1989, kdy poměry ve vý - 
chodní Evropě zažívaly velké změny. Město Ústí nad Orlicí vy- 
dalo k 30. výročí podpisu smlouvy brožuru „30 let partnerství“ ,  
která shrnuje historické souvislosti vzniku partnerství a dosa-
vadní společné aktivity. Všechny strany podporují další trvání 
spolupráce.

Oslavy spolupráce 
s partnerskými městy
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace



[ 31 ]

Oslavy spolupráce s partnerskými městy

Účastníci oslav česko-polského partnerství na Králickém Sněžníku



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Cestovní ruch  
a propagace
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Propagace & inzerce

V roce 2019 se město prezentovalo v těchto mediích:

•  ve speciálních přílohách MF dnes (Město v pohybu, 
 Ústecká staročeská pouť, Ústecký advent, Cesty městy, 
 Léto v kraji)
•  v časopise cestovního ruchu KAM po Česku – 4×v české 
 verzi, 2× v polské verzi, 1× celoplošná inzerce akce 
 Město v pohybu v tištěné podobě a elektronické verzi 
 na portálu KAM po Česku
•  v propozicích cyklistického závodu mládeže Regionem 
 Orlicka 
•  prezentace turistické nabídky města na portále  
 cestujemepocr.cz včetně krátkého videa o městě 
 a zobrazování konaných akcí ve městě
•  v týdeníku 5 + 2 (Ústecký advent, Ústecká staročeská 
 pouť)
•  v letácích Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji
•  v regionálním magazínu Koridor (3×)
•  v časopise cestovního ruchu C.O.T. (2×)

Mediální kampaň města Ústí nad Orlicí proběhla v Českém 
rozhlase a rádiu Orlicko. Zveřejněny byly spoty k akcím Koci-
anovo Ústí a Kocianova houslová soutěž, Město v pohybu, 

Ústecká staročeská pouť, Ústecký advent, vánoční přání města 
a pozvání na Silvestrovské setkání na Mírovém náměstí.

Prezentace města na veletrzích a výstavách 

•  Turistické informační centrum prezentovalo město 
 na veletrzích cestovního ruchu (Holiday World v Praze, 
 Infotour v Hradci Králové, Polsko – Wroclaw, Opole).
•  Ostatní veletrhy se zprostředkovanou účastí města 
 Ústí nad Orlicí: Regiontour Brno, Dovolená Ostrava. 
 Prezentaci města na těchto veletrzích zajistily 
 Destinační společnosti Východní Čechy a Destinační 
 společnost Orlické hory a Podorlicko.
•  Město se účastnilo v prosinci 2019 Vánočních trhů 
 v německém partnerském městě Berlín – Neukölln. 

Vydavatelská činnost

V roce 2019 vydalo město tyto nové propagační materiály:

•  kapesní kalendáře na rok 2020 a nástěnné kalendáře 
 pro rok 2020 s tématem Park u kostela 

1 |
2 |

3 |
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Rok Počet návštěvníků

2019 31 434

2015 22 513                    

2016 23 410

2017 20 993

2018 38 408

Novinky v roce 2019

Mapový průvodce
V roce 2019 byla pořízena interaktivní mapa města. Jsou 
v ní zobrazovány mimo jiné turistické cíle ve městě a okolí, 
služby cestovního ruch, školy, instituce nebo úřady. Celkem je 
to zhruba přes 300 bodů, u kterých návštěvník najde základní 
popis služeb a kontakty. Mapa je přístupná na webových 
stránkách města pod záložkou Mapa města.

Oslavy založení A.T.I.C.
Asociace turistických informačních center v roce 2019 osla-
vila 25 let od svého založení. Oslavy proběhly napříč celou 
republikou a zapojila se do nich jednotlivá informační cen-
tra 24. ří jna. V našem informačním centru jsme tento den 
pro naše návštěvníky připravili drobné dárky a malý vědo-
mostní kvíz. Za správné odpovědi na kvízové otázky jim byla 
městským muzeem poskytnuta sleva na vstup do muzejních 
expozic a v informačním centru mohli získat perníček nebo 
buton s logem TIC a děti navíc zelené balónky s logem TIC. 
Do celorepublikových oslav se zapojilo přes 180 turistických 
informačních center.

Venkovní turistické mapy
V roce 2019 pořídilo město Ústí nad Orlicí tři nové turistické 
venkovní mapy. Umístěny byly na trase turistického pozná-
vacího okruhu (u železniční zastávky Ústí nad Orlicí – město, 
v areálu Cakle a u rozhledny na Andrlově chlumu). Mapa obsa-

 v Ústí nad Orlicí
•  kalendář akcí na rok 2020
•  jednolistové nástěnné kalendáře pro rok 2020
•  letáky s programem Kocianovy houslové soutěže 
 a Kocianova Ústí
•  brožura Park u kostela (barevná, obrazová publikace,  
 mutace – angličtina, němčina)
•  brožura 30 let partnerství (ohlédnutí za historií  
 partnerství s městem Berlín Neukölln, mutace – 
 němčina)
•  pohlednice s motivy města Ústí nad Orlicí (4 druhy)
•  průvodce městem Ústí nad Orlicí (barevná, obrazová 
 publikace, mutace – polština, angličtina, němčina)

Dotace

V roce 2019 obdrželo město z rozpočtu Pardubického kraje 
na provoz a činnost turistického informačního centra dotaci 
ve výši 102 491 Kč.

Návštěvnost infocentra 

Průměrná měsíční návštěvnost turistického informačního cen-
tra města byla 2 600 návštěvníků a průměrná denní návštěv-
nost tak činila cca 87 návštěvníků. Celková roční návštěvnost 
byla 31 434 osob.

Cestovní ruch a propagace

Rok Výše dotace Pk (v Kč)

2015 59 422

2016 57 506

2017 90 138

2018 92 275

2019 102 491

4 |
6 |

5 |
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huje zakreslenou trasu okruhu a popis zajímavých míst na 
trase včetně fotografií. Doplněn byl také QR kód s odkazem 
na webové stránky města Ústí nad Orlicí.

Předprodej vstupenek
Pro provoz informačního centra jsme pořídili dva nové moni-
tory, které veřejnosti zobrazují sál Roškotova divadla. Kupující 
si tak může přehledně prohlédnout obsazenost sálu daného 
představení a vybrat si vhodné volné místo. Tím se před-
prodej vstupenek stává pro návštěvníky TIC komfortnější 
a přehlednější.

Česko-polské projekty

„Společnými aktivitami za lepším partnerstvím“
V roce 2019 pokračovala realizace projektu dalšími 16 aktivi-
tami. Účastníky akcí byli žáci a učitelé Základní školy Třebov-
ská, členové sboru dobrovolných hasičů v Černovíře, členové 
Senior klubu v Ústí nad Orlicí, členové pěveckého sboru Alou 
Vivat a úředníci městského úřadu. U polského partnera obě 
partnerská města společně oslavila 25 let spolupráce. Reali-
zace tohoto projektu byla v roce 2019 ukončena.

„Technologie v turistice – moderní propagace zajímavostí 
na česko-polském pohraničí“
V srpnu 2019 jsme ukončili realizaci mikroprojektu, který si 
kladl za cíl zvýšit návštěvnost v  česko-polských pohraničních 
regionech. Pro veletrhy cestovního ruchu v Praze a v Hradci 
Králové, kterých se naše město účastnilo, byla pořízena do 
prezentačního stánku nová expozice fotografií. Byla vydána 
nová brožura – průvodce městem v jazykových mutacích české, 
polské, anglické a německé a drobné upomínkové předměty. 

„Nové poznatky v nových aktivitách“
V září 2019 jsme započali s realizací mikroprojektu s aktivi-
tami zahrnujícími spolupráci fotoklubů v obou partnerských 
městech, jednotky sboru dobrovolných hasičů Černovír, Senior 
klubu a speciální základní školy. V obou partnerských městech 

budou zorganizovány 4 fotografické workshopy, 2 vernisáže 
fotografií, kurz bezpečné jízdy pro hasiče, bowlingové turnaje 
pro hasiče i seniory, hasičská soutěž a dvoudenní společný 
pobyt žáků speciální základní školy v Klášterci nad Orlicí.

Cestovní ruch a propagace

7 |

Výstavní expozice města Ústí nad Orlicí na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze



Sociální péče

Bytová problematika

V roce 2019 bylo prostřednictvím odboru sociálních služeb 
zaevidováno celkem 86 žádostí o uzavření nájemní smlouvy, 
z toho bylo 22 žádostí o byt zvláštního určení a 64 žádostí do 
ostatních bytů ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, včetně stabi-
lizačních.  V průběhu roku bylo schváleno 50 návrhů na uzavření 
nových nájemních smluv, z toho 15 na byty zvláštního určení 
a 35 na ostatní nájemní byty. Rada města v průběhu roku 2019 
schválila celkem 249 návrhů na prodloužení nájemních smluv, 
z toho 89 na byty zvláštního určení a 160 na ostatní byty.  
V průběhu roku bylo přijato 67 urgencí na podané žádosti, 
z toho 43 na byty zvláštního určení a 24 na ostatní byty. Z poda-
ných žádostí bylo pro nesplnění předepsaných podmínek zamít-
nuto celkem 29 žádostí. 

Na konci roku 2019 došlo k dokončení přestavby bytů v ulici 
Dukelská 300, kde vzniklo 21 nových bytů, z toho 14 bytů sta-
bilizačních a 7 bytů nájemních.

Komunitní plánování

V roce 2019 v návaznosti na Komunitní plán na léta 2015 – 
2019 byl vytvořen Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2019 a připraven 
a schválen nový Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvi - 
sejících služeb města Ústí nad Orlicí a  okolí na období   
2020–2023. Nadále pracovaly všechny tři pracovní skupiny 
komunitního plánování a řídící skupina. V září se konal Integrač - 
ní den – setkání osob se zdravotním postižením s veřejností 
a Mezinárodní den seniorů za účasti mezinárodních klubů  
seniorů. Dvakrát proběhlo setkání se starosty správního ob - 
vodu obce s rozšířenou působností nad problematikou soci-
álních služeb.

Sociální
péče
Zdroj: Odbor sociálních služeb
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Sociální péče

Program prevence kriminality

I v roce 2019 Komise prevence kriminality (aktivní komise rady 
města) spolu se zástupci města pracovala na naplnění jednotli-
vých bodů Programu prevence kriminality na rok 2019, kterými 
jsou  - zvyšování pocitu bezpečí občanů, snižování míry a závaž-
nosti trestné činnosti, snižování rizik a výskytu protiprávního 
jednání u cílových skupin, zvýšení bezpečnosti na veřejných 
prostranstvích, efektivní a komplexní přístup k řešení defino-
vaných problémů a rizik.

Na podzim se konal zážitkový pobyt pro děti ze znevýhodně-
ného prostředí, který byl spolufinancován z dotace programu 
Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a města, pod vede-
ním pracovníků odboru sociálních služeb, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a strážníků městské policie. I nadále byly 
zachovány dvě pracovní pozice asistentů prevence kriminality, 
kteří pracují pod záštitou městské policie a spolupodílí se na 
klidu a pořádku ve městě. Z vlastních finančních prostředků 
města byla zorganizována preventivní beseda pro seniory ve 
spolupráci s Policií České republiky. 

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

O programové dotace do oblasti sociálních služeb a zdravot-
nictví v roce 2019 požádalo 31 žadatelů na 52 projektů, z toho 
bylo 31 projektů na registrované sociální a zdravotní služby 
a 21 projektů na neregistrované služby. Součet požadovaných 
částek činil více než 1,9 mil. Kč, orgány města schválily poskyt-
nutí programových dotací v celkové výši 1,28 mil. Kč. V průběhu 
roku byly sedmi žadatelům schváleny individuální dotace ve výši 
celkem 50 tis. Kč. Celkově tak bylo na dotace v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví v roce 2019 z rozpočtu města rozděleno 
celkem 1,33 mil. Kč. Nadačnímu fondu „S námi je tu lépe!“ byla 
z rozpočtu města v roce 2019 poskytnuta individuální dotace 
ve výši 200 tis. Kč na projekty „Efektivní léčba cévních uzávěrů“ 
pro radiodiagnostické oddělení a „Učíme rodiče křísit“ pro dět-
ské oddělení Orlickoústecké nemocnice.

Jubilea

Tradičně se v roce 2019 konalo slavnostní setkání zástupců 
města s osmdesátiletými občany města, z pozvaných 87 se 
akce zúčastnilo 48 jubilantů.  Proběhla také tři setkání s deva-
desátiletými občany města, kterých bylo v roce 2019 celkem 29 
a setkání na radnici se zúčastnilo celkem 13 devadesátiletých 
jubilantů.

Příspěvkové organizace zřízené městem 
Ústí nad Orlicí v oblasti sociální péče 

Centrum sociální péče (CSP) města Ústí nad Orlicí  
(ředitelka Mgr. Radka Vašková)

Do 31. 12. 2019 CSP města Ústí nad Orlicí poskytovalo celkem 
tři sociální služby: Pečovatelskou službu, Denní stacionář Člo-
víček a Týdenní stacionář Mezi Vámi. Organizačně spadá pod 
CSP města Ústí nad Orlicí také Senior klub. 

V roce 2018 jsme se zapojili do grantové výzvy Nadačního 
fondu Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Náš 
projekt v 5. běhu této výzvy získal první místo s grantem 30 
tis. Kč, ze kterého jsme v roce 2019 po předání grantového 
šeku pořídili slunečníky do stacionáře a lavičky pro okolí domu  

3 | 5 |
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Náklady celkem 22 086 

Výnosy celkem  22 086 

Čerpání fondů  1 386 

Hospodářský výsledek 0 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 35,16

Celkové skutečné náklady a výnosy (v tis. Kč)
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Sociální péče

Na Pláni 1343. Každoročně se také zapojujeme do sbírky 
obchodního družstva Konzum „Společně za úsměv“. V loň-
ském roce to byl projekt pečovatelské služby na zakoupení pří-
střešku/párty stanu na nově zrekonstruovanou terasu v domě 
Na Pláni 1343. Celková částka ze sbírky činí 16 958 Kč. Projekt 
bude realizován v roce 2020.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována na území města Ústí nad 
Orlicí a v okolních obcích Libchavy, Orlické Podhůří – Říčky, 
Řetůvka, Řetová, Dlouhá Třebová. 

Obce, jejichž občané využívají pečovatelskou službu, jsme 
v roce 2019 poprvé požádali o finanční spoluúčast na provoz 
pečovatelské služby. Z oslovených obcí poskytly finanční příspě-
vek obec Libchavy a obec Řetová. Finanční částka byla využita 
na pohonné hmoty. 

Roční kapacita ambulantní pečovatelské služby (středisko 
osobní hygieny) je 10 klientů, okamžitá 2 klienti. Roční kapa-
cita terénní pečovatelské služby (domácnosti klientů) je 275 
klientů, okamžitá kapacita je 10 klientů. V uplynulém roce byla 
pečovatelská služba poskytována celkem 304 klientům. 

Rok

Srovnání počtu hodin přímé péče

Počet hodin přímé péče

2016 10 039

2017 12 234

2018 10 501

2019 11 776

Denní stacionář Človíček 
Denní stacionář je ambulantní sociální služba pro osoby s men-
tálním nebo kombinovaným postižením, event. s přidruženou 
smyslovou nebo tělesnou vadou ve věku od 3 do 64 let.  

Denní stacionář Človíček byl součástí Stacionáře Ústí nad Orlicí, 
který se v roce 2016 sloučil s CSP města Ústí nad Orlicí. Sta-

cionář Ústí nad Orlicí vznikl v roce 1992 původně jako Domov 
pro děti a mládež se speciální péčí. V roce 2007 se dle nového 
zákona o sociálních službách registrovaly dvě sociální služby, 
a to denní a týdenní stacionář. 

Denní stacionář se u svých uživatelů zaměřoval na pomoc 
a podporu hygienických a sociálních návyků a všeobecných 
znalostí. Uživatelé byli také zapojováni do výchovných a vzdě-
lávacích činností, pod vedením vychovatelů, a nedílnou sou-
částí se staly také sportovní aktivity. Organizace se zapojila 
do Českého hnutí speciálních olympiád se svým Sportovním 
klubem Človíček, který pokračuje ve své činnosti dodnes. Uživa-
telé se každoročně účastnili Zimní a Letní speciální olympiády 
a úspěch zaznamenali i na „světové“ úrovni – naposledy, když 
se uživatel denního stacionáře účastnil v březnu 2019 Světo-
vých letních her Speciálních olympiád v Abu Dhabi. Uživatelé 
v rámci činností denního stacionáře získali také několik ocenění 
na tanečních soutěžích a se svým předtančením vystoupili na 
mnoha akcích.

Denní stacionář za rok 2019 v číslech:
• celková kapacita / 13 uživatelů
• celkový počet uživatelů za rok / 12 uživatelů
• průměrný věk uživatelů / 31,6 let
• celkové využití kapacity / 69,23  %

Týdenní stacionář Mezi Vámi
Týdenní stacionář je naopak pobytová sociální služba pro výše 
uvedenou cílovou skupinu. V týdenním stacionáři jsou uživatelé 
zpravidla od pondělí do pátku nepřetržitě a na víkendy odjíždí 
do místa svého bydliště.

Týdenní stacionář za rok 2019 v číslech:
• celková kapacita / 12 uživatelů
• celkový počet uživatelů za rok / 13 uživatelů
• průměrný věk uživatelů / 37,5 let
• celkové využití kapacity / 102,7  %

Nový stacionář
Ke konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce objektu na 
adrese Čs. armády 262 v Ústí nad Orlicí, kam se přestěhoval 
týdenní stacionář v navýšené kapacitě pro 18 klientů s mentál-
ním nebo kombinovaným postižením. Jednalo se o bývalý inter-
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nát Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí, který bezplatně 
na město převedl Pardubický kraj. Přestavba byla zahájena již 
v roce 2018 a celkové náklady této investiční akce se vyšplhaly 
na 35 mil. Kč. Město Ústí nad Orlicí získalo na tuto stavbu dotaci 
31 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu. 
Slavnostního otevření, které se konalo dne 20. 12. 2019, se 
kromě vedení města Ústí nad Orlicí v čele se starostou Petrem 
Hájkem účastnila také řada hostů. Nechyběl hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický, radní pro neziskový sektor 
a sociální péči Pavel Šotola, zástupci dodavatele stavby a řada 
dalších. Po slavnostním otevření následoval den otevřených 
dveří, během kterého si nové prostory prohlédlo na dvě stovky 
návštěvníků. Pro klienty týdenního stacionáře vznikly zcela 
nové prostory, které kromě bezbariérového ubytování se soci-
álním zázemím nabízí tělocvičnu, relaxační místnost, jídelnu, 
dílny, cvičnou kuchyňku a zahradu. 

Z důvodu splnění podmínek dotace a legislativy související 
s podmínkami  poskytováním sociálních služeb byl Denní sta-
cionář Človíček k 31. 12. 2019 zrušen. 

Senior klub
Senior klub sdružuje občany – seniory města Ústí nad Orlicí 
za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života 
a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem 
zapojení do veřejného života.

Senior klub za rok 2019 v číslech:
• celkový počet členů k 31. 12. 2019 / 221 členů 
 (z toho 62 mužů a 159 žen)
• celkový počet uskutečněných akcí / 70 akcí
• celková účast členů na akcích / 2 083 členů

Domov důchodců (ředitelka Mgr. Miluše Kopecká)

Domov důchodců Ústí nad Orlicí v roce 2019 poskytoval soci-
ální služby s kapacitou 144 lůžek prostřednictvím svých tří 
pobytových služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním 
režimem a Odlehčovací služba) a v rámci ambulantní služby 
zajišťoval Odborné sociální poradenství zaměřené na proble-
matiku Alzheimerovy choroby. 

Domov pro seniory má kapacitu 89 lůžek a  je určen oso-
bám od 65 let věku, případně mladším, které jsou závislé  
na po moci jiné osoby. Průměrná roční obložnost 2019 byla  
96,34 %. K datu 31. 12. 2019 obývalo Domov pro seniory cel-
kem 64 žen a 21 mužů. Nejstarší uživatelce bylo 100 let. Prů-
měrný věk uživatelů byl 83,4 let.

Domov se zvláštním režimem má kapacitu 51 lůžek a posky-
tuje službu osobám od 45 let věku, které jsou závislé na po - 
moci jiné osoby z  důvodu Alzheimerovy choroby, popří-
padě jiného typu demence. Průměrná roční obložnost byla  
97,15 %. K datu 31. 12. 2019 obývalo Domov se zvláštním 
režimem celkem 43 žen a 7 mužů. Nejstarší uživatelce bylo  
97 let. Průměrný věk uživatelů byl 82,5 let.

Odlehčovací služba s kapacitou čtyř lůžek je určena osobám 
od 65 let věku, případně mladším, o které pečuje jiná fyzická 
osoba a na určitý čas potřebnou péči nemůže zajistit. V roce 
2019 využilo Odlehčovací službu 34 osob, průměrná roční 
obložnost byla 28,23 %. 

Odborné sociální poradenství poskytuje informační a konzul-
tační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy cho-
roby, rodinám i pečujícím profesionálům. V roce 2019 využilo 
poradenství 77 osob, z toho bylo 71 žen a 6 mužů. 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí je držitelem certifikátu 
VÁŽKA®, kterou uděluje službám pečujícím o osoby s demencí 
Česká alzheimerovská společnost. Tento certifikát deklaruje 
nejvyšší kvalitu poskytované služby.

Domov důchodců je také akreditovaným vzdělávacím zařízením 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zaměřeným především 
na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Tento 
kurz probíhal i v roce 2019.

V roce 2019 jsme se poprvé zapojili do projektu Společně za 
úsměv, který každý rok vyhlašuje obchodní společnost Konzum. 
Ze získaných prostředků zakoupíme masážní a rehabilitační 
pomůcky.

Sociální péče
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ného hodnocení, zda je způsob poskytování sociálních služeb 
v souladu s námi definovaným posláním, cíli, zásadami našich 
sociálních služeb, zapojujeme externí organizace či pracovníky 
– např. při auditu certifikátu VÁŽKA®.

Dále jsou do hodnocení kvality zapojeni uživatelé, jejich rodinní 
příslušníci, pracovníci Domova, studenti na praxi, návštěvníci 
zařízení apod., a to převážně formou anonymních dotazníků, 
které probíhají 1× ročně, ale také formou stížností, podnětů 
či pochval, ať ústně kterémukoliv pracovníkovi, tak písemně.

Domov důchodců pořádal v září den otevřených dveří. Zájemci 
si mohli prohlédnout nejen prostory Domova, ale také se 
seznámit s poskytovanými službami, vyzkoušet si kompen-
zační pomůcky, aktivizační a rehabilitační techniky a ochutnat 
dobroty z naší kuchyně. V rámci dne otevřených dveří jsme 
otevřeli náš miniparčík. Také se konala přednáška o Alzheime-
rově chorobě na téma Projevy Alzheimerovy choroby v našem 
chování a možnosti dostupné kognitivní stimulace pro pečující. 
Přednášela klinická psycholožka Mgr. Petra Urbanová. 

Domov důchodců se snaží o to, aby se kvalita poskytovaných 
služeb stále zvyšovala a využívala veškeré dostupné zdroje, 
aby dosáhla co nejlepších výsledků pro uživatele. Do průběž-

Sociální péče

Vánoční besídka ve stacionáři
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Obyvatelstvo

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí

Počet obyvatel

Počet narozených dětí

Počet úmrtí

2019

14 309

128

162

2018

14 263

92

171

2017

14 313

125

178

2015

14 395

115

159

2016

14 334

122

168

Počet uzavřených sňatků 46715949 59

Migrace Přihlášení do města Odstěhování z města Stěhování na území města

2612019 295 305

1642015 220 383

2952016 232 394

2662017 248 284

2762018 249 360
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Obyvatelstvo

Uzavřené sňatky

Občanské – obřadní síň

Občanské – Hernychova vila

Občanské – mimo obřadní síně

2019

30

3

8

Církevní

Počet uzavřených sňatků celkem

5

46

2018

35

6

21

2017

26

11

16

2015

22

10

8

2016

30

3

20

9

71

6

59

9

49

6

59

Počet narozených dětí 
v Orlickoústecké 

nemocnici 

děvčata
chlapci

2019

1240 

622

618

2015 2016 2017 2018

1266

596

670

1425

685

740

1317

639

678

1246 

612

634
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Vybrané služby 
obyvatelstvu
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
             Kancelář tajemníka
             Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

počet vydaných OP

správní poplatky v Kč

počet vydaných CD

správní poplatky v Kč 

2019

2 586

77 400

1 254

616 150

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady

697 390

2018

3 263

75 000

1 199

729 550

804 550

2017

3 833

61 300

1 973

858 400

2015

4 956

59 200

1 801

859 750

2016

4 473

59 450

1 578

765 650

919 700918 950 825 100Správní poplatky celkem v Kč

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Patříme mezi nejpřívětivější úřady 
v Pardubickém kraji 

15. května 2019 proběhlo v Olomouci slavnostní předávání 
ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností, 
které pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Městský úřad Ústí nad 
Orlicí získal v této soutěži 3. místo v Pardubickém kraji. V sou-
těži se hodnotí celkem 61 kritérií v pěti kategoriích: například 

dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komu-
nikace úřadu, participace úřadu a další aktivity úřadu. Velký 
důraz při hodnocení se klade na elektronizaci a modernizaci 
úřadu. Na městském úřadu jsme například v posledních letech 
instalovali vyvolávací zařízení na těchto agendách: občanské 
průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy a evidenci vozidel. 
V roce 2019 jsme tuto službu rozšířili i na živnostenském úřadu, 
CzechPointu, vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů).



Úkony vidimace a legalizace

Počet ověřených podpisů

Počet ověřených listin

Úkony celkem

Správní poplatky celkem v Kč

3 035

695

3 730

117 220

2019

3 179 

718

3 897

127 650

2018

2 612

742

3 354

110 790

2017

3 138

1 125

4 263

142 696

2015

2 603

931

3 534

111 740

2016

Vybrané služby obyvatelstvu

Statistika počtu odeslaných a doručených dokumentů přes podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Přijatá pošta 
celkem

Rok Odeslaná pošta 
celkem

Přijaté datové 
zprávy

Přijaté zprávy 
prostřednictvím 

e-podatelny

Odeslané datové 
zprávy

27 2682019 27 666 9 591 48710 616

25 6242018 30 641 8 708 29710 351

28 2712015 28 698 7 076 4167 859

28 8892016 28 398 8 086 3689 194

26 1932017 27 207 8 421 8769 349

Termín konání voleb Počet voličů 
v seznamu

24.–25. 5. 2019 11 338

Volební účast v %

32,17

Počet odevzdaných 
obálek

3 648

Počet platných hlasů

3 629

Volby do Evropského parlamentu – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí nad Orlicí

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činí 380,84 tis. Kč
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Zdroj: ilustrační text
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Celkem bylo za rok 2019 provedeno 11 151 úkonů. Na správ-
ních poplatcích registru vozidel bylo vybráno 2 802 970 Kč. 
Ekologické poplatky činily 416 tis. Kč.

Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo 
v roce 2019 vybráno celkem 285 885 Kč.

Za rok 2019 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů 
o řidičská oprávnění vybráno 306 200 Kč.

Doprava

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Řidičské průkazy

Počet vydaných řidičských průkazů

Typ

Počet vydaných digitálních karet

2018

2 659

330

160

20 605

2019

1 847

130

171

20 789

2016

1 993

100

145

20 162

2017

2 633

92

Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů

Celkový počet registrovaných řidičů (ORP Ústí nad Orlicí)

130

20 451
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Doprava

Registr vozidel

První registrace vozidla

Zánik vozidla

Vývoz do zahraničí

Změna motoru, VIN

Změna barvy

Změna vlastníka

Výměna RZ

Přestavba, stavba vozidla

Technická prohlídka

Indikace na vozidle

Změna na vybavení vozidla

Výměna technického průkazu

Oprava v kartách vozidel

Dědictví

Výměna ORV

Vyřazení z provozu – depozit

Vyzvednutí z vyřazení z provozu

Statut provozované

Změna registračního místa

Tisk dokumentů, bianko TP

2018

919

453

100

2

35

2 075

131

60

112

53

249

130

1 484

61

383

356

348

315

0

437

0

1 505

Oprava migrace

Odeslání vozidla

2019

1 094

471

36

0

22

2 162

208

65

200

14

257

288

2 800

55

525

436

138

124

84

569

8

1 579

2016

951

439

188

85

56

1 960

234

38

49

57

269

279

1 838

135

811

321

316

268

221

541

120

1 045

2017

866

440

55

5

45

1 654

119

43

13

54

204

155

2 638

96

481

388

342

380

202

381

0

1 222
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Doprava

Úspěšnost 
uchazečů o řidičské 
oprávnění

236
U první zkoušky prospělo

115
U první zkoušky 

neprospělo

Pozn.: Celkem bylo odzkoušeno 
u první zkoušky 351 uchazečů.

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění 

A1

A2

A

B

B+C

C

C+E

T

2018

16

11

22

176

13

5

9

3

0

49

2016

21

24

32

132

78

24

28

11

0

65

2017

11

9

11

181

50

19

21

13

0

55

2019

11

8

16

226

45

19

13

4

0

32

D

Profesní průkaz

–– – 16Přezkoušení z odborné způsobilosti
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Měsíc 

Počet přepravovaných osob MAD

leden

únor 5 987

6 323

březen 5 951

duben 6 201

květen 6 330

červen 6 309

červenec 4 991

srpen 5 305

září 6 428

říjen 7 699

listopad 7 616

prosinec 7 760

2018

7 999

9 757

8 890

7 834

8 288

7 141

5 550

5 798

8 118

9 077

9 110

8 169

2019

Celkem 76 900 95 731

Městská autobusová doprava je hojně využívána nejen občany 
našeho města.  Vzhledem k narůstajícímu zájmu cestujících,  
v druhém roce provozu téměř o 2 000 osob měsíčně, se uvažuje 
o nasazení druhého autobusu od září roku 2020.

Dopravci bylo v roce 2019 vyplaceno v rámci vyrovnání za 
veřejné služby úhrnem 2,2 mil. Kč na autobusovou dopravu.  
V rámci veřejných služeb v přepravě cestujících bylo najeto  
celkem 96 247 linkových km. Průměrná kompenzační platba  
na 1 objednaný km v roce 2019 činila 23,10 Kč.

Začátek a konec trasy je na vlakovém nádraží, některé spoje 
zajíždí do Kerhartic. Cena jízdného je vždy stejná, ať jedete 
jednu zastávku nebo celý okruh. Jízdné činí 10 Kč. Pro děti od 
5 do 15 let, žáky základních a středních škol, studentů vyso-
kých škol a osob nad 65 let věku je zlevněné jízdné ve výši 5 Kč.

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Městská 
autobusová doprava (MAD)



[ 48 ] Výroční zpráva Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

Fyzická osoba

Fyzická osoba zahraniční

Právnická osoba

2019

4 620

101

745

1

5 467

2016

4 460

110

667

1

5 239

2018

4 542

104

720

1

5 367

2017

4 497

108

689

1

5 295

Právnická osoba zahraniční

Celkem

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

Fyzická osoba

Právnická osoba

Celkem

2019

174

21

196

2018

171

20

191

2016

158

16

174

2017

168

19

187

Podnikání

Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu



[ 49 ]

Aktivní živnostenská oprávnění

Fyzická osoba – koncesovaná

Fyzická osoba – ohlašovací volná

Fyzická osoba – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba celkem

Právnická osoba – koncesovaná

Právnická osoba – ohlašovací volná

Právnická osoba – ohlašovací řemeslná

Právnická osoba – ohlašovací vázaná

Právnická osoba celkem

Fyzická osoba zahraniční - koncesovaná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací řemeslná

Fyzická osoba zahraniční – ohlašovací vázaná

Fyzická osoba zahraniční celkem

Právnická osoba zahraniční – ohlašovací volná

Právnická osoba zahraniční celkem

2019

403

3 930

1 934

449

6 716

179

719

464

190

1 552

18

94

38

3

153

1

1

8 422

2016

348

3 740

1 845

544

6 478

146

638

393

188

1 365

23

102

34

4

163

1

1

8 007

2018

382

3 852

1 898

438

6 570

166

694

442

186

1 488

18

94

35

4

151

1

1

8 210

2017

363

3 792

1 875

434

6 464

156

663

413

182

1 414

19

99

35

4

157

1

1

8 036Celkem

Pozn.: V roce 2019 bylo na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu vybráno celkem 280 tis. Kč.

Podnikání
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Informování veřejnosti

Setkání vedení města s podnikateli

9. ledna 2019 se v Hernychově vile uskutečnilo již tradiční 
setkání vedení města Ústí nad Orlicí s místními podnikateli. 
Po úvodním poděkování za vzájemnou spolupráci a podporu 
města Ústí nad Orlicí následovala prohlídka expozic a nefor-
mální debata na aktuální témata. Setkání se účastnilo více 
jak tři desítky místních podnikatelů.

Doplnění hlasovacího a konferenčního systému

V roce 2019 zajišťovalo oddělení informatiky rozšíření hlaso-
vacího a konferenčního systému o záznamový modul, jehož 
funkcí je vytváření obrazového i zvukového záznamu z jed-
nání zastupitelstva města, které by měly přispět ke zvýšení 
transparentnosti rozhodování zastupitelstva města a zlepšení 
informovanosti občanů.

Bezpečnostní standardy

Na jaře 2019 byly postupně nasazovány a aktivovány bezpeč-
nostní systémy DLP Safetica, Flowmon a dále byl rozšířen 
systém zaměstnaneckých karet na všechny zaměstnance 
města a nasazeny prvky dvoufaktorové autentizace uživatelů 
k informačním systémům města. Tyto systémy a opatření 
mají za cíl přispět ke zvýšení ochrany osobních údajů občanů  
a zavádějí vyšší bezpečnostní standardy využívání informač-
ních technologií při činnosti městského úřadu.

Informování 
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
             Oddělení informatiky

Termín

Pravidelná setkávání vedení města s veřejností

Hlavní témata

22. 5. 2019

13. 11. 2019 Bytové a odpadové hospodářství, 
čerpání rozpočtu na rok 2019, 
městská hromadná doprava

Organizační a personální změny na radnici, 
plán investičních akcí do roku 2024, 
úpravy veřejné zeleně, doprava 

Pozn.: Místo konání – Malá scéna v Ústí nad Orlicí

Termín

Porada starostů obcí spadajících pod správní 
obvod obce s rozšířenou působností Ústí n. O.

Hlavní témata

14. 5. 2019 Všeobecná témata

26. 9. 2019 Sociální oblast

Pozn.: Místo konání: Zasedací místnost RM – radnice
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Informování veřejnosti

Přehled vybraných dokumentů uveřejněných na webu města

Rok
Soubory tiskových 
zpráv

Zápisy z jednání 
osadních výborů

Přehledy usnesení 
ze zasedání Rady 
města Ústí nad Orlicí

Přehledy usnesení ze 
zasedání Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí

5383092019

6311682018

73529112015

63129102016

5322372017

Pozn.: Místo konání – Malá scéna v Ústí nad Orlicí

Rok Orlický deník Mladá fronta Dnes

232019 113

Právo

2

62018 201

210

1

2015 216 15

142016

36

2

0

122017 166

Periodika s největším počtem poskytnutých 
informací o městě Ústí nad Orlicí

Statistické údaje z centrální evidence 
stížností a petic

Evidence stížností a petic

počet stížností celkem

počet oprávněných stížností

počet neoprávněných stížností

2018

15

4

11

2019

19

4

15

počet petic 2 1
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Krizové řízení

Zdroj: Útvar krizového řízení

Krajské štábní cvičení 

Významnou akcí roku 2019 bylo zapojení do třídenního kraj-
ského štábního cvičení orgánů krizového řízení na vybraných 
úřadech Pardubického kraje. Cvičení se konalo pod názvem 
„ŠTÁB 2019“ ve dnech 22.–24. října. Tématem cvičení byla 
reakce na živelní pohromu - rozsáhlou povodeň, která svými 
dopady zasáhla území celého Pardubického kraje a při níž 
bylo nezbytné hejtmanem vyhlásit stav nebezpečí a nařídit 
adekvátní krizová opatření. K řešení situace bylo nutné akti-
vovat krizové štáby všech úrovní, tj. obcí, obcí s rozšířenou 
působností, kraje, základních složek integrovaného záchran-
ného systému a součinnostních orgánů a organizací v rámci 
Pardubického kraje. Hlavním cílem cvičení „ŠTÁB 2019“ bylo 
ověření fungování systému krizového řízení v Pardubickém 
kraji, vzájemného předávání informací a metodické a meto-
dologické prověření praktického zpracování nezbytných řídících 
a informačních dokumentů. Konkrétně se do cvičení zapojil 
Pardubický kraj a obce s rozšířenou působností Česká Třebová, 
Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Morav-

ská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad 
Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Dále pak Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Pardubic-
kého kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
a Krajské vojenské velitelství Pardubice.

Zázemí a činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Rekonstrukcí sociálního zařízení požární zbrojnice Ústí nad 
Orlicí I pokračovalo vylepšování podmínek provozu objektu 
a činnosti předurčené místní jednotky. Byla zahájena gene-
rační obměna nositelů dýchací techniky, obsluh motorových 
pil, strojníků, vyprošťovacího zařízení a dalších technických 
zařízení u všech jednotek. 

Jednotky dobrovolných hasičů uskutečnily celkem 58 výjezdů. 
K nejnáročnějším zásahům patřil v měsíci červnu požár pane-
lového domu v České Třebové.       

1 |

2 |
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Krizové řízení

Zasedání krizového štábu v rámci krajského cvičení ŠTÁB 2019
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Zdroj: Městská policie Ústí nad Orlicí

Zpráva o činnosti Městské policie 
Ústí nad Orlicí za rok 2019

Personální oblast 

V roce 2019 pracovalo u Městské policie Ústí nad Orlicí cel-
kem 18 zaměstnanců, 16 strážníků a 2 asistenti prevence 
kriminality. Personální stav je nyní stabilní a schválený stav 
strážníků i asistentů je naplněn. 

Místní a věcná působnost

V oblasti místní působnosti nedošlo v roce 2019 k žádné 
změně oproti předchozímu roku. Na základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy plnila městská policie úkoly v obci Libchavy. 
Úkoly vyplývající ze smlouvy jsou však pouze na úrovni tech-
nické podpory kamerového systému s možností dohledu na 
kamerové body umístěné v obci Libchavy. 

Městská policie vedle obvyklé činnosti vykonává i další tzv. 
nepolicejní činnosti, mezi které patří doručování písemností 
pro orgány veřejné moci, místní šetření, převozy peněžních 
hotovostí, správu a údržbu technického vybavení, správu 

a  servis městského kamerového dohlížecího systému  
a pultu centrální ochrany, kontrolu funkčnosti parkovacích 
automatů atd. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

V roce 2019 městská policie evidovala 9 případů trestných 
činů, respektive podezření z jejich spáchání, které byly předány 
Policii ČR k dalšímu řízení. V kategorii přestupků evidovala 
městská policie celkem 2 380 případů. Z tohoto celkového 
počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem se jedná 
o 97 % ze všech zjištěných případů. Z pohledu ostatních 
přestupků (71 případů), je nejčastějším deliktem přestupek  
proti majetku, a to v počtu 51 případů. Evidovaný počet všech 
případů má setrvalou tendenci a meziročně opět došlo ke 
snížení celkového počtu přestupků proti veřejnému pořádku, 
občanskému soužití nebo majetku (v roce 2014 bylo evido-
váno 193 případů, v roce 2019 pouze 71 případů). 

Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí 
nad Orlicí je dlouhodobě stabilní a nedošlo k žádné podstatné 
změně v nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti. Statis-

1 |
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Městská policie

ticky vykazuje městská policie i Policie ČR dlouhodobě trvalé  
snižování všech deliktů, a to především v oblasti veřejného 
pořádku, proti majetku (krádeže) a  občanskému soužití 
(násilí ). Policie ČR šetřila v roce 2019 na území města Ústí 
nad Orlicí celkem 162 trestných činů, přičemž z tohoto počtu 
se jednalo o 12 násilných trestných činů a 49 případů majet-
kových trestných činů jako jsou krádeže nebo poškozování 
cizí věci. 

Dopravní situace 

Samostatnou kapitolu tvoří doprava a především tzv. doprava 
v klidu. Nárůst počtu vozidel se negativně projevuje v přepl-
něnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti města jsou 
centrum, z důvodu koncentrace úřadů, a dále sídliště Štěpnice 
a Podměstí. Z vysoké koncentrace vozidel přirozeně plynou 
problémy s parkováním nebo průjezdností vozidel. 

Sociální problémy a bezdomovectví 

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova. 
Jejich chování nemá zpravidla charakter protiprávního jed-
nání, v naprosté většině se jedná o sociální problém. Řešení 
této problematiky není snadné ani jednoduché a vyžaduje 
dlouhodobou spolupráci s ostatními subjekty poskytujícími 
sociální prevenci. 

Preventivní činnost 

Městská policie, vedle činností, které mají represivní cha-
rakter, realizuje také preventivní činnost. Hlavní preventivní 
činností jsou besedy a  přednášky pro děti z  mateřských 
a základních škol (na 1. stupni) a dále spolupráce s veřejně 

prospěšnými organizacemi, a to v rámci přednášek a besed 
s dětmi či seniory. V neposlední řadě je možné zmínit též zajiš-
ťování dalších aktivit a spoluorganizování dalších akcí – např. 
tábor pro děti se speciální péčí, dopravní výchova s Domem 
dětí a mládeže, prezentace s Českým červeným křížem. 

Asistenti prevence kriminality 

Ve vyloučených lokalitách působí asistenti prevence krimina-
lity a zásahy ze strany městské policie nebo Policie ČR zde 
nejsou tak časté jako v minulém období. Naprostou většinu 
těchto často drobných a bagatelních problémů vyřídí asistenti 
v rámci komunity. Nasazení asistentů ve vyloučených lokali-
tách nebo v jiných oblastech, kde je zvýšený výskyt sociálně-
-patologických jevů, je hodnoceno velmi pozitivně a ve svém 
důsledku se jedná o efektivně vynaložené prostředky. Asis-
tenti prevence kriminality dlouhodobě spolupracují s odborem 
sociálních služeb městského úřadu, Probační a mediační služ-
bou a dalšími poskytovateli terénní sociální práce. 
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Strážník městské policie při práci se žáky základních škol 
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