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Úvodní
slovo

Vážení spoluobčané,

tak jako v letech minulých, i letos jsme pro Vás zpracovali „Výroční 
zprávu Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí“. Jedná se o je- 
jí již jedenácté vydání a najdete zde souhrn základních info rma - 
cí a dat o životě v našem městě.

Stejně tak jako předešlý rok, také rok 2021 byl zásadně pozna-
menán celosvětovou pandemií koronaviru. Pracovní i společen-
ské zákazy a omezení, které se ve vlnách střídaly s obdobími 
relativního rozvolnění, přinášely nám všem nejrůznější směsici 
pocitů. Napětí, někdy strach a k tomu třeba i mírný optimismus 
provázely každého z nás. 

Navzdory všem negativním vlivům jsme se snažili pracovat tak, 
abyste přijatá opatření pociťovali co možná nejméně. Na tomto 
místě bych tak ráda poděkovala za zvládnutí dané situace nejen 
všem zaměstnancům městského úřadu a strážníkům městské 
policie, ale také Vám, občanům města, kteří přistupovali ke všem 
problémům s trpělivostí a pochopením.

Děkuji

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice
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Úvodní slovo
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Zdroj: Český statistický úřad
             Obce v datech, s.r.o.

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

Statistické údaje o městě 
a jeho správním obvodu

Rozloha katastru města

Základní údaje o městě Ústí nad Orlicí 
(k 31. 12. 2021)

36,36 km2

Počet obyvatel města 14 127

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
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Kvalita života ve městě Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí stále drží vysokou pozici v  žebříčku kvality 
života v českých městech, který na základě nasbíraných dat 
již čtvrtým rokem uveřejňuje společnost Obce v datech. V čer-
stvě zveřejněném Indexu kvality života pro rok 2021 obsadilo  
Ústí nad Orlicí 38. příčku a je po Pardubicích druhým nejlep-
ším místem pro život v Pardubickém kraji. Z našeho kraje se 
umístila v první padesátce už jen Litomyšl (celkově 42. místo) 
a Holice (49. místo).
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Základní údaje

Index kvality života zkoumá faktory důležité pro kvalitní a spo-
kojený život ve 206 obcích s rozšířenou působností. Výsledky 
se zpracovávají podle 29 ukazatelů, které jsou rozděleny do tří 
hlavních kategorií: Zdraví a životní prostředí (zahrnuje ukazatele 
jako dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva 
a životní prostředí), Materiální zabezpečení a vzdělání (zahrnuje 
ukazatele jako zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání) 
a Vztahy a služby (zahrnuje ukazatele jako dostupnost služeb, 
dopravu, bezpečnost a aktivitu a pohyb občanů).

Nejlepší pozice dosáhlo Ústí nad Orlicí v roce 2020, kdy obsadilo 
v celkovém hodnocení 28. místo. Oproti loňsku se posunulo 
dopředu v kategorii Materiální zabezpečení a vzdělání. Vysokých 
hodnot dosahuje v indexu nezaměstnanosti (9. místo v ČR), 
v indexu hazardu (představuje počet povolených technických 
herních zařízení na území obce vztažený na počet obyvatel) je 
dokonce první v ČR.

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
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Rozpočet na rok 2021 byl navržen a schválen jako schodkový. 
Sestavení takového rozpočtu dovolily dobré výsledky hospoda-
ření města v roce 2020 a čerpání investičního úvěru na investiční 
akce, které byly realizovány od roku 2020. Do rozpočtu roku 
2021 byla díky tomu zapojena částka 29,84 mil. Kč z rozpoč-
tového účtu města a z běžných účtů účelových fondů, dalších  
61,5 mil. Kč pak bylo zapojeno ze zmíněného nového úvěru.  
Příjmy města byly schváleny ve výši 308,23 mil. Kč a výdaje ve 
výši 410,13 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu při jeho schvá-
lení představoval částku 101,89 mil. Kč. 

Rozpočet na rok 2021

Zdroj: Finanční odbor

Finanční
hospodaření

V průběhu roku 2021 došlo na základě rozpočtových opatření 
k navýšení příjmové části rozpočtu o 32 % a výdajové části roz-
počtu o 23 %. Na toto navýšení měla vliv opatření Ministerstva 
financí ČR a jiných ministerstev, která přidělila městu prostředky 
např. na výkon státní správy, na provoz příspěvkových organizací 
města, na ochranu obyvatelstva atd. 
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Vývoj finančního hospodaření v průběhu roku 2021

Ke konci roku 2021 činil stav nesplacených jistin úvěrů 136,54 
mil. Kč. V průběhu roku byl částečně čerpán investiční úvěr na 
investiční akce, které jsou realizovány od roku 2020, v částce 
53,56 mil. Kč (s ohledem na nižší plnění v oblasti investičních 
výdajů rozpočtu nebylo využito rozpočtované čerpání úvěru ve 
výši 61,5 mil. Kč). Ze starších úvěrů bylo splaceno 10,04 mil. Kč. 

3 |
Stav nesplacených jistin úvěrů 

Velký vliv na zvýšení příjmové strany rozpočtu měly kapitálové 
výdaje, které byly rozpočtovány ve výši 8,3 mil. Kč, skutečnost 
však byla 21,35 mil. Kč. Město prodalo více podílů v bytovém 
družstvu, než předpokládalo ve schváleném rozpočtu, rozdíl činil 
7,8 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyl obsažen ani prodej 
administrativní budovy Perla 01, o kterém nebylo v době sesta-
vování rozpočtu rozhodnuto a za který v roce 2021 byla zapla-
cena záloha ve výši 6,2 mil. Kč. Pozitivně se ve výsledku hospo-
daření projevily i daňové příjmy, které byly rozpočtovány ve výši  
220,73 mil. Kč, skutečnost činila 252,62 mil. Kč.

Významný dopad na výsledek hospodaření měly na výdajové 
straně rozpočtu přesuny investičních výdajů z roku 2021 do 
roku 2022. 
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Finanční hospodaření

Příjmy

Největší příjmy získává město z podílu celostátního výběru 
daně z přidané hodnoty. V roce 2021 obdrželo z DPH 115,56 
mil. Kč. Mezi další významné daňové příjmy patří podíl na celo-
státním výnosu daně z příjmu ze závislé činnosti (mzdy) ve 
výši přes 37,47 mil. Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši  
43,2 mil. Kč. 

Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon 
státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené působ-
nosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního prostředí, 
cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, matrika, evidence 
vozidel, sociální věci, volby apod.). 

Více jak 48,8 mil. Kč poskytl stát prostřednictvím Pardubického 
kraje a také prostřednictvím přímých dotací na provoz zařízení 
sociálních služeb, z toho 10,58 mil. Kč obdržela sociální zařízení 
na financování opatření souvisejících s pandemickou situací. 
Z hospodářské činnosti města bylo do příjmů rozpočtu převe-
deno více jak 3,45 mil. Kč. 

Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu, z roz-
počtu Pardubického kraje a z rozpočtu EU na financování měst-
ské knihovny, rozvoj školství, obnovu kulturních památek, kulturní 
a vzdělávací akce a projekty. 

V roce 2021 město získalo i investiční dotace. Největší investiční 
dotací roku 2021 byl doplatek dotace na revitalizaci území bývalé 
Perly (dům dětí a mládeže) ve výši 21,3 mil. Kč. 

Výdaje

Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze svých 
vlastních příjmů, je péče o vzhled a čistotu města včetně finan-
cování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši téměř 
80 mil. Kč. Sem patří zejména letní a zimní údržba komunikací 
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Významné položky v příjmech a výdajích

a jejich opravy (investiční a neinvestiční výdaje na komunikace 
činily téměř 31 mil. Kč), péče o zeleň, nakládání s odpady, veřejné 
osvětlení, parkovací systém, městské hřbitovy a provoz krytého 
plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu a sauny. 

Investiční a neinvestiční výdaje na provoz, rekonstrukce a moder-
nizace školských zařízení v roce 2021 činily 76,29 mil. Kč (v tom 
jsou zahrnuty i investiční výdaje na novostavbu domu dětí a mlá-
deže).

Výdaje na kulturu, památkovou péči a podporu sportu činily 
téměř 33 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov důchodců, penzion 
pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zaří-
zení obdržela z městského rozpočtu přes 62 mil. Kč (větší část 
z toho byly transfery předávané do rozpočtu města prostřed-
nictvím Pardubického kraje).

Provoz orgánů města a  městského úřadu stál město přes  
77 mil. Kč a dá se říci, že z větší části byl hrazen z dotací ze stát-
ního rozpočtu na výkon státní správy a ze správních poplatků za 
úřední úkony. Na provoz městské policie a prevenci kriminality 
vyčlenilo město více jak 13 mil. Kč.

Hospodaření v roce 2022 a roce následujícím bude ovlivněno 
negativními důsledky války na Ukrajině i vysokou inflací. Zvýšené 
ceny energií se promítly již do rozpočtu roku 2022. Rozpočet 
roku 2023 bude muset reflektovat zvýšení cen dalších komodit. 
Ačkoli se v minulých letech dařilo nenavyšovat provozní výdaje, 
v roce 2023 bude tento trend již neudržitelný. Přes tuto skuteč-
nost bude město dělat maximum pro to, aby nepolevila inves-
tiční aktivita a infrastruktura města se i nadále zkvalitňovala 
a rozšiřovala. 

Hlavní investiční aktivity budou financovány jak z vlastních 
zdrojů města, tak z dotací, na jejichž získávání město aktivně 
pracuje. 

5 |
Výhled hospodaření města na roky 2022–2023
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Zdroj: Útvar personální a mzdové agendy – mediální koordinátorka

Nový dům dětí a mládeže

Ústí nad Orlicí zažilo v roce 2021 historický okamžik, 17. září 
byla slavnostně otevřena novostavba Domu dětí a mládeže 
Duha. Postavena byla na místě, na němž před zbouráním stály 
výrobní haly textilního závodu Perla 01. 

Stavba DDM započala slavnostním poklepáním na základní 
kámen v listopadu roku 2019. Stála 85 mil. Kč bez DPH. Tím, 
že město získalo na výstavbu DDM dotaci z programu minis-
terstva pro místní rozvoj ve výši 30 mil. Kč, představuje sku-
tečný výdaj z rozpočtu města 55 mil. Kč. 

Celá budova včetně střechy a suterénu je bezbariérová. Mys-
lelo se i na to, aby byl nový objekt šetrný k životnímu prostředí. 
Dešťová voda ze střechy se zachytává do retenční nádrže 
a bude zpětně využívána k zalévání veřejné zeleně vysazené 
v okolí DDM. Objekt má navíc bezúdržbovou extenzivní zele-
nou střechu. Ta přitahuje pozornost už svým neobvyklým 
vzhledem, který vytváří stínící plachta nad relaxační zónou. 
Během přípravy stavby padaly různé návrhy, jak střechu vyu-

žít. Nakonec bude sloužit jako relaxační plocha a její využívání 
ukáže čas. Ze střešní terasy nového DDM je zajímavý výhled 
na město. 

V současné době se ještě dokončuje úprava okolí DDM, kolem 
nového objektu jsou vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plo-
chy, prostor je doplněn o městský mobiliář. Veřejné prostran-
ství obohatily dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které 
svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. 
Instalací těchto soch se město stalo součástí mezinárodního 
sochařského festivalu Sculpture Line. 

DDM je úspěšně fungující příspěvková organizace zřizovaná 
městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku 
dětí a stovku dospělých. Po několika stěhování má nyní k dis-
pozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových 
a zájmových učeben nachází i tělocvična, vnitřní a venkovní 
horolezecká stěna, výukový taneční sál, keramická dílna, 
nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa. 



[ 9 ]

Nový dům dětí a mládeže

Nová budova domu dětí a mládeže 



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

a zasakovat srážky do podzemních vod. Takto „obecně“ pojme-
nované cíle lze pro přehlednost rozčlenit do tzv. specifických 
cílů. Z praktického hlediska by město při plánování a rozvoji 
městské infrastruktury mělo vždy brát na zřetel principy zelené 
infrastruktury. Tento dokument může být v tomto pomocným 
nástrojem. Kapitola Opatření blízká přírodě nabízí netaxativní 
výčet příkladů opatření, jejich funkci i technické podmínky. 
Navazující kapitola Kontrolní listy tato opatření usazuje do prak-
tických rámců, které by při plánování měly být brány v úvahu.

Dokument je přístupný na adrese: 
www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/zelene_mesto/
zelene_mesto_usti_nad_orlici.pdf

Třídění odpadů v budovách městského úřadu

Rozšířili jsme počty třídících košů, umístěných na chodbách 
našeho úřadu, o nádoby na separaci kovového odpadu. Třídíme 

Zelené město Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí v roce 2021 zpracovalo projekt, který je 
pod názvem Zelené město Ústí nad Orlicí zveřejněn na webo-
vých stránkách města. Tento dokument využívá principy zelené 
infrastruktury a představuje doporučená opatření pro koncepci 
plánování a udržitelného rozvoje města, a to zeleného města 
Ústí nad Orlicí. Doplňuje stanovené závazky města v oblasti 
životního prostředí o principy zelené infrastruktury a potřeby 
hospodaření s vodou, kdy nezbytným cílem města je zvyšování 
dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti vůči projevům 
klimatické změny. Tzn. snižovat negativní dopady klimatické 
změny postupnou realizací vhodných adaptačních opatření, 
s přednostním využitím ekosystémově založených opatření 
v kombinaci s šedými – technickými a měkkými opatřeními, 
v  případě, že ekosystémově založené přístupy k  adaptaci 
nejdou použít. Adaptační strategie se snaží využívat modrou 
a zelenou infrastrukturu a přirozenou vlastnost vegetace, která 
dokáže ochlazovat okolí nebo například zadržovat, akumulovat 

Zelené město 
Ústí nad Orlicí
Zdroj: Projekt zpracovaný vybranými odbory městského úřadu

1 |
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http://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/zelene_mesto/zelene_mesto_usti_nad_orlici.pdf 
http://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/zelene_mesto/zelene_mesto_usti_nad_orlici.pdf 
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Zelené město Ústí nad Orlicí

3 |

tak: plasty, kovy, sklo, papír, bioodpad. Jsme sběrným místem 
pro použité baterie, zářivky a výbojky. Tím přispíváme k rychlejší 
a lepší recyklaci.

Odpovědné nakupování – pracovní pomůcky, 
materiály, služby, elektronizace

Preferujeme nákup a používání kancelářských potřeb a mate-
riálů z  recyklovaných surovin (kancelářský papír, spisové 
desky, odkládací mapy, pořadače, archivační krabice, rychlo-
vazače, papírové ručníky,…), používáme lepidla na papír, která 
neobsahují rozpouštědla. Používáme převážně psací potřeby 
pro opakované použití, jednorázové psací potřeby využíváme 
pouze tam, kde není alternativní náhrada. Opakovaně použí-
váme pořadače, zakládací obaly s euroděrováním a archivační 
krabice zbylé po skartaci dokumentů. Postupně zařazujeme 
do spotřeby čisticí prostředky vyráběné ze surovin přírodního 
původu. Snižujeme spotřebu kancelářského papíru využívá-
ním elektronické korespondence, dokumentace a archivace, 
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při tisku dokumentů využíváme oboustranný tisk. Výdaje na 
eko-nákupy sledujeme v samostatné evidenci.

Zvýhodněné parkování

Již od února lze na místních komunikacích města parkovat 
zdarma silniční motorová vozidla s registrační značkou tvo-
řenou velkými písmeny „EL“ , jde-li o silniční vozidlo použí-
vající jako palivo elektrickou energii nebo vodík výlučně, 
nebo v kombinaci s jiným palivem (hodnota emisí CO2 v kom-
binovaném provozu maximálně 50 g/km).  Ústí nad Orlicí se 
tím připojuje k dalším městům v České republice, která po 
vzoru mnoha zemí Evropy zvýhodňují majitele bezemisních 
a nízkoemisních vozidel.

Nový parkovací systém ve městě
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Také v roce 2021 byly činnosti v gesci odboru správy majetku 
města negativně ovlivněny vyhlášenými vládními protipande-
mickými opatřeními. Nejvíce jimi byly zasaženy rekreační služby 
a sportoviště, která byla po většinu roku v režimu částečného 
omezení provozu, nebo zcela uzavřena. Díky tomu došlo k zajiš-
tění údržby a technické správy jednotlivých středisek nad rámec 
běžného režimu. Naproti tomu správa městského majetku 
a infrastruktury byla za striktního dodržování veškerých vlád-
ních nařízení zajištěna v plném rozsahu:

• údržba travnatých ploch veřejné zeleně
• provoz sběrného dvora 
• svoz komunálního odpadu z odpadkových košů
• opravy městského mobiliáře
• provoz parkovacích automatů 
• veřejné osvětlení a světelná signalizace
• správa a údržba městských hřbitovů

Správa
majetku města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Majetkoprávní odbor

Bytová problematika

Na úseku správy městského bytového fondu a nebytových pro-
stor byla dokončena kompletní rekonstrukce dalších 6 měst-
ských bytů v ulici Dukelská č. p. 300. Průběžně dochází k opra-
vám a investicím v uvolňovaných nájemních bytech a v roce 2021 
byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši převyšující 
8 mil. Kč.

Od ledna 2021 došlo ke změně v agendě spojené s problemati-
kou městských bytů. Občané své žádosti o přidělení bytu nově 
předkládají na odbor správy majetku města, který tuto oblast 
převzal od odboru sociálních služeb. O zaevidování doručených 
žádostí rozhoduje na svém pravidelném jednání bytová komise, 
která zároveň předkládá radě města návrhy na přidělování bytů 

1 |
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Správa majetku města
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konkrétním žadatelům. Rada města musí vydat souhlas s uza-
vřením nájemní smlouvy ke každému městskému bytu před jeho 
řádným předáním nájemci k užívání. 

Správa lesů města Ústí nad Orlicí

Organizační složka Správa lesů města Ústí nad Orlicí zajišťovala 
také v roce 2021 komplexní hospodaření na lesních pozemcích, 
které se rozkládají v nesouvislých úsecích od Kerhartic až po 
Horní Houžovec a zaujímají celkovou rozlohu 463 ha. Dle druhové 
skladby dřevin převládá v našich lesích smrk. Jeho zastoupení 
se však od roku 2015 snižuje z důvodu častých větrných kalamit 
a náletů kůrovce, jejichž následky jsou řešeny zvýšeným podí-
lem nahodilých těžeb. Na obnovovaných plochách se tak začíná 
s využitím přirozeného zmlazení zvyšovat podíl listnatých dřevin, 
jako je např. buk, dub a javor. Nedílnou součástí je i následná 
péče o lesní kultury, která spočívá ve vyžínání buřeně (hospodář-
sky nežádoucí složka přízemní vegetace), budování oplocenek 
a v dalších výchovných zásazích. V oblasti obchodu se dřevem 
zajišťuje Správa lesů města Ústí nad Orlicí transparentní prodej 
dřevní hmoty formou elektronických aukcí a zadáváním palivo-
vého dřeva formou samovýrob.

2 |

Areál Andrlův chlum – dřevěná socha
 krokodýla Chňapíka
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Zdroj: Odbor rozvoje města

Významné
stavební akce

Významné stavební akce

V rozpočtu města Ústí nad Orlicí se během roku podařilo realizo-
vat stavby v hodnotě přibližně 69,5 mil. Kč a v běžných výdajích 
(většinou opravách) proinvestovat částku v celkovém objemu  
10,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější akce provedené v roce 2021 
patřily: 

Stabilizační byty Dukla č. p. 300 
Náklady roku 2021:  1,2 mil. Kč
Celkové náklady:   37 mil. Kč
Zahájení akce:   leden 2018
Ukončení akce:    2022

Stavba DDM v území Perla 01
Náklady roku 2021:  44,8 mil. Kč
Celkové náklady:   82,5 mil. Kč
Dotace z MMR:    30 mil. Kč
Zahájení akce:    listopad 2019
Ukončení akce:    srpen 2021

Obnova Křížové cesty na Andrlově chlumu (1. etapa)
Náklady roku 2021:  2,7 mil. Kč 
Celkové náklady:   2,7 mil. Kč 
Dotace z EG*:     2 mil. Kč
Zahájení akce:    květen 2021
Ukončení akce:    listopad 2021

Veřejná prostranství Perla 01 
Náklady roku 2021:  3,7 mil. Kč
Celkové náklady:   10 mil. Kč 
Zahájení akce:    červen 2021
Ukončení akce:    probíhá

Veřejná infrastruktura Perla 01 
Náklady roku 2021:  1,2 mil. Kč
Celkové náklady:   17 mil. Kč 
Zahájení akce:    červen 2021
Ukončení akce:    probíhá

Výstavba kolumbária na městském hřbitově 
v Ústí nad Orlicí
Náklady roku 2021:  917 tis. Kč
Celkové náklady:   1,4 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2020 
Ukončení akce:    duben 2021

Domov důchodců – modernizace vzduchotechniky
Náklady roku 2021:  294 tis. Kč
Celkové náklady:   2,9 mil. Kč
Zahájení akce:    říjen 2020
Ukončení akce:   2021

*Euroregion Glacensis
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Ulice Husova (1. etapa rekonstrukce)  
Náklady roku 2021:  2,05 mil. Kč
Celkové náklady:   2,05 mil. Kč
Zahájení akce:    květen 2021
Ukončení akce:    červenec 2021

Ulice Kladská (výstavba parkoviště)
Náklady roku 2021:  4,4 mil. Kč
Celkové náklady:   5 mil. Kč
Zahájení akce:    srpen 2021
Ukončení akce:    listopad 2021

Běžecké dráhy pro hasičský sport Hylváty 
Náklady roku 2021:  1 mil. Kč
Celkové náklady:   1 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2021
Ukončení akce:    červenec 2021

Centrum sociální péče (zateplení fasád a opravy lodžií)
Náklady roku 2021:  114 tis. Kč
Celkové náklady:   10 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2021
Ukončení akce:    listopad 2022

Cesta Staré Oldřichovice (Cakle – oprava) 
Náklady roku 2021:  800 tis. Kč
Celkové náklady:   800 tis. Kč
Zahájení akce:    září 2021
Ukončení akce:    říjen 2021

Vedle uvedených akcí stojí za zmínku i další výdaje, např.:
• na projektovou přípravu plán. akcí  1,82 mil. Kč
• na opravy komunikací a chodníků   1,2 mil. Kč
• na opravy kulturních památek     68 tis. Kč
• na opravy MŠ a ZŠ         425 tis. Kč
• na opravy budov v majetku města  679 tis. Kč 

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 podporujících aktivní 
turistiku. V roce 2021 činil tento příspěvek 852 tis. Kč. 

Mateřská škola Na Výsluní (revitalizace zahrady) 
(1. etapa)
Náklady roku 2021:  3,8 mil. Kč
Celkové náklady:   4,0 mil. Kč
Zahájení akce:    říjen 2020
Ukončení akce:   říjen 2021

Veřejné prostranství u SŠ automobilní
na Dukle (úprava) 
Náklady roku 2021:  350 tis. Kč
Celkové náklady:   350 tis. Kč
Zahájení akce:    září 2021
Ukončení akce:    listopad 2021

Budova č. p. 558 v ulici 17. listopadu (demolice) 
Náklady roku 2021:  807 tis. Kč
Celkové náklady:   807 tis. Kč
Zahájení akce:    duben 2021
Ukončení akce:    květen 2021

Ulice Hřbitovní (rekonstrukce) 
Náklady roku 2021:  1,5 mil. Kč
Celkové náklady:   1,5 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2021
Ukončení akce:    říjen 2021

Ulice Boženy Němcové (rekonstrukce) 
Náklady roku 2021:  3,9 mil. Kč
Celkové náklady:   4,4 mil. Kč
Zahájení akce:    červen 2021
Ukončení akce:    2022

Ulice Zborovská (rekonstrukce)
Náklady roku 2021:  1,8 mil. Kč
Celkové náklady:   1,9 mil. Kč
Zahájení akce:    květen 2021
Ukončení akce:    září 2021

Ulice Vrbenského (rekonstrukce) 
Náklady roku 2021:  2,7 mil. Kč
Celkové náklady:   2,7 mil. Kč
Zahájení akce:    září 2021
Ukončení akce:    prosinec 2021

Významné stavební akce



Název
kapitoly
Zdroj: ilustrační text
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Odpadové hospodářství: 16,15 mil. Kč

Již šestým rokem probíhal motivační slevový systém pytlového 
sběru tříděných složek odpadů. I díky tomu se opět v Ústí nad 
Orlicí podařilo meziročně zvýšit třídění odpadů. Občané ode-

vzdali za rok 2021 celkem 111 899 kusů pytlů tříděných složek 
odpadů. Celkem došlo k meziročnímu nárůstu třídění o 7 % a bylo 
tedy vytříděno celkem 905 t využitelných složek odpadů. 

Ke konci roku jsme instalovali na šestnácti místech ve městě 
nádoby na sběr jedlých olejů, o které občané projevovali zájem.

Město Ústí nad Orlicí i v roce 2021 opět pokračovalo v bez-
platném zapůjčování bionádob občanům ke třídění bioodpadu. 
Nádoby byly pořízeny s dotační podporou z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Díky velkému zájmu se bioodpad sbíral 
celoročně. Nevšední odpovědné třídící úsilí občanů snížilo mezi-
ročně váhu směsného komunálního odpadu o 8 % na celkových 
2 184,3 tun! Město má tak dobrou výchozí pozici ke zvládnutí 
recyklačních kvót nařízených novým odpadovým zákonem, 
které budeme muset do roku 2030 splnit. V roce 2021 jsme 
tak dosáhli na vytříděnost použitelných složek dle vyhlášky MŽP 
ve výši 43,7 %, nicméně máme ještě co dohánět, abychom v roce 
2025 dosáhli na požadovaných 55 %! Dlouhodobý rozvoj odpa-
dového hospodářství se projevil i tak, že město Ústí nad Orlicí 
v roce 2021 obhájilo v soutěži Pardubického kraje O Perníkovou 
popelnici 1. místo ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii 
obcí nad 5 000 obyvatel. Součástí tohoto prestižního ocenění je 
i dar v hodnotě 20 tis. Kč od společnosti ASEKOL a.s. 

Péče o vzhled
a čistotu města
Zdroj: Odbor správy majetku města 
             Odbor životního prostředí
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Péče o vzhled a čistotu města

Odpadové hospodářství v tunách

Surovina

oděvy 

kov 

plast

sklo

2021

36

164,9

268

203

433papír 

2019

41,50

82,84

244,91

172,84

329,23 

2020

40

67,32

255,53

197,77

393,24

objemný odpad 

azbest

pneumatiky

nebezpečný odpad

1 101

4,17

19,4

12,1

0,93jedlé oleje

1 043,11

10,41

27,27

12,56

2,30

1 070,70

4,06

využitelné dřevo

kompostovatelný bioodpad 

155,3

1 264

–

1 040,11

–

1 003,76

17,60

11,08

0,95



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

Péče o vzhled a čistotu města

Finanční prostředky použijeme k uhrazení výchovných programů 
pro žáky škol a k vytištění omalovánek s tématikou města a tří-
dění odpadů a k osvětové výchově udržitelného přístupu k pří-
rodě u nejmenších dětí. 

Ochrana přírody a environmentální výchova: 54 tis. Kč

Již několik let postupně rozmísťujeme po městě budky k pod-
poře hnízdění a úkrytu ptáků, netopýrů, veverek a plchů. V roce 
2021 jsme instalovali celkem 270 kusů budek. Budky jsou pouze 
náhrada za přirozená místa, a tak ve Wolkerově údolí ponechá-
váme záměrně bezpečné doupné stromy pro strakapoudy a další 
ptáky, kteří jejich dutinová hnízda následně využívají. Také zde 
postupně obnovujeme drobné tůňky pro obojživelníky. Ve sta-
vebních řízeních při zateplování domů dbáme na dobrou praxi 
do fasád instalovat umělá hnízda pro rorýse a netopýry. V roce 
2021 jsme nechali zmapovat aktuální místa hnízdění zvláště 
chráněných kavek a netopýrů, abychom předcházeli kolizi sta-
vebních záměrů s jejich obvyklými místy reprodukce. Respekt 
k přírodě je podle nás základem k trvale udržitelnému rozvoji 
lidské společnosti. 

Ukliďme Česko

Bohužel kvůli neblahé epidemiologické situaci v jarních měsících 
se uskutečnila tradiční akce Ukliďme Česko pouze individuální 
formou. Podpořili jsme tak zájemce o individuální úklid města 
alespoň materiálně a nechali jsme nasbírané pytle s odpadem 
svézt firmou TEPVOS, spol. s.r.o do sběrného dvora. 

Den Země a odpadový den

Také Den Země nebylo možné v obvyklém jarním termínu usku-
tečnit. Odpadový den se podařilo operativně se zlepšující se letní 

epidemiologickou situací přesunout na první týden v září. Spojili 
jsme jej s akcí Světový den první pomoci, a tak si mohly stovky 
dětí na Kociánce užít atrakce a hry s odpadovou tématikou od 
kolektivních systémů, které zajišťují propagaci sběru obalů. 

Odbor životního prostředí pro děti na Kociánce také připravil 
tvořivé dopoledne na téma Dejme šatům druhou šanci. Děti si 
mohly vytvořit pomocí šablon a barev na textil na stará trička 
a připravená prostírání originální design nebo svérázné malby. 
Vydařený den tak na Kociánce vyzdobily nevšední módní kreace 
šikovných dětí, schnoucí na podzimním sluníčku.

Zeleň ve městě: 11,88 mil. Kč

I v roce 2021 jsme pokračovali v dlouhodobém plánu osadit 
vhodná místa nenáročnými trvalkami, které za malé náklady 
nadělají mnoho krásy. Revitalizovali jsme zeleň v parčíku před hřbi-
tovem v Kerharticích, osadili trvalkami nově zbudované veřejné 
prostranství v centru sídliště Dukla, které doplnila výsadba stro-
mořadí nových javorů náhradou za již provozně nebezpečné pyra-
midální topoly, vysadili jsme před nově opravený dům č. p. 300 
na ulici Dukelská trvalky a stromy, osadili jsme 26 nově vzniklých 
záhonů v ulici Družstevní 1 482 kusy trvalek a 90 kusy keřů. 
S finanční podporou nadačního fondu Zelené Oustí jsme osázeli 
drobné záhony v návaznosti na rekonstrukce ulic v Gerharticích, 
Hylvátech, u bytových domů v ulici Písečník apod. Nejnáročnější 
akcí bylo ozelenění prostoru před nově postaveným Domem 
dětí a mládeže Duha v areálu bývalé Perly 01. Vysadili jsme zde  
24 kusů stromů s podsadbou trvalek, založili několik záhonů trav-
ním kobercem a oseli speciální zatravňovací dlažbu trávníkem. 
Vysázená zeleň není ale krásná a funkční bez údržby. I proto 
jsme v roce 2021 provedli ošetření dvou památných stromů 
javoru babyky a červenolistého buku na území města z dotací 
MŽP z Programu péče o krajinu. Staráme se nejen o úpravu keřů 
v Ústí nad Orlicí, ale i o zeleň hřbitovů, 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, v Palac-
kého sadech a v přednádraží, v okolí průtahu a parku Čs. legií. 
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Náročnou péči vyžaduje především park Kociánka. Pohledové 
výsadby trvalek a keřů jsou na několika místech, jak už je dob-
rou tradicí v Ústí, doplněny letničkami. Zkrášlujeme tak Mírové 
náměstí, prostor U Bubeníka, před nemocnicí, u Roškotova diva-
dla, ulici 17. listopadu naproti Hernychově vile a záhon u stanice 
ČD – město. Kromě rozvoje a údržby zeleně klade město důraz 
na její provozní bezpečnost, proto jsou stromy v pravidelných 
intervalech podrobovány odbornou firmou bezpečnostnímu 
auditu. S  jeho výsledky a se stavem jednotlivých dřevin se 
mohou občané seznámit na webových stránkách www.stro-
mypodkontrolou.cz.

Péče o trávníky se provádí s přihlédnutím k frekvenci jejich využití 
návštěvníky. Tedy na sídlištích, kde je větší pohyb osob, se provádí 

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

světelná signalizace na silnici I/14 a veřejné osvětlení

celoroční údržba a opravy místních komunikací

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

sběr a svoz směsných komunálních odpadů

údržba zeleně

údržba a provoz městských hřbitovů

provoz veřejného WC

úklid černých skládek

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

13,2

10,3

7,1

9,05

11,88

16,9

1,1

0,64

0,07

2021

12,3

8,4

6,8

6,06

4,35 

15,9

0,9

0,35

0,05

2019

12,0

8,1

6,9

9,13

4,82 

17,6

0,9

0,58

0,05

2020

12,0

6,5

6,4

5,6

10,2 

13,6

0,9

0,35

0,09

2018

dle klimatických podmínek roku 4–5 sečí, v okrajových částech 
pouze dvě seče. Přihlíží se také k letnímu přísušku a tedy druhá 
seč se posouvá do poloviny června a třetí až ke konci srpna, aby 
v létě mohly trávníky vykvést dvouděložnými rostlinami a pod-
pořit tak opylovače.

Financování vybraných veřejných služeb

Celkově město zaplatilo v roce 2021 za služby spojené s péčí 
o  vzhled a  čistotu města a  další veřejné služby více než  
80 mil. Kč. 

Péče o vzhled a čistotu města
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Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Památková
péče

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností 

Program Ministerstva kultury České republiky je určen na zacho-
vání a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachá-
zejí mimo památkové rezervace a památkové zóny. Částka sta-
novená pro ORP Ústí nad Orlicí v roce 2021 činila 387 tis. Kč. 
Finanční příspěvky z programu byly přiděleny v rámci jednoho 
výběrového kola. Celková částka byla v letošním roce stejná jako 
v roce 2020. 

Finanční příspěvek byl použit na opravu těchto kulturních 
památek:

•  kostel sv. Máří Magdaleny, Řetová, restaurování varhan 
•  Hartmanova vila, č. p. 597, Ústí nad Orlicí, pokračování 
 obnovy fasády
•  venkovský dům č. p. 3, Dlouhá Třebová
• venkovský dům č. p. 10, Voděrady, obnova chlívku

Finanční prostředky z rozpočtu města 
Ústí nad Orlicí přidělené v oblasti 
památkové péče

V roce 2021 byla poskytnuta individuální dotace z rozpočtu 
města Ústí nad Orlicí:

• č. p. 53, Ústí nad Orlicí, Sbor jednoty bratrské v Ústí nad 
 Orlicí, sanace podlahy 60 tis. Kč
• č. p.142, Ústí nad Orlicí, obnova střešní krytiny 
 92 tis. Kč
• zídka u čp. 155, Ústí nad Orlicí, obnova rozpadlé zídky 
 79 tis. Kč
• Hartmanova vila čp. 597, Ústí nad Orlicí, obnova fasády 
 20 tis. Kč

Dále byla poskytnuta dotace z dotačního programu Podpora 
údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v  městské 
památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2021:

1 | 2 |
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• č. p. 151, Ústí nad Orlicí, obnova střešní krytiny 
 93 tis. Kč
• č. p. 592, Ústí nad Orlicí, nová okna a dveře 
 35 tis. Kč

Program regenerace Městské památkové zóny 
(MPZ) a Městské památkové rezervace (MPR) 
v Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí obdrželo z Programu regenerace MPZ 
a  MPR na rok 2021 dotaci ve výši 1,66 mil. Kč. Z  rezervy 
Programu obdrželo ještě další dotaci, a  to ve výši 500 tis. 
Kč. Z těchto dotací a z finančních prostředků města ve výši  
60 tis. Kč byla v roce 2021 zrealizována obnova vnějšího pláště 
ko stela Nanebevzetí Panny Marie, restaurování kamenných 
prvků a oprava fasády průčelí kostela a další související práce,  
II. etapa.

Areál kostela představuje historicky cenný a architektonicky 
jedinečný celek v urbanistické struktuře města, který je vyme-
zen kamennou ohradní zdí. V prostoru chráněného areálu se 
nachází řada cenných staveb (kaple, márnice, ohradní zeď 
apod.), plastik, zeleně a dalších prvků. Plocha sloužila jako hřbi-
tov do konce 19. století, tehdy byl vybudován nový hřbitov, kam 
byla řada náhrobků přenesena. 

V současné době je toto území zcela revitalizované a zpřístup-
něné veřejnosti, a to zejména díky prostředkům získaným z Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ a patří mezi neodmyslitelné 
dominanty města.

Památková péče

Křížová cesta – kaplička č. XI
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Zdroj: Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Školství

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.

Celková kapacita mateřských škol v Ústí nad Orlicí je 553 dětí. 
Celková kapacita základních škol v Ústí nad Orlicí je 1 918 dětí.

V roce 2021 byla stejně jako v roce 2020 vzhledem ke vzrůsta-
jící koronavirové epidemii nařízena distanční výuka v základních 
a mateřských školách. Základním školám se oproti předcho-
zímu roku podařilo zapojit do on-line výuky téměř všechny žáky. 
Některé školy zajistily na dané období sociálně slabším žákům 
on-line připojení, jiné zase zapůjčovaly IT vybavení. Všechny 
mateřské školy v době uzavření zajišťovaly distanční výuku 
předškoláků. 

Podpora školských aktivit městem Ústí nad Orlicí

V roce 2021 bylo na dotacích a příspěvcích do oblasti školství 
pro 17 žadatelů (12 žadatelů zřizovaných městem Ústí nad 

515

492
486

2020–212018–192016–17 2017–18 2019–20

474
468

Počty dětí v MŠ
Ústí nad Orlicí

Orlicí, 5 žadatelů ostatních zřizovatelů) rozděleno celkem 400 
tis. Kč. Mezi školy a školská zařízení, která zřizuje město Ústí 
nad Orlicí, bylo rozděleno 233 tis. Kč, zbývajících 167 tis. Kč 
bylo rozděleno mezi školy jiných zřizovatelů a Nadační fond 
Gaudeamus. Z důvodu uzavření škol a školských zařízení na 
počátku roku 2021 z důvodu epidemie covid-19, bylo posu-
nuto podávání žádosti o poskytnutí příspěvků a dotací na 
projekty škol až na září.

1 |
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Školské zařízení Počet tematických projektů Finanční příspěvek města v Kč

2 5 000Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
(ředitelka Bc. Iva Vávrová)

3 7 500Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165
(ředitelka Mgr. Jana Šparlinková)

Přehled městem poskytnutých finančních prostředků na specifické aktivity příspěvkových organizací zřízených 
městem v oblasti školství  (nad rámec příspěvku na provoz)

2 8 000Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
(ředitelka Vladislava Carbová)  

3 10 000Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200
(ředitelka Bc. Šárka Vinterová)

2 6 500Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
(ředitelka Pavla Poslušná)

2 5 600Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
(ředitelka Sylva Fišerová)  

8 54 400Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
(ředitel Mgr. Martin Falta)

10 41 000Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
(ředitel Mgr. Bc. Radek Škarka)

5 29 000Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
(ředitel Mgr. Pavel Svatoš)

4 10 000Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75
(ředitelka Mgr. Helena Klosová)  

2 26 000Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí 
(ředitel PaedDr. Jiří Tomášek)

2* 30 000Dům dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600
(ředitelka Mgr. Štěpánka Ročňová)

* Jedna akce byla na poslední chvíli zrušena a DDM vracelo část příspěvku na projekty ve výši 9 tis. Kč.

Školství



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

Ohlédnutí za rokem 2021 – významné sportovní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

21. 5. 2021    |  19. ročník mezinárodní cyklistické 
         akce Cyklo Glacencis
30. 7. – 1. 8. 2021 |  35. ročník cyklistického etapového 
         závodu Regionem Orlicka
18. 8. 2021    |  3. ročník atletického mítinku RIETER
3.–5. 9. 2021   |  30. ročník Memoriálu Bohuslava 
         Langa – basketbal mládeže
18.–19. 9. 2021  |  závody minikár: 3. kolo Mistrovství 
         České republiky a 9. ročník Poháru   
         České republiky
28. 9. 2021    |  50. ročník šachového turnaje 
         mládeže Orlická šachovnice
28. 9. 2021    |  31. ročník Velké ceny města 
         Ústí nad Orlicí – silniční časovka 
         do vrchu
2.–3. 10. 2021   |  77. ročník atletických závodů 
         Ústecký desetiboj
6. 11. 2021    |  20. ročník mezinárodních závodů    
         v karate Velká cena města 
         Ústí nad Orlicí O pohár starosty 
         města

Dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 
do oblasti sportu

Výše finančních prostředků alokovaných do oblasti SPORT: 
2,85 mil. Kč. 

Přehled dotačních programů – oblast SPORT:
•  jednotlivé sportovní a volnočasové akce
•  rozvoj a údržba sportovišť 
•  sportovní činnost

Počet přijatých žádostí – oblast SPORT: 61 

Dalších 1,55 mil. Kč bylo přímo v rozpočtu města účelově vyčle-
něno na podporu konkrétních významných sportovních projektů:
•  rozvoj a údržba sportovišť TJ Sokol Ústí nad Orlicí, 
 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 
•  dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra 
 Ústí nad Orlicí
•  účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize
•  atletický mítink RIETER 

V průběhu roku 2021 bylo dále poskytnuto devět individuálních 
dotací do oblasti sportu v celkové výši 331,4 tis. Kč.

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

Sport

1 | 2 |
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Ohlédnutí za rokem 2021 – významné kulturní akce 
podporované městem Ústí nad Orlicí:

14.–17. 4. 2021  |  26. ročník Heranovy violoncellové 
         soutěže 
4.–6. 5. 2021   |  16. ročník hudebního festivalu 
         Kocianovo Ústí
4.–8. 5. 2021   |  63. ročník Kocianovy houslové 
         soutěže
10. 5. – 6. 6. 2021 |  13. ročník filmového festivalu 
         Jeden svět
4.–5. 6. 2021   |  7. ročník krajské postupové přehlídky 
         amatérského činoherního 
         a hudebního divadla ORLICKÁ MASKA
17.–20. 6. 2021  |  68. ročník celostátní přehlídky 
         filmové tvorby ČESKÉ VIZE
13.–14. 8. 2021  |  36. ročník Janouškova Ústí
13.–15. 8. 2021  |  96. ročník Ústecké staročeské pouti
2.–4. 9. 2021   |  22. ročník akce Město v pohybu
4. 10. 2021    |  Krajská postupová přehlídka 
         dětských skupin scénického tance
14. 10. 2021   |  Slavnostní večer spojený 
         s předáváním ocenění Počin roku, 
         Cena města a Cena starosty města

Příspěvkové organizace zřízené městem 
Ústí nad Orlicí v oblasti kultury

Městská knihovna (ředitelka PhDr. Jana Kalousková)
pobočky: Knapovec, Kerhartice, Penzion

Městská knihovna je pověřenou knihovnou pro celý okres 
Ústí nad Orlicí a získala v roce 2021 z rozpočtu kraje na vý - 
kon této funkce částku 1,98 mil. Kč. Je zodpovědná za výkon 
regionálních funkcí v okrese, metodicky řídí 9 městských kniho-
ven okresu a 111 obecních knihoven okresu, je zodpovědná za 
finanční čerpání a vyúčtování přidělené částky na regionální 
funkce. 

Novinkou je využívání bankovního terminálu pro bezhotovostní 
platby čtenářů.

Počet registrovaných čtenářů a výpůjček se, dle dále uvede-
ných informací, proti roku 2020 mírně snížil, počet návštěvníků 
se mírně zvýšil. Tato skutečnost byla zaviněna koronavirovou 
epidemií, díky níž byla knihovna na základě vládního nařízení 
uzavřena v době od 1. 1. do 12. 4. 2021. 

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

Kultura

1 | 2 |
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Kultura

Z poskytovaných služeb knihovny

Knihovna nabízela čtenářům výpůjčky knih, v době svého uza-
vření formou bezkontaktního výdajového okénka a donáškovou 
službou, žádný den nebyla uzavřena. Zvýšilo se využívání elektro-
nických on-line služeb knihovny. Čtenáři si sami mohli:

•  prodlužovat výpůjčky on-line přes své konto, 
•  stahovat si zdarma e-knihy, plné texty zákonů a plné texty 
 zdigitalizovaných knih službou Národní digitální knihovny,

•  objednávat sami e-mailem knihy, které jim byly připraveny 
 do tašek a vydány u výdajového okénka.

I z tohoto důvodu nedošlo k výraznému poklesu příjmů kni hovny.

Od roku 2021 je na webu knihovny, mimo jiné, k dispozici čtenářům 
a všem knihovnám souborný katalog všech 104 obecních knihoven 
okresu a souborné katalogy 10 středisek okresu Ústí nad Orlicí. 
Tuto službu poskytuje naše městská knihovna jako první knihovna 
v Pardubickém kraji.

Knihovna pro širokou veřejnost uspořádala zejména:
•  přednášku Rudolfa Krautschneidera: Plavba 
 světovými oceány 
•  výstavu Rudolfa Krautschneidera 
•  přednášku Petry Procházkové: Kam kráčí Bělorusko 
•  autorské čtení Roberta Šlachty: Třicet let pod přísahou 
•  přednášku Marcely Náhlíkové: Novodobí šmejdi 
 a jak se jim bránit 
•  přednášku Petra Jaška: Na cele s bojovníky IS 
•  školení pro seniory Chytrý telefon 
•  přednášku Rusko a Čína: bezpečnostní riziko? 
•  2 besedy s gen. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem
•  výstavu Grafika Vlasty Švejdové 
•  výstavu Vyplouváme

Oblast podpory Poskytovatel Výše v Kč

13 000tři tematické granty Město Ústí nad Orlicí

28 000zakoupení záložního disku na zabezpečení 
serverů městské knihovny

Ministerstvo kultury ČR

6 336nákup původní české literatury Ministerstvo kultury ČR

16 980zakoupení cizojazyčné literatury Ministerstvo kultury ČR

0bezplatné využívání plnotextové databáze nopress Národní knihovna ČR 

Přehled získaných grantů

Rok

Naši čtenáři

Počet 
registrovaných 
čtenářů

2018 2 330

2019 2 371

2020 2 145

88 935

78 148 

78 547

107 871

106 647

101 641

Počet 
návštěvníků

Počet 
výpůjček

2021 1 898 83 206 78 110
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Kultura

Proběhl již 11. ročník Akademie volného času, na osmi večerních 
přednáškách se veřejnosti představilo množství regionálních 
autorů. 

Knihovna pamatuje na všechny věkové kategorie, v nabídce 
měla i 16 vzdělávacích kurzů počítačové gramotnosti.

Městské muzeum (ředitel Mgr. Radim Urbánek)

Muzeum nabízí veřejnosti informace o kulturním i průmyslo-
vém dědictví této části východních Čech. Jedná se především 
o historii textilního průmyslu a textilního strojírenství, betle-
mářství, architektonické a technické památky, železniční trať  
Olomouc-Praha a lidové stavitelství.

V roce 2021 plánovalo muzeum 11 standardních výstav, ale 
kvůli protiepidemickým opatřením se podařilo realizovat 7.  
Z 8 výstav plánovaných v Galerii pod radnicí se ze stejného 
důvodu podařilo realizovat pouze 4.

Kromě akcí pořádaných muzeem navštívilo prostory Hernychovy 
vily dalších 550 osob v rámci svateb a dalších akcí. Návštěvnost 
Galerie pod radnicí za rok 2021 činila 1 145 osob.

V době lockdownu muzeum připravilo a online zveřejnilo 8 vir-
tuálních výstav, což byl nejvyšší počet realizací, které vytvořilo 

Rok Počet návštěvníků muzea

2021 4 138

2017 4 099

2018 6 254

2019 8 089

2020 6 651

Návštěvnost městského muzea

městské muzeum v rámci celé České republiky. Mezi hlavní 
témata patřila: Elektřina z věží, Múza múz: žena, Orlickoús-
tecký proud aneb Městská elektrárna, Restaurování sbírkových 
předmětů a Toulky po Andrlově chlumu. 

Městské muzeum se v této nejisté době začalo více zaměřovat 
na bezkontaktní akce pro veřejnost. Kromě zmíněných virtu-
álních výstav se jednalo např. o realizaci dvou tras digitální 
naučné stezky po Ústí nad Orlicí a realizaci hry na zahradě 
Hernychovy vily. Ta se stala velmi populární. V průběhu měsíce 
února až dubna hráči odevzdali 185 vyplněných herních plánů 
s dokončenou tajenkou. 

Novinkou roku 2021 se stala pátračka po Hernychově vile pro 
děti i dospělé a dokonce i ve variantě pro malé děti. Díky vel-
kému zájmu o tuto aktivitu pracovníci muzea vytvořili obdob-
nou pátračku také v Galerii pod radnicí k výstavě deskových her. 

Pokračovalo intenzivní využití sociálních sítí (zejména face-
booku) s několika pravidelnými rubrikami (Architektonická 
památka, Historické fotografie, Víte, že?, Tipy na vycházky 
po městě a výlety po okolí, Muzejní víkendový kvíz). Rubrika 
Architektonická památka dosáhla v prosinci 2021 čísla 75 
a postupně docházelo k jejímu doplňování na muzejní webové 
stránky.

Muzeum realizovalo více než 9 akcí pro veřejnost. Z velkých 
uveďme Pouť na zahradě Hernychovy vily a Muzejní noc, která 
se poprvé díky celostátní změně termínu věnovala podzimu 
a ovoci. Z menších akcí šlo např. o sochařskou dílnu s Petrou 
Zeidlerovou, výpravu Na kole za hrady a tvrzemi, dvě přednášky 
z cyklu Ženský fenomén v kraji Orlice nebo akci Textilní sobota. 

V činnosti pokračoval i muzejní kroužek. Bez nadsázky se může 
muzeum pochlubit tím, že se úroveň kroužku i nadále postupně 
zvyšuje, jak rozdělením mezi dvě lektorky, tak i zvyšováním 
jejich kvalifikace v rámci studia a specializovaných kurzů. Je 
třeba zdůraznit, že kroužku se pravidelně zúčastňuje dosta-
tečný počet dětí.

Muzeum realizovalo celostátní sympozium Venkovské tech-
nické objekty 2021 pro odbornou a částečně i laickou veřejnost. 
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Propagace činnosti městského muzea

Propagace je systematicky členěna:
•  na přímou lokální v podobě vylepovaných plakátů 
 a distribucí pozvánek do místních veřejně přístupných  
 provozoven (restaurace, kavárny, malé prodejny, 
 turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí,…) 
• rozesílání pozvánek a tiskových zpráv prostřednictvím 
 elektronické pošty 
• spolupráce s médii (rozhlasové stanice, Česká televize, 
 OIK TV) 
• digitální s využitím sociálních sítí a webových stránek

Sbírková a dokumentární činnost, inventarizace, 
restaurování

Muzeum v tomto roce realizovalo první etapu dokumentace 
drobných sakrálních staveb na Orlickoústecku. Do sbírkového 
fondu muzea přibylo 198 přírůstkových čísel, což čítalo 823 kusů 
sbírkových předmětů. Tento počet zahrnuje nákup 91 inventár-
ních čísel (tj. 612 kusů), sběr 99 inventárních čísel (tj. 180 kusů) 
a dar 8 inventárních čísel (tj. 31 kusů). Muzeum v roce 2021 pro-
vedlo inventarizaci 4 550 inventárních čísel sbírkových předmětů, 
tj. 10 % z počtu předmětů celé sbírky.

V  roce 2021 muzeum nakonzervovalo prostřednictvím své 
vlastní konzervátorky 75 sbírkových předmětů včetně něko-
lika rozměrných tkalcovských stavů. Dodavatelsky bylo zajiš-
těné restaurování 3 sbírkových předmětů (taftové šaty, přehoz 
secesní, šaty bílé tylové). 

KLUBCENTRUM (ředitelka Jaroslava Martináková)

KLUBCENTRUM je odborné pracoviště pro kulturu, profesionální 
i neprofesionální umění, vzdělávání a využití volného času všech 
věkových kategorií. Pandemie koronaviru pokračovala i v letoš-
ním roce a opatření spojená s nákazou přinesla přerušení nebo 
utlumení jeho činnosti. Naprogramované akce byly proto překlá-
dány na náhradní termín nebo zrušeny bez náhrady. Pořádání 
kulturních akcí bylo povoleno s určitými omezeními teprve až 
od měsíce června 2021.

Kultura

Do kurzů jógy docházelo 67 cvičících, taneční kurzy pro 
dospělé navštěvovalo 40 párů a taneční kurz pro mládež 64 
účastníků.

Z přehlídek, soutěží a festivalů se v distanční nebo online 
podobě uskutečnila Heranova violoncellová soutěž, hudební 
festival Kocianovo Ústí, Kocianova houslová soutěž a celo-
státní přehlídka f ilmové tvorby České vize. V  normálním 
režimu pak proběhly krajské postupové přehlídky scénického 
tance mládeže a dospělých i dětských skupin.

V letních měsících uspořádala organizace v parku u Roško-
tova divadla dvě letní odpoledne a v kulturním domě pro-
běhla Výstava výtvarného umění. KLUBCENTRUM zajistilo 
kulturní program Staročeské pouti a městské slavnosti Město 
v pohybu a organizačně se podílelo na slavnostním večeru 
s udělováním cen města. 

Ceny města Ústí nad Orlicí

V říjnu 2021 proběhlo každoroční udělování cen města – 
Cena města Ústí nad Orlicí, Počin roku, Cena starosty města 
a Čestné občanství města Ústí nad Orlicí. Ocenění jsou udě-
lována na základě návrhů veřejnosti, které schvaluje zastu-
pitelstvo města.
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Poskytovatel (počet dotací) Výše dotací celkem v Kč

110 000Pardubický kraj (3)

590 000Ministerstvo kultury ČR (2)

438 120Město Ústí nad Orlicí (5)

Přehled získaných účelových dotací
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Kultura

Ocenění Počin roku za rok 2020 bylo v roce 2021 
uděleno:

•  Josefu Vondráčkovi a Jiřímu Zajíčkovi za vytvoření hry 
 se zpěvy a tanci k 80. výročí založení Základní umělecké 
 školy Jaroslava Kociana s názvem Kroky po duhovém 
 chodníku 

Cena starosty města v roce 2021 byla udělena:

•  Karlu Petrovi za dlouholetou aktivní činnost v oblasti 
 ochotnického divadla
•  Miroslavu Němcovi za nezpochybnitelný a soustavný 
 osobní přínos v oblasti kulturního života města Ústí nad 

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2021 
byla udělena:

•  Jarmile Petrové za dlouholetý přínos v oblasti kultury 
 města Ústí nad Orlicí (divadelní herečka a režisérka 
 spolku Vicena)
•  Ludmile Hrodkové za dlouholetý přínos v oblasti kultury 
 města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, 
 zpěvačka, moderátorka)
•  Mgr. Alexandru Gregarovi, Ph. D., za dlouholetý přínos 
 v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí, zejména v oblasti 
 amatérského divadla
•  Pracovníkům ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí 
 za nasazení při boji s pandemií covid-19

Typ akce Počet divákůPočet 
uskutečněných akcí 

4 913pro veřejnost

1 097filmová představení pro školy

318

151

11

14letní kino

Přehled akcí

1 308v rámci předplatného

641divadelní představení divadelní představení

174

6

3

1zábavné pořady

310představení pro děti

663

koncerty

představení pro školy

885

6

5

8v rámci předplatného

128koncerty

365

přednášky

klubové večery

207

3

5

5
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Kultura

 Orlicí, tedy za všechny hudební doprovody, vernisáže, 
 recenze, články, glosy, postřehy, průvodní slova, autorské 
 divadelní hry a také za Taneční rozhledy a Emancipační 
 divadlo paní Vicenové

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí v roce 2021 
bylo uděleno:

•  Quidu Kocianovi, in memoriam, sochaři, přednímu 
 představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století 
•  Kamilu Roškotovi, in memoriam, architektovi, 
 výtvarníkovi, projektantovi národní kulturní památky – 
 Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí 
•  Antonínu Ježkovi, in memoriam, českému legionáři, 
 rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu
•  MUDr. Františku Barcalovi, in memoriam, ústeckému 
 lékaři, jednateli Červeného kříže za 1. světové války

4 |
Dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 
do oblasti kultury

Výše finančních prostředků alokovaných do oblasti KULTURA: 
550 tis. Kč. 

Počet přijatých žádostí – oblast KULTURA: 32 

Dalších cca 438 tis. Kč bylo určeno účelově přímo v rozpočtu 
města na podporu konkrétních významných kulturních pro-
jektů, které má město zájem cíleně podpořit (např. Kocianova 
houslová soutěž a Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová sou-
těž, celostátní přehlídka filmové tvorby České vize, Ceny města 
a starosty,…). Činnost tradičního spolku Malá scéna, který se 
zaměřuje především na pořádáním alternativních kulturních 
akcí, byla podpořena dotacemi v celkové výši 486 tis. Kč.

Realizace projektových akcí byla i v roce 2021 ovlivněna pande-
mií koronaviru covid-19 a některé plánované akce se z důvodu 
zavedených opatření spojených s nákazou neuskutečnily nebo 
se uskutečnily v online podobě.

Předávání cen města 
za rok 2021
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Finanční hospodaření

Cestovní ruch  
a propagace
Zdroj: Oddělení cestovního ruchu a propagace

Rok 2021 nebyl z pohledu cestovního roku běžným rokem. Stále 
byl provoz a činnost oddělení cestovního ruchu a propagace 
a hlavně turistického informačního centra ovlivněn pandemií 
covid-19. Omezeno bylo pořádání všech akcí a volnočasových 
aktivit. Zrušen byl mimo jiné několikrát odkládaný mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze. Od ledna do 
poloviny dubna 2021 byl v důsledku vládních nařízení maximálně 
utlumen provoz turistického informačního centra, což ovlivnilo 
jeho celkovou návštěvnost. Ta dosáhla v roce 2021 pouze 33 % 
předkovidového roku 2019.

Uzavření turistického informačního centra jsme využili pro 
přípravu letní turistické sezóny. Vydali jsme tematické letáky, 
rozšířili jsme informace v Mapovém průvodci města a začali 
připravovat nové webové stránky pro naše návštěvníky. V létě 
jsme se zapojili a zprostředkovali našim nejmenším návštěvní-
kům dětskou hru Zastav nečas České televize organizovanou 
její stanicí Déčko. Zapojili jsme se do propagace Digitálních 
stezek, které vytvořilo Městské muzeum Ústí nad Orlicí.

Propagace & inzerce v roce 2021

•  speciální přílohy MF dnes (Ústecká staročeská pouť)
•  speciální přílohy Deníku (Cesty městy, Dobré 
 místo k žití)
•  časopis cestovního ruchu KAM po Česku – 4 × v české 
 verzi, 2 × v polské verzi, 1 × celoplošná inzerce, 
 4 × elektronická inzerce na webovém portále KAM 
 po Česku 
•  propozice cyklistického závodu mládeže Regionem 
 Orlicka 
•  prezentace turistické nabídky města na portálech 
 turistika.cz a cestujemepocr.cz včetně krátkého videa 
 o městě a zobrazování konaných akcí ve městě 
•  týdeník 5+2 (Ústecká staročeská pouť)
•  letáky a plakáty Cyklopůjčovny ČD 
 v Pardubickém kraji

1 |
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•  regionální magazín Koridor (3 ×)
•  produkce plakátů akcí Město v pohybu, Ústecká 
 staročeská pouť a Ústecký advent

Mediální kampaň města Ústí nad Orlicí proběhla v rádiu Orlicko, 
kde byly zveřejněny spoty s pozvánkou na Ústeckou staročeskou 
pouť a s vánočním přáním města.

Vydavatelská činnost v roce 2021

•  nástěnný kalendář s kresbami žáků ZUŠ Jaroslava Kociana 
 v Ústí nad Orlicí 
•  kapesní kalendáře na rok 2022  
•  kalendář akcí na rok 2022 – elektronická verze
•  jednolistový nástěnný kalendář pro rok 2022
•  letáky: Křížová cesta, Cakle-tábořiště, 
 Údolí Sejfů
•  produkce Výroční zprávy Města a Městského úřadu
•  kniha Dům dětí a mládeže – dílčí revitalizace areálu 
 Perla 01 (2017–2021)
•  kniha Rod Janderů

Dotace

Z rozpočtu Pardubického kraje na provoz a činnost turistického 
informačního centra jsme v roce 2021 obdrželi dotaci ve výši 
63 725 Kč.

Návštěvnost turistického informačního centra 

Průměrná měsíční návštěvnost turistického informačního 
centra města byla 936 návštěvníků. Návštěvnost ovlivnilo 
téměř čtyřměsíční uzavření a  omezení provozu z  důvodu 
pandemie covid-19.
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Rozhledna na Andrlově chlumu

Celkové náklady města činily 70 tis. Kč. 

V  září a  říjnu 2021 proběhla plánovaná oprava schodiště 
rozhledny na Andrlově chlumu z důvodu špatného technického 
stavu. Opraven byl betonový základ schodišťových stupňů 
a položen nový nášlapný potah. Po celou dobu rekonstrukce 
byla rozhledna pro veřejnost uzavřena.

Česko-polské projekty

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 
ČR – PL 2014–2020, Fond mikroprojektů

V roce 2021 byly realizovány celkem 3 mikroprojekty v rámci 
Fondu mikroprojektů Programu přeshraničné spolupráce 
INTERREG V-A 2014–2020.

Kulturní dědictví nás spojuje

V rámci projektu byly opraveny 3 kapličky Křížové cesty na 
Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí. Konkrétně jde o zastavení číslo 

Rok Počet návštěvníků

2020 16 081

2016 23 410                    

2017 20 993

2018 38 408

2019 31 434

2021 11 234

Cestovní ruch a propagace

2 |
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Cestovní ruch a propagace

VI, VII a VIII. Na objektech kapliček byly obnoveny fasády, byla 
provedena hydrofobizace na objektech a byla opravena střešní 
krytina. 

Byly zhotoveny propagační předměty v podobě sady pohlednic 
v  ozdobném pouzdře, příležitostné razítko na pohlednice, 
propagační letáky v  české, polské, anglické a  německé 
jazykové mutaci a propagační mapa představující stezku - 
Kulturní dědictví nás spojuje s tematickými cíli, např. poutní 
místo na Mariánské hoře u Lanškrouna, poutní místo na hoře 
Igliczna v Polsku. Rekonstruované objekty a projekt budou 
propagovány v roce 2022 během turistického veletrhu v Praze, 
na webových stránkách partnerů, facebookových stránkách 
měst a v regionálním tisku.

Kulturní památky – cesta ke společnému poznání

V rámci projektu byly opraveny 3 kapličky na Křížové cestě na 
Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí. Konkrétně jde o zastavení číslo 
IX, X a XI. Na objektech kapliček byly obnoveny fasády kaplí, 
provedena hydrofobizace na objektech a byla opravena střešní 
krytina.

Byla vytvořena stezka – trasa po sakrálních památkách z Ústí 
nad Orlicí do Bystřice Kladské. Byl vydán leták a mapa s trasou 
a popisem dotčených památek. Na trase Křížové cesty byla 
umístěna informační tabule s povinnou publicitou a cílem 
projektu. Pro propagaci projektu byl zhotoven upomínkový 
skleněný hranol a celý projekt bude představen na veletrhu 
cestovního ruchu v  Praze v  roce 2022, na internetových 
stránkách partnerů a v tisku.

Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti

Projekt podporuje partnerství a  spolupráci mezi spolky 
partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská. Formou 
workshopů a setkávání zájmových skupin se prohlubují kontakty 
a vazby mezi komunitami v obou městech. Prostřednictvím 
projektu podporujeme aktivity seniorů, hasičů, dětských 
pěveckých sborů, členů fotoklubů, žáků a učitelů speciálních 
škol a  úředníků samospráv obou měst. Zvyšuje se zájem 
poznávat nové lidi, navazovat nové známosti, poznávat kulturu 
jiného národa, přírodu a prostředí, ve kterém žijí.

V roce 2021 se realizovaly aktivity seniorů. Senioři se zúčastnili 2 
exkurzí, které jim zajistil polský partner. Senioři v rámci projektu 
oslavili Mezinárodní den seniorů, a to vařením guláše v Ústí nad 
Orlicí a zúčastnili se městské slavnosti v Bystřici Kladské.

Nové poznatky v nových aktivitách

V  roce 2021 jsme pokračovali s  realizací mikroprojektu 
zahrnujícího spolupráci fotoklubů v  obou partnerských 
městech, hasičského sboru z Černovíra, Senior klubu a Spe-
ci ální základní školy. V  obou partnerských městech byly 
zorganizovány 2 fotografické workshopy, 2 vernisáže fotogra-
fií, bowlingový turnaj pro seniory, hasičská soutěž. Z důvodu 
opatření zavedených v oblasti prevence proti šíření koronaviru 
se budou zbývající aktivity realizovat v termínu do 30. 6. 2022.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji. Obnova Křížové cesty na Andrlově 
chlumu – 1. etapa

V roce 2021 jsme podali žádost do dotačního programu Par-
dubického kraje na „Obnovu Křížové cesty na Andrlově chlumu 
– 1. etapa“. Z dotačního titulu jsme financovali doprovodnou 
infrastrukturu v těsné blízkosti a návaznosti na objekty kapliček 
Křížové cesty na Andrlův chlum se zastaveními VI–XI. Jednalo 
se o opravu stávajících laviček, realizaci odpočinkového místa 
se soustavou pěti laviček bez opěradla. U  kapličky XI byl 
umístěn stůl s dvěma lavičkami a u opravených laviček byly 
instalovány kamenné šlapáky.

V roce 2022 plánujeme z této dotace zrealizovat obnovu dvou 
informačních tabulí s informacemi o zastaveních Křížové cesty 
a o historii její výstavby. Doplnění stávající infrastruktury na 
části trasy Křížové cesty směrem až na vrchol k rozhledně na 
Andrlově chlumu je pro návštěvníky významným přínosem. Vede 
tudy trasa turistického poznávacího okruhu městem Ústí nad 
Orlicí, jehož významným turistickým cílem je právě rozhledna. 
Jedná se o velmi frekventovanou trasu značenou turistickými 
značkami Klubu českých turistů.
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Zdroj: Odbor sociálních služeb

Sociální
péče

Bytová problematika

Od 1. 1. 2021 přešla agenda bytové problematiky pod odbor 
správy majetku města, který řeší dotazy ohledně podmínek pro 
podání žádosti.

Komunitní plánování

Začátkem roku 2021 byl vytvořen a schválen Akční plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí 
na rok 2021, který vychází ze schváleného Komunitního plánu 
na léta 2020–2023. I v tomto roce pracovaly všechny tři pra-
covní skupiny komunitního plánování a řídící skupina. I přes to, 
že i tento rok byl ovlivněn pandemií covid-19, se v září podařilo 
uskutečnit Mezinárodní den seniorů a Integrační den aneb Jak 
se žije s postižením. Zajímavý program obou akcí, který pod-
pořilo pěkné počasí, přilákal desítky návštěvníků. 

Program prevence kriminality

V roce 2021 Komise prevence kriminality (aktivní komise rady 
města) spolu se zástupci města pracovala na naplnění stano-
vených cílů a priorit, tak jak byly popsány v Programu prevence 
kriminality města na rok 2021. Tyto cíle vyplývaly z identifikova-
ných problémů a rizik, které byly v roce 2020 a letech předcho-
zích nejčastěji zaznamenány a Komise doporučila věnovat jim 
náležitou pozornost – ať už k odstranění těchto jevů ve městě 
či zmírnění negativních dopadů daných skutků na obyvatelstvo.
Jako každoročně byla pozornost věnována dětem a dospívají-
cím, kteří z různých důvodů neumí aktivně a smysluplně trávit 
svůj volný čas či těm, kteří pocházejí ze znevýhodněného pro-
středí. Těmto dětem byl věnován tradiční Táborový pobyt pro 
děti, který je organizován společně zaměstnanci odboru soci-
álních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí a strážníků 
městské policie. 

Reakcí na zvyšující se počet případů kyberkriminality a kyberši-
kany, které se děti a mladiství dopouští, byla realizace 20 pre-
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ventivních představení s názvem KyberLIFE, které diváky interak-
tivní formou seznamuje s problematikou kyberšikany a potřebou 
ochrany svého soukromí. Tato představení byla zrealizována ve 
spolupráci s Komisí prevence kriminality a místními ZŠ a gym-
náziem. Celkově představení vidělo okolo 700 žáků 5.–9. ročníků.

Opomenuti nezůstali ani senioři, kteří se bohužel stále stávají 
obětmi různých podvodníků či protiprávního jednání. Beseda 
věnovaná bezpečnosti seniorů byla na podzim 2021 zrealizo-
vána ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ústí nad Orlicí.

Podpořena byla taktéž činnost asistenta prevence kriminality, 
který pracuje pod záštitou městské policie a spolupodílí se na 
klidu a pořádku ve městě. Zde je využívána především jeho 
místní znalost v oblastech, kde se setkáváme se znaky sociál-
ního vyloučení.

Komise prevence kriminality může konstatovat, že město Ústí 
nad Orlicí nadále patří k městům s velmi nízkou kriminalitou a je 
bezpečným místem pro život obyvatel. Svůj podíl na tom má jistě 
výborná spolupráce Policie ČR, Městské policie Ústí nad Orlicí 
i činnost Komise prevence kriminality.

Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Na rok 2021 byl schválen dotační program na činnost v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví. V rámci vyhlášeného dotačního 
programu si celkem 30 organizací podalo 53 žádostí o dotaci 
z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. V rámci těchto žádostí si orga-
nizace požádaly o dotace na 29 projektů registrovaných služeb  
a 24 projektů neregistrovaných služeb. Součet požadavků činil 
více než 2,5 mil. Kč. Nakonec orgány města schválily poskytnutí 
programových dotací v celkové výši 1,28 mil. Kč. 

Během roku bylo jedenácti žadatelům schváleno poskytnutí 
individuálních dotací v celkové výši 65 tis. Kč. Celkově tak bylo 
na dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 
2021 v rozpočtu města přerozděleno 1,35 mil. Kč. 

I pro rok 2021 byla z rozpočtu města poskytnuta individuální 
dotace Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! , a to ve výši 200 tis. 
Kč. Individuální dotací byl podpořen projekt Moderní diagnostika 
závratí, díky kterému se podařilo zakoupit nejnovější vyšetřovací 
metody Video Head Impulse Test /vHIT/ a Videonystagmografie 
/VNG/ pro ORL oddělení Orlickoústecké nemocnice. 

Jubilea

V roce 2021 se konalo tradiční slavnostní setkání zástupců 
města s osmdesátiletými občany na radnici. Z důvodu vyso-
kého počtu jubilantů a pandemických opatření byla oslava 
v jeden den pro dvě skupiny. V roce 2021 dovršilo 80 let věku 
133 občanů. Slavnostního přijetí se zúčastnilo 51 z nich.

V tomto roce také 33 občanů města slavilo své devadesátiny. 
Kvůli pandemii mohlo být realizováno pouze jedno setkání na 
radnici s vedením města. Tohoto setkání se zúčastnili 3 jubi-
lanti. Všichni ostatní jubilanti byli navštíveni doma a byla jim 
předána kniha s věnováním.

Příspěvkové organizace zřízené městem 
Ústí nad Orlicí v oblasti sociální péče 

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

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (CSP) posky-
tuje dvě registrované sociální služby – pečovatelskou službu 
a týdenní stacionář. Organizačně spadá pod CSP také Senior 
klub. 
 
Pečovatelská služba: JSME TU PRO VÁS.

Pečovatelská služba podporuje a pomáhá zvládat klientům nepří-
znivé životní situace při setrvání v jejich domácím prostředí bez 
narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky. Pečovatelská služba 
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je poskytována v ambulantní formě (tzv. Středisko osobní hygieny, 
které je bezbariérové a mohou jej využívat klienti v případě, že pro-
vedení hygieny v jejich podmínkách není možné) nebo v terénní 
formě (péče je poskytována přímo v domácnostech klientů). 

Pečovatelská služba je zajišťována na území města Ústí nad Orlicí 
a v okolních obcích, které patří pod ORP města Ústí nad Orlicí. 
V roce 2021 jsme poskytovali pečovatelskou službu v těchto 
obcích: Libchavy, Orlické Podhůří, Řetůvka, Řetová, Dlouhá 
Třebová, Sopotnice, Voděrady. Obce, jejichž občané využívají 
pečovatelskou službu, žádáme o finanční spoluúčast na provoz 
pečovatelské služby. Finanční příspěvek je využit na pohonné 
hmoty. Z oslovených obcí jsme obdrželi v uplynulém roce finanční 
příspěvek od obce Libchavy, obce Řetová, obce Orlické Podhůří. 

Situace s pandemií vrcholila v jarních měsících, i přesto jsme 
poskytovali péči, pokud možno, v plném rozsahu i u klientů 
pozitivních na covid-19 nebo s nařízenou karanténou / izolací. 
Pracovníci pečovatelské služby měli v době největšího vrcholu 
epidemie covidu-19 náročné pracovní podmínky. Ke klientům 
pozitivním na covid-19 bylo nutné se „před jejich návštěvou“ 
oblékat oblékat / převlékat venku, na ulici apod. Ochranné 
pomůcky bylo pak nutné k dalšímu klientovi vyměnit za nové 
a tím také docházelo k mnohem větší spotřebě těchto pomůcek 
než např. v pobytových zařízeních. 

Přepracovali jsme veškeré rizikové plány v případě nutnosti pře-
vzetí péče záchrannými složkami. Bylo nutné zvládnout také 
pracovní neschopnosti našich pracovníků. V péči tak často zastu-
povala vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnice. 

V prvních jarních měsících jsme zajistili očkování proti covid-19 
našim klientům a pracovníkům pečovatelské služby. Zaměstnanci 
byli pravidelně testováni antigenními testy nebo samotesty, pou-
žívali ochranné pomůcky dle aktuálních vládních nařízení. 

Od května se situace začala zlepšovat, avšak personál byl una-
vený a vyčerpaný. S nastupující podzimní vlnou jsme měli při-
pravený krizový plán a zkušenosti, dle kterých jsme postupovali. 

I v této nelehké době jsme zaznamenali mnoho pochval za 
poskytnutou péči, za přijetí nových klientů pečovatelské služby, 
za zajištění všech služeb i v době největšího ohrožení terénu, za 

dezinfekci ve společných prostorách a velký ohlas měly kulturní 
akce na ulici – tzv. hraní nebo tancování do oken, kde našim 
klientům zahrály či zatančily soubory: Pardubická filharmonie, 
Koronavanka, Tiger swing, Honorata, C-Dance. 

Pečovatelská služba i nadále pokračovala v projektu od Institutu 
sociální práce s názvem ŽÍT DOMA. Do vzdělávání pro pracovníky 
jsme zařadili také problematiku paliativní péče, protože přibývá 
náročná péče o klienty v posledním stádiu života. 

Nově jsme se naučili pracovat se schodolezem, kde je přesun 
klienta fyzicky náročný a musejí se pracovnice pravidelně stří-
dat. Další novinkou byla pro nás práce s hluchoněmým klientem, 
kde se učíme základy znakové řeči. 

Sociální péče

Rok

Srovnání počtu hodin přímé péče

Počet hodin přímé péče

2018 10 501

2019 11 776

2020 11 663

2021 12 765

Nejčastěji poskytované úkony pečovatelské služby 
(dle počtu hodin péče) za rok 2021

Počet hodin 
přímé péče Název úkonu

4 254Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

2 748

2 392

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu (pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném pohybu 
ve vnitřním prostoru)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy
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Celkem jsme v roce 2021 poskytli péči 357 klientům.
Týdenní stacionář: ŽIJEME MEZI VÁMI, ALE JSME NĚKDY 
TROCHU JINÍ.

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba pro osoby s men-
tálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 
let z okresu Ústí nad Orlicí. Jeho posláním je výše uvedeným 
osobám zajistit podporu a pomoc v péči o sebe, ale i v každo-
denních a zájmových aktivitách s ohledem na jejich individuální 
potřeby. 

Klienti týdenního stacionáře využívají od 1. 1. 2020 nově zre-
konstruované prostory na adrese Čs. armády č. p. 262. Uplynulý 
rok jsme věnovali dalšímu „zabydlování“ a postupnému vylepšo-
vání těchto prostor. Byly nainstalovány bezpečnostní zamykací 
kličky na okna v pokojích klientů. Proběhlo dosázení rostlin 
v okolí stacionáře a klienti pokračují v péči o přilehlou zahradu. 

V lednu a březnu byl týdenní stacionář uzavřen na základě naří-
zení hygienické stanice, z důvodu onemocnění některých kli-
entů covid-19. Zaměstnanci byli v pracovní neschopnosti nebo 
vykonávali náhradní práce. Zaměstnanci byli pravidelně tes-
továni antigenními testy nebo samotesty, používali ochranné 
pomůcky dle aktuálních vládních nařízení. 

Ke konci března ukončila pracovní poměr sociální pracovnice, 
tato pracovní pozice byla organizační změnou od dubna slou-
čena s pracovní pozicí vedoucí týdenního stacionáře. 

Praxe, stáže a náslechy byly povoleny od května, kdy jsme 
umožnili třem studentkám vykonat praxi ve stacionáři v cel-
kovém počtu 140 hodin. Jednalo se o studentky VOŠ a střední 
školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí, VOŠ Pardubice 
a VOŠ Olomouc. V druhé polovině roku byly opět početnou sku-
pinou studentky z VOŠ a střední školy zdravotnické a sociální 
v Ústí nad Orlicí, dále jsme umožnili praxi studentkám z peda-
gogické fakulty VŠ v Olomouci, z VOŠ Pardubice – obor sociální 
práce, z pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a z VOŠ 
CARITAS Olomouc – obor sociální práce. 

Od června bylo dovoleno účastnit se akcí, či je pořádat. Toto 
uvolnění jsme uvítali a uspořádali sportovní den pro klienty 
a zahradní slavnost pro klienty a jejich rodinné příslušníky. 

Pozvali jsme do stacionáře lékaře, s nimiž spolupracujeme. 
Dále jsme uspořádali několik výletů – návštěvu chráněného 
bydlení v Letohradě, vesmírné putování plné úkolů, které bylo 
v Libchavách. Na setkání pracovníků CSP města Ústí nad Orlicí 
jsme přispěli kulturním vystoupením.

Během prázdnin se klienti zúčastnili atletické soutěže v rámci 
OPEN soutěží všech federací sportovců se zdravotním posti-
žením v Olomouci. Dále jsme vyráželi na výlety po okolí a cílem 
byl Žampach, Písečná, Litomyšl, Libchavy. V srpnu jsme vyrazili 
do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou, v září do ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem. Oba výlety jsme uskutečnili díky projektu 
Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme. 

V září jsme se zapojili do čtvrtého ročníku Národního turnaje 
ČHSO v plavání na plaveckém stadionu Slavie Praha. Dále jsme 
se prezentovali na Integračním dni na Kociánce. Navštívili jsme 
plesy v Kolíně a ve Vysokém Mýtě. 

Konec roku se nesl ve vánoční atmosféře. Přijel za námi kamion 
s dárky od firmy Šmídl a uspořádali jsme besídku, během které 
se rozbalovaly dárky z nového vánočního stromu přání umís-
těného na budově stacionáře.

Týdenní stacionář za rok 2021 v číslech:

• celková kapacita / 18 uživatelů
• celkový počet uživatelů za sledovaný rok / 18 uživatelů
• počet přijatých uživatelů / 2 uživatelé
• počet odešlých uživatelů / 2 uživatelé
• průměrný věk uživatelů / 38,5 let

Senior klub: KLUB SE ČTRNÁCTILETOU HISTORIÍ
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. Členství v Senior klubu je do bro-
volné, otevřené všem příjemcům jakéhokoliv důchodu bez 
ohledu na věk člena. Člen musí být občan s trvalým pobytem 
ve městě Ústí nad Orlicí.

Činnost Senior klubu byla i v roce 2021 výrazně ovlivněna pan-
demií covid-19. V jarních měsících byly všechny akce zrušené, 
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Odlehčovací služba (OS) má kapacitu čtyř lůžek. Jde o poby-
tovou sociální službu, která je určena osobám od 65 let věku, 
o které pečuje jiná fyzická osoba. Účelem služby je poskytnout 
potřebný prostor pro odpočinek pečujícím, je tedy poskyto-
vána v časovém omezení. Průměrná roční obložnost této služby 
v roce 2021 byla 43,55 %. Na nižší počet poskytnutých OS měla 
vliv protiepidemická opatření.

Odborné sociální poradenství poskytuje informační a kon-
zultační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy 
choroby, rodinám i pečujícím profesionálům. V roce 2021 vyu-
žilo poradenství 136 osob. Poradenství bylo poskytováno ve 
většině případů telefonicky či e-mailem. Během roku proběhl 
2 × test kognitivních funkcí. Testování kognitivních funkcí bylo 
také omezeno z důvodů epidemiologických opatření.

Domov je akreditovaným vzdělávacím zařízením MPSV zamě-
řeným na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 
Kurz jsme v Domově zahájili v září, zúčastnilo se 11 našich 
zaměstnanců a 4 externí. Lektorsky byl kurz komplexně zajištěn 
z řad našich zkušených zaměstnanců.

Obhájili jsme certifikát Pracoviště bazální stimulace podle prof. 
Dr. Fröhlicha a nově jsme se stali certifikovaným pracovištěm 
v oblasti paliativní péče.

Během měsíce října měli obyvatelé a rodinní příslušníci mož-
nost účastnit se dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno 
na zjištění spokojenosti s poskytovanými službami. Potěšením 
je, že v žádném zkoumaném vzorku nebylo hodnocení horší než 
1,9 (hodnotilo se jako ve škole). Respondenti využili prostor pro 
slovní hodnocení, kde zazněla slova podpory a poděkování, ale 
i některé podněty a připomínky, kterými se zabýváme.

Zúčastnili jsme se také programu Společně za úsměv společ-
nosti Konzum s projektem Relax nás baví. Ze získaných pro-
středků jsme mohli zakoupit nové pomůcky pro rehabilitaci na 
oblíbené wellness hodinky.

V programu společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme 
jsme pak získali první místo s projektem Setkáváme se bez-

a stejně tak na podzim. Během léta proběhlo několik výletů do 
okolí města a do Polska, v září oslava Mezinárodního dne seniorů 
s tradičním vařením gulášů.

Senior klub měl k 31.12.2021 celkem 174 zaregistrovaných 
členů.

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 
(ředitelka Mgr. Miluše Kopecká)

Domov důchodců v  roce 2021 poskytoval sociální služby 
s kapacitou 144 lůžek prostřednictvím svých 3 pobytových 
služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem 
a Odlehčovací služba) a v rámci ambulantní služby zajišťo-
val Odborné sociální poradenství zaměřené na problematiku 
demence, zejména Alzheimerovy choroby.

Domov pro seniory má kapacitu 89 lůžek a je určen osobám 
od 65 let věku, případně mladším, které jsou závislé na pomoci 
jiné osoby. K datu 31. 12. 2021 obývalo Domov pro seniory 
celkem 59 žen a 16 mužů. Nejstarší uživatelce bylo 98 let. 
Průměrný věk uživatelů byl 83,2 let. Průměrná roční obložnost 
v roce 2021 byla 82,02 %.

Domov se zvláštním režimem má kapacitu 51 lůžek a posky-
tuje službu osobám od 45 let věku, které jsou závislé na pomoci 
jiné osoby z důvodu Alzheimerovy choroby, popřípadě jiného 
typu demence. Průměrná roční obložnost byla 94,05 %. K datu 
31. 12. 2021 obývalo Domov se zvláštním režimem celkem 38 
žen a 10 mužů. Průměrný věk uživatelů byl 84,1 let.

Sociální péče

Senior klub v číslech za období 2019–2021

celkový počet uskutečněných akcí

celková účast členů na akcích

70

2019

2 083

43 

2020

969

44

2021

912
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pečně, díky kterému jsme mohli vybudovat nová posezení nejen 
pro setkávání s rodinou a přáteli.

Rok 2021 byl pro všechny zaměstnance a obyvatele Domova, 
stejně jako rok 2020, poznamenán epidemií covid-19. Bylo 
nutné rychle reagovat a přijímat mimořádná opatření minis-
terstva zdravotnictví a vlády ČR, o změnách včas informovat 
rodinné příslušníky a opatrovníky, testovat, očkovat a zajišťovat 
obyvatelům veškerou potřebnou péči. I přes mnohá opatření 
a omezení jsme se snažili zachovat v Domově kulturní program 
a v mezidobí zorganizovat některé oblíbené akce a aktivity. Nej-
těžší období pro nás nastalo s příchodem podzimní vlny, která 
zasáhla jak zaměstnance, tak obyvatele, kteří měli nařízenou 
karanténu či izolaci. Museli jsme opět zřídit ze společenských 
místností kovidové zóny. Konec roku pro nás vůbec nebyl jed-

Sociální péče

noduchý. Během 2 měsíců nás opustilo nezvykle mnoho našich 
obyvatel. Zvýšený počet úmrtí s sebou samozřejmě nesl i vyso-
kou psychickou zátěž našich zaměstnanců.

I  přes personální oslabení se podařilo udržet chod celého 
Domova, zvýšit bezpečnost provozu a zlepšit prostředí.

Pokračovali jsme v modernizaci prostředí, malování interiérů, 
11 pokojů pro klienty jsme vybavili novým nábytkem. Inves-
tiční plán byl kompletně realizován. Za poslední 2 roky se nám 
podařilo vybavit stravovací provoz moderními technologiemi. 
Výčet celé řady dalších oprav a odstranění stěžejních závad je 
podrobně uveden ve Výroční zprávě Domova.

Mezinárodní den seniorů
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Obyvatelstvo

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Město Ústí nad Orlicí

Počet obyvatel

Počet narozených dětí

Počet úmrtí

2021

14 127

96

221

Počet uzavřených sňatků 62

2020

14 278

109

193

52

2019

14 309

128

162

2018

14 263

92

171

2017

14 313

125

178

467159

Migrace Přihlášení do města Odstěhování z města Stěhování na území města

2672021 213 281

2702020 236 292

2612019 295 305

2662017 248 284

2762018 249 360

Pozn.: Údaje ke dni 31. 12. příslušného roku.
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Obyvatelstvo

Uzavřené sňatky

Občanské – obřadní síň ÚO

Občanské – Hernychova vila

Občanské – mimo obřadní síně

2021

31

3

10

Občanské – obce správního obvodu

Církevní –  město Ústí nad Orlicí

12

5

2020

33

15

3

15

1

2019

30

3

8

8

5

2018

35

6

21

2017

26

11

16

14

9

15

6

Církevní – obce správního obvodu 13353

Celkem v celém obvodě matriky ÚO 6270579077

děvčata
chlapci

2021

1 077

533

544

2020

1 112

530

582

2019

1 240 

622

618

2017 2018

1 317

639

678

1 246 

612

634

Počet narozených dětí 
v Orlickoústecké 

nemocnici 
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Vybrané služby 
obyvatelstvu
Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
             Kancelář tajemníka, oddělení informatiky
             Odbor právní a obecního živnostenského úřadu
             Útvar personální a mzdové agendy – mediální koordinátorka

Online rezervační systém městského úřadu

V roce 2021 oddělení informatiky zajistilo a zprovoznilo roz-
šíření rezervačního systému na pracoviště odboru právního 
a obecného živnostenského úřadu, které dává našim klientům 
možnost rezervovat si konkrétní čas na příslušné vyřizovací 
přepážce online, vyhnout se eventuálním frontám a šetřit tak 
svůj čas.

Vznik očkovacího centra ve městě Ústí nad Orlicí 

Očkovací centrum určené pro očkování veřejnosti proti one-
mocnění covid-19 vzniklo na počátku roku v Ústí nad Orlicí, 
v  prostoru Orlickoústecké nemocnice. Oproti původnímu 
záměru, který počítal s očkovacím centrem v budově GALEN, 
došlo po vzájemné dohodě mezi městem, nemocnicí a kra-
jem ke změně umístění.   Na vzniku očkovacího centra se 
město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a společnost  
TEPVOS, spol. s r.o. aktivně podílely a podpořily jej i materiálně 
např. zapůjčením výpočetní techniky a nábytku.

Dopis Online a konverzní pošta

Zavedli jsme ve spolupráci s Českou poštou a dodavatelem spi-
sové služby VERA pružnější odesílání dokumentů tzv. elektro-
nické podání zásilek. Dokumenty obsahově vhodné se již netisk-
nou, obejdeme se bez obálek a nemusíme nic nosit na poštu. 
Dopisy, faktury a jakékoli jiné dokumenty stačí pár kliky uložit 
ve formátu PDF a služba Dopis Online či konverzní pošta zajistí 
vytištění, vložení do obálky a odeslání adresátovi. Tímto způso-
bem významně podporujeme digitalizaci výkonu agend úřadu 
a šetříme náklady za tisk a manipulaci s listinnými dokumenty.

Třetí místo v soutěži Přívětivý úřad

Ústí nad Orlicí patří mezi tři nejpřívětivější úřady v Pardubic-
kém kraji pro svou vysokou kvalitu služeb, přístupnost a ote-
vřenost, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování 
veřejnosti do věcí veřejných a v neposlední řadě také z důvodu 
opatření přijatých během pandemie covidu-19. Třetí příčku 
v rámci kraje obsadil náš městský úřad již v roce 2019.

1 | 3 |

4 |
2 |



Dosloužilou vánoční výzdobu na lampách pouličního osvět-
lení nahradila nová, například na Podměstí, v Hylvátech nebo 
u domu s pečovatelskou službou. Vánoční motivy ozdobily i pro-
stranství před Domem dětí a mládeže Duha, kde se nacházela 
další novinka – vánoční brána. Byla hojně využívána pro focení 
dětí i dospělých. Do centra města byly umístěny nové trojroz-
měrné světelné objekty. Křižovatku ulic T. G. Masaryka a Příkopy 
zdobila světelná fontána a v amfiteátru v parku Kociánka byl 
instalován světelný anděl. Vánoční výzdobu obnovuje město 
Ústí nad Orlicí pravidelně. Hlavními důvody její výměny bylo její 
celkové opotřebení a snaha o nahrazení žárovek jejich úspor-
nějšími LED variantami.

Přehled sběrných míst komunálního odpadu

V návaznosti na zájem veřejnosti se stále více zapojovat do 
systému tříděného odpadu, spustilo město Ústí nad Orlicí 
elektronický přehled vyhledávání sběrných míst komunálního 
a speciálního odpadu. Je umístěn v Mapovém průvodci města 
a dostupný je na webových stránkách města nebo přímo na 
adrese poznejustinadorlici.cz. Zde se po rozkliknutí záložky 
Komunální odpad přehledně zobrazí body na mapě podle 
výběru druhu odpadu. Každý bod je opatřen popisem a foto-
grafií. Občan tak snadno zjistí, kde jsou nádoby na tříděný odpad 
nejblíže jeho bydlišti.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021. Ve volbách kandidovalo 
celkem 22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební koalice. 
Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny, které se 
konaly podle nových regulí po rozhodnutí Ústavního soudu 
o zrušení části volebního zákona. (Ústavní soud zrušil v únoru 
2021 dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na posla-
necké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany.) 

Vzhledem k přetrvávající koronavirové pandemii byla opět při-
jata specifická opatření (např. zvláštní způsob hlasování před 
termínem zahájení voleb, nastavení hygienických opatření ve 
volebních místnostech), která byla poprvé zavedena již u voleb 
do krajských zastupitelstev v roce 2020. Naši občané měli 
zájem i o práci v okrskových volebních komisích, ve větší míře 
podali přihlášky přes webový formulář umístěný v sekci VOLBY 
na webu města. V komisích pracovalo celkem 122 volebních 
komisařů. 

Město rozzářila nová vánoční výzdoba

Město Ústí nad Orlicí v roce 2021 pořídilo novou vánoční výz-
dobu. Prostřednictvím městské společnosti TEPVOS byla 
instalována na začátku adventu na dvanáctimetrový vánoční 
strom na Mírovém náměstí. 

Vybrané služby obyvatelstvu

Pozn.: Částka čerpaná ze státního rozpočtu na tyto volby činila více jak 521 tis. Kč.
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Termín konání voleb Počet voličů 
v seznamu

8.–9. 10. 2021 11 162

Volební účast v %

67,63

Počet odevzdaných 
obálek

7 542

Počet platných hlasů

7 491

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – rekapitulace vybraných statistických údajů za město Ústí n. O.



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

Vybrané služby obyvatelstvu

Statistika evidence poštovních zásilek 

Rok

Přijaté zprávy e-podatelnou

Odeslané datové zprávy

Odeslaná pošta celkem

Přijaté datové zprávy

2021

882

11 753

30 943

10 550

29 929Přijatá pošta celkem

2017

876

9 349

27 207

8 421

26 193

2018

297

10 351

30 641

8 708

25 624

2019

487

10 616

27 666

9 591

27 268

2020

522

9 866

24 615

9 586

27 073

Úkony vidimace a legalizace

Počet ověřených podpisů

Počet ověřených listin

Úkony celkem

Správní poplatky celkem v Kč

2 465

395

2 860

92 100

2021

2 256

429

2 685

90 900

2020

3 035

695

3 730

117 220

2019

3 179 

718

3 897

127 650

2018

2 612

742

3 354

110 790

2017

počet vydaných OP

správní poplatky v Kč

počet vydaných CD

správní poplatky v Kč 

2021

2 834

102 400

271

405 250

Vydané občanské průkazy a cestovní doklady 2020

2 402

65 500

594

272 650

2019

2 586

77 400

1 254

616 150

2018

3 263

75 000

1 199

729 550

2017

3 833

61 300

1 973

858 400

Občanské průkazy

Cestovní doklady
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Vybrané služby obyvatelstvu



Zdroj: ilustrační text
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Doprava

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Řidičské průkazy

Počet vydaných řidičských průkazů

Typ

Počet vydaných digitálních karet

Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů

Celkový počet registrovaných řidičů (ORP Ústí nad Orlicí)

2021

1 730

135

45

20 752

2018

2 659

330

160

20 605

2019

1 847

130

171

20 789

2017

2 633

92

2020

2 315

101

51

20 786

130

20 451

Rozhodnutí silničního hospodářství

Silniční hospodářství

Stanovení dopravního značení

Stanoviska

2021

284

190

182

2018

327

159

67

2019

258

157

104

2017

243

144

2020

255

139

13258

Pozn.: Na správních poplatcích za vydávání řidičských průkazů bylo v roce 2021 vybráno celkem 242 tis. Kč.

Pozn.: V roce 2021 bylo na správních poplatcích na úseku silničního hospodářství vybráno 89 tis. Kč.

Celkem bylo za rok 2021 provedeno 9 193 úkonů. Na správních 
poplatcích registru vozidel bylo vybráno 2,99 mil. Kč.
Ekologické poplatky činily 302 tis. Kč
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Doprava

Registr vozidel

První registrace vozidla

Zánik vozidla

Vývoz do zahraničí

Změna motoru, VIN

Změna barvy

Změna vlastníka

Výměna registrační značky

Přestavba, stavba vozidla

Technická prohlídka

Indikace na vozidle

Změna na vybavení vozidla

Výměna technického průkazu

Oprava v kartách vozidel

Dědictví

Výměna osvědčení o registraci vozidla

Vyřazení z provozu – depozit

Vyzvednutí z vyřazení z provozu

Statut provozované

Změna registračního místa

Tisk dokumentů, bianko technický průkaz

Oprava migrace

Odeslání vozidla

4

2021

939

319

347

17

9

1 456

144

42

4

15

205

193

992

76

348

279

242

135

21

22

1 445

3. registrační značka na nosič

Registrační značka na přání

Registrační značka pro el. vozidla

17

183

3

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

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 7

1 579

2020

972

672

49

26

6

2 093

179

69

96

12

298

580

2 738

45

487

393

409

136

96

489

1 492

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

–

–

–

–

–

–

11

129

4

–

–

–
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Úspěšnost 
uchazečů o řidičské 
oprávnění

277
U první zkoušky prospělo

146
U první zkoušky 

neprospělo

Doprava

Zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění 

A1

A2

A

B

B+C

C

C+E

T

D

Profesní průkaz

2021

6

18

24

200

61

30

29

18

0

24

19

2018

16

11

22

176

13

5

9

3

00

49

2017

11

11

9

181

50

19

21

13

55

2019

11

8

16

226

45

19

13

4

0

32

–– 16

2020

18

20

18

183

56

15

15

10

0

38

21

B+E 600 0 0

B96 800 0 0

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Pozn.: Za rok 2021 bylo na správních poplatcích za zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění vybráno 356,5 tis. Kč.
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Provoz MAD zajišťuje ČSAD Ústí nad Orlicí. Rozsah veřejných 
služeb na lince MAD je realizován dvěma bezbariérovými auto-
busy na území katastru města Ústí nad Orlicí, především v čás-
tech města Kerhartice, Hylváty, sídliště Dukla, sídliště Štěpnice, 
vlakové a autobusové nádraží. Autobusy jezdí v zrcadlovém 
modelu. Při tvorbě nového jízdního řádu byly např. vyslyšeny 
podněty cestujících z Kerhartic. 

V některých měsících roku 2020 a 2021 došlo k úbytku cestu-
jících, což bylo způsobeno pandemickou situací v souvislosti 
s onemocněním covid-19.

Městský úřad pravidelně na základě dat od provozovatele linek 
vyhodnocuje vytíženost jednotlivých spojů a jízdní řády upra-
vuje tak, aby reagovaly na skutečnou poptávku obyvatel.

Zdroj: Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Městská 
autobusová doprava (MAD)

Měsíc 

Počet přepravovaných osob MAD

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem

5 873

5 750

5 666

5 652

7 251

7 970

6 050

6 750

8 944

9 257

9 922

9 497

2021

88 582

9 757

2019

7 999

8 890

7 834

8 288

7 141

5 550

5 798

8 118

9 077

9 110

8 169

95 731

8 752

9 385

4 034

0

2 495

4 450

4 868

5 137

7 556

5 134

4 693

7 012

2020

63 516
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Městská autobusová doprava (MAD)

Financování MAD

Vyrovnání veřejné služby dopravci v Kč

Počet ujetých linkových kilometrů

Průměrná kompenzační platba za 1 kilometr v Kč

2021

4 613 352

158 970

29,02

2020

2 934 702

110 103

26,65
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Městská autobusová doprava (MAD)
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Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním

Fyzická osoba

Fyzická osoba zahraniční

Právnická osoba

2021

4 729

109

791

00

5 629

2020

4 670

107

754

5 531

2019

4 620

101

745

11

5 467

2018

4 542

104

720

5 367

Právnická osoba zahraniční

Celkem

Podnikatelé s platným osvědčením zemědělského podnikatele

Fyzická osoba

Právnická osoba

Celkem

2021

180

22

202

2020

180

22

202

2019

174

21

196

2018

171

20

191

Podnikání

Zdroj: Odbor právní a obecního živnostenského úřadu
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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

2021

416

4 069

1 986

480

6 951

190

766

488

203

1 647

18

100

43

5

166

0

0

8 764

2020

411

3 999

1 967

463

6 840

186

728

480

202

1 596

18

100

42

3

163

0

0

8 599

2019

403

3 930

1 934

449

6 716

179

719

464

190

1 552

18

94

38

3

153

1

1

8 422

2018

382

3 852

1 898

438

6 570

166

694

442

186

1 488

18

94

35

4

151

1

1

8 210Celkem

Pozn.: V roce 2021 bylo na správních poplatcích za úkony živnostenského úřadu vybráno celkem 254 tis. Kč.

Podnikání
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Informování veřejnosti

WEB města

V roce 2021 to bylo již 20 let, co informujeme prostřednictvím 
našich webových stránek o dění v Ústí nad Orlicí. V roce 2021 
jsme přinesli fotografie, videa a informace z více jak 270 akcí 
z města a jeho okolí. Na stránkách byly uveřejněny pouze s něko-
likahodinovým časovým zpožděním.

Bohužel stejně jako v roce 2020 zasáhla množství tradičních 
akcí koronavirová pandemie a s ní spojená opatření. V prvním 
čtvrtletí roku 2021 jsme se opět zaměřili na pomoc potřebným 
a včasné informování a předávání informací občanům. 

Aktuální informace jsou vždy směřovány do sekce Archivuj 
[OU]– Události, která je každoročně nejsledovanější částí webu. 
Stále vám přinášíme denní zpravodajství, tedy aktuální infor-
mace vždy v den události!

Informování 
veřejnosti
Zdroj: Kancelář tajemníka
             Oddělení informatiky
             Oddělení cestovního ruchu a propagace
             Útvar personální a mzdové agendy – mediální koordinátorka

V archivu je v současnosti na 700 tis. převážně fotografií a videí 
o celkové velikosti dosahující téměř 3 000 GB dat.

V roce 2021 byl obsah našeho webu zobrazen v 590 tisících 
unikátních zobrazeních.

Server YouTube

Na serveru YouTube, jehož vznik se v našich podmínkách datuje 
od roku 2008, bylo prostřednictvím našeho video kanálu uve-
řejněno na 100 videí z akcí. Náš youtube kanál dosáhl přes  
4,5 mil. zhlédnutí! Dle uvedené grafické statistiky se počet stá-
lých odběratelů se zájmem o reportáže a novinky z našeho města 
už osmým rokem stále zvyšuje.

1 |
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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

5331792021

5361782020

5383092019

6311682018

5322372017

500 
(120)

660 
(110)

930 
(120)

1 800 
(120)

3 460 
(120)

290 
(155)

Vývoj počtu 
odběratelů YouTube

zaokrouhleno 
na desítky

Počty uveřejněných 
videí z akcí

(číslo v závorce)

20202014 2015 2016 2017 2018 2019

3 900 
(70)

2021

4 200 
(100)
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Informování veřejnosti

Facebookový profil

Zrcadlem webových stránek je náš facebookový profil, který měl 
v roce 2021 již 4 200 odběratelů. Tato forma komunikace s občany 
zajišťuje zpětnou vazbu formou diskuze. Řešíme zde však i řadu 
problémů, mezi něž patří trolling nebo zdlouhavá komunikace.

Instagram

Druhým rokem se nám daří využívat potenciál Instagramu. 
Dbáme na vysokou úroveň zveřejňovaných fotografií, které zob-
razují okamžiky ze života našeho města.

Mobilní rozhlas města Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí využívá k chytré komunikaci s občany 
Mobilní rozhlas. Tato služba je pro občany zdarma. Důležité 
novinky, upozornění samosprávy či pozvánky na akce jsou roze-
sílány formou e-mailů, zpráv do mobilní aplikace, při krizových 
situacích i jako SMS. Využíváme i nový prvek této chytré komuni-
kační sítě Univerzální odesílač, který umožňuje oslovit příjemce 
několika informačními kanály najednou. 

V roce 2021 se zvýšila frekvence rozesílek Mobilního rozhlasu. 
Registrovaní uživatelé obdrželi každý týden přehledný kalen-
dář akcí pořádaných v následujících dnech v Ústí nad Orlicí 
a newsletter sestavený z novinek a důležitých upozornění úřadu. 
Mobilní rozhlas byl v roce 2021 využit i pro rychlé informování 
obyvatel při havárii vodovodního řadu. Velmi využívanou sou-
částí této platformy je hlášení závad, které občanům umožňuje 
rychle a jednoduše upozornit na neupravená prostranství, van-
dalismus, černé skládky nebo poškozené místní komunikace. 
Další rozesílky o své činnosti a aktivitách připravuje samostatně 
městská společnost TEPVOS, spol. s r.o.

Rozesílky je možné si dohledat i v internetové verzi na webo-
vých stránkách Mobilního rozhlasu města Ústí nad Orlicí  
(ustinadorlici.munipolis.cz), kde newslettery mají kolem 1 200 
až 1 700 zhlédnutí. 

Anketa – Bezpečnost ve městě

Pro zajištění bezpečnosti ve městě slouží městské policii kame-
rový dohlížecí systém. K rozhodnutí rozšířit tento systém vyhlá-
silo město Ústí nad Orlicí veřejnou anketu, kterou připravila 
Komise prevence kriminality.

Ankety se zúčastnilo 235 respondentů. Většina z nich (55,1 
%) se cítí v Ústí nad Orlicí bezpečně a nemyslí si, že by jim zde 
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Statistika 2021

Počet kontaktů 1 300

Přírůstek registrovaných uživatelů + 178

Počet zaslaných e-mailů 149 373

Počet přečtených e-mailů 65 692

Rok

Statistické údaje z centrální evidence 
stížností a petic

Počet stížností 

2018 15

2019 19

2020 27

2021 11

Počet petic

2

1

1

3
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Informování veřejnosti
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hrozilo nějaké nebezpečí. Necelá čtvrtina respondentů uvedla, 
že ohrožení cítí v některých lokalitách. Při specifikaci místa šlo 
hlavně o lokalitu Hylváty (22,2 % odpovědí), shodně 13,3 % 
nasbíraly Podměstí a Dukla. Odpovědi, proč se občané v dané 
lokalitě cítí méně bezpečně, byly různé, poukazovaly na přítom-
nost lidí bez domova, pod vlivem alkoholu nebo jiných návyko-
vých látek, sociálně slabších a minoritních skupin. Zmiňován 
byl hluk, agresivní jedinci, řidiči nerespektující dopravní zna-
čení a předepsanou rychlost jízdy, zarostlá a tmavá místa nebo 
absence veřejného osvětlení a malá četnost kontrol policie. 

Městský kamerový systém hodnotí většina respondentů jako 
účinný nástroj pro posílení bezpečnosti a veřejného pořádku 
ve městě, podporuje jeho rozšíření i do dalších lokalit. Téměř 
tři čtvrtiny respondentů by uvítaly dohled kamer v místě svého 
bydliště. Z ankety vyplývá, že v místech monitorovaných kame-
rami se lidé cítí bezpečněji. Nejvíce si je lidé přejí tam, kde vní-

mají bezpečnostní problémy, například na Podměstí nebo 
v Hylvátech. 

Výstupy z ankety budou použity pro další rozhodování vedení 
města o rozšíření městského kamerového systému o nové body 
tam, kde si o ně lidé říkali nejčastěji.

Setkávání vedení města s veřejností

Tradiční setkání vedení města s  veřejností se uskutečnilo  
10. 6. 2021 v Malé scéně na téma Park u Roškotova divadla. 
Další setkání, plánované v podzimním termínu tj. 23. 11., muselo 
být na poslední chvíli zrušeno s ohledem na nepříznivý vývoj 
pandemie Covid-19 a nová vládní opatření. 
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Krizové řízení

Zdroj: Útvar krizového řízení

Koronavirová pandemie

Také v uplynulém roce naši společnost omezovala pandemie 
covid-19. Veškerá činnost tak byla podřízena zvládnutí stano-
vených opatření, což umožňovalo vyhlášení nouzového stavu. 
Ten byl v roce 2021 vyhlášen v období 1. 1. – 11. 4. a pak  
od 26. 11. – 25. 12. Po silné jarní vlně přišlo letní rozvolnění 
a dovolenkový odpočinek, aby následně podzimní vlna udeřila 
ještě silněji. Počty nakažených byly nejvyšší od počátku pande-
mie. V závěru roku se v naší zemi denní počet nakažených dostal 
až téměř na 28 tisíc. Na Orlickoústecku se počty nakažených 
pohybovaly okolo 300 případů denně. Velkým pozitivem se uká-
zala možnost očkování, v němž se Česká republika dostala na 
62,1 %, okres Ústí nad Orlicí na 69,6 % a ORP Ústí nad Orlicí 
na 71,9 % dokončeného očkování. Po dobu vyhlášeného nouzo-
vého stavu činnost složek integrovaného záchranného systému 
řídila stálá pracovní skupina krizového štábu. Dalším pozitivem 
byla skutečnost, že již byly k dispozici v dostatečném množství 
kvalitní ochranné pomůcky. 

Činnost jednotek dobrovolných hasičů

Na odbornou přípravu členů jednotek SDH mělo dlouhodobé 
omezení shromažďování zásadní negativní vliv. Již druhým 
rokem po sobě se nepodařilo zajistit odpovídající formu 
odborné přípravy. Pokles odborné přípravy až o 40 % a pra-
videlná odborná školení řízená HZS se neuskutečnila. Několik 
školení se podařilo zajistit pouze formou on-line výuky. Prak-
tická činnost ale citelně chyběla a do budoucna bude nutné 
se jí věnovat více.

Úkoly plynoucí z akceschopnosti jednotek se díky zvýšenému 
úsilí podařilo zajistit. Jednotka Ústí nad Orlicí I. pokračovala ve 
vnitřní rekonstrukci požární zbrojnice (dokončení vybavenosti 
klubovny, zahájení opravy stěn, stropů schodiště a kanceláře 
velitele jednotky). Jednotka Černovír připravila požární zbrojnici 
k provedení její rekonstrukce. Jednotka Hylváty pokračovala 
v materiálně technickém vybavení. Jednotka Knapovec formou 
veřejné zakázky provedla nákup nového dopravního automobilu. 

1 | 2 |
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150. výročí založení hasičského spolku

Hasiči SDH Ústí nad Orlicí I. oslavili dne 18. září významné 
výročí. Od založení prvního hasičského spolku ve městě uply-
nulo sto padesát let. Vznikl v roce 1871 po velkých požárech, 
které ukázaly, jak vážné nebezpečí pro necvičené obyvatelstvo 
znamenají. Tento hasičský spolek se řadí mezi nejstarší sbory 
v České republice.

Mimořádná pomoc Moravě

V červnu odjela z Ústí nad Orlicí skupina dobrovolných hasičů 
pomáhat s likvidací škod napáchaných tornádem na Břeclav-
sku a Hodonínsku. Konkrétně se jednalo o hasiče ze zásaho-
vých jednotek Ústí nad Orlicí I. a Hylváty. Nasazeni byli v rámci 
pomoci hasičů Pardubického kraje. S sebou odvezli množství 

vybavení, jako například – motorové pily vč. příslušenství, 
rozbrušovací kotoučovou pilu, košťata, lopaty, elektrocent-
rály, prodlužovací kabely, páčidla, kladívka, kolečka a mnoho 
dalšího vybavení. Na pomoc jela také vysokozdvižná plošina. 
Na místě pracovali společně s dalšími hasičskými jednotkami 
z Pardubického kraje. 

Pro postižené obce zorganizovali hasiči Ústí nad Orlicí I. veřej-
nou sbírku Tornádo 2021. Během dvou dnů se podařilo nashro-
máždit přes 10 tun zásob, materiálu a potřebného vybavení. 
Materiální pomoc byla převezena do postižených Mikulčic 
sedmi hasičskými a nákladními vozidly, která vezla například 
stovky střešních latí, dvě nové elektrocentrály, drobné nářadí, 
dále pracovní obuv, nádoby na vodu, krycí plachty, desinfekci, 
hygienické a úklidové prostředky, potraviny a mnoho dalšího. 
Veškerý dovezený materiál byl umístěn v mikulčické hasičské 
zbrojnici. Celé akce se účastnilo na dvě desítky osob, převážně 
hasičů z SDH Ústí nad Orlicí Orlicí I., SDH Knapovec a Libchavy. 
Kromě hasičských dopravních vozidel pro převoz materiálu 
poskytli dopravu také společnost EKOLA České Libchavy s.r.o., 
TEPVOS, spol. s r.o. a dva soukromí přepravci.

Oslavy 150. výročí založení SDH Ústí nad Orlicí I.
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Zdroj: Městská policie Ústí nad Orlicí

Zpráva o činnosti 
Městské policie Ústí nad Orlicí 

Působnost a personální obsazení

Městská policie působí v katastru města Ústí nad Orlicí a jeho 
místních částech. Dále na základě veřejnoprávní smlouvy 
s obcí Libchavy plní úkoly na úrovni technické podpory kame-
rového systému, s možností dohledu na kamerových bodech 
umístěných v obci.

V roce 2021 došlo k personálním změnám, kdy odešel dlou-
holetý velitel a jeden asistent prevence kriminality. Stav se 
podařilo doplnit dvěma strážníky a v současné době je u měst-
ské policie zaměstnáno 17 strážníků a 1 asistent. 

Doprava a veřejný pořádek

Městská policie evidovala 7 případů podezření ze spáchání 
trestného činu, které byly předány Policii ČR k dalšímu řízení. 
V kategorii přestupků to bylo 2 459 případů. Z tohoto celkového 
počtu tvoří největší díl dopravní přestupky, celkem se jedná 
o 1 823 případů (1 259 případů v roce 2020) a 493 přestupků 
spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti. Z pohledu 

ostatních přestupků, kterých bylo evidováno 143 případů, byl 
nejčastějším deliktem přestupek rušení nočního klidu, dále proti 
majetku – převážně krádeže v obchodě, následovaný přestup-
kem poškozování cizí věci. Statisticky eviduje městská policie 
setrvalý stav všech deliktů, s výjimkou dopravních přestupků 
a přestupků rušení nočního klidu, kde to ale bylo způsobeno 
jedinou osobou a situaci se podařilo vyřešit.

Doprava a především tzv. doprava v klidu tvoří samostatnou 
kapitolu. Neustálý nárůst počtu vozidel se projevuje v přepl-
něnosti ulic a parkovišť. Nejvíce zatížené oblasti města jsou 
centrum, sídliště Štěpnice, Podměstí, Dukla a Hylváty, a z toho 
plynoucí problémy s parkováním nebo průjezdností komunikací. 
Situaci se daří zmírňovat budováním nových a rozšiřováním 
stávajících parkovacích ploch a zvýšenou činností strážníků 
při řešení dopravních přestupků. V tom městské policii výrazně 
pomohla elektronizace evidence dopravních přestupků pomocí 
mobilní aplikace, která zrychluje a zjednodušuje jejich dokumen-
taci a následné řešení.

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova a jejich 
počet klesá. Jejich chování nemá zpravidla charakter protipráv-
ního jednání, v naprosté většině se jedná o sociální problém, 
který musí chtít řešit i oni. Za velký úspěch je proto nutné pova-
žovat absenci bezdomovců v lesíku pod cihelnou od léta roku 
2021.
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Městská policie

Preventivní činnost a kamerový systém

Minulý rok začala městská policie s ranním dohledem na vyti-
povaných frekventovaných přechodech pro chodce v blízkosti 
základních škol v ul. Hakenova a v Kerharticích na ul. Sokolská. 
Preventistka městské policie pořádá besedy a přednášky pro 
děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol. Dále spo-
lupracuje s veřejně prospěšnými organizacemi, a to v rámci 
přednášek a besed s dětmi či seniory. Městská policie se 
podílí i na zajišťování dalších aktivit a spoluorganizaci akcí - 
např. tábor pro děti se speciální péčí ve spolupráci s OSPOD, 
dopravní výchova s Domem dětí a mládeže Duha nebo pre-
zentace spolu se spolkem Českého červeného kříže. Začala 
s pravidelným informováním veřejnosti o své činnosti na inter-
netových stránkách města a v městském zpravodaji.

Díky výrazné podpoře vedení města se daří neustále roz-
šiřovat a modernizovat městský kamerový dohledový sys-

3 |
tém. V současné době má 15 kamerových bodů a na nich 
65 kamer. Na základě požadavků městské policie i Policie 
ČR a na základě výsledků ankety s veřejností jsou plánována 
a připravována další místa.

Nedílnou součástí městské policie je asistent prevence kri-
minality (APK), který působí převážně v  tzv. vyloučených 
lokalitách a na odlehlých místech jako jsou hřbitovy, okolí 
cyklostezky, parky apod. a provádí pravidelný ranní dohled 
před speciální školou. Provádí zvýšenou kontrolu v tzv. Slad-
kovně v ul. T. G. Masaryka, kde bydlí i osoby s částečně ome-
zenou právní způsobilostí a opakovaně zde docházelo k naru-
šování občanského soužití a pořádku v domě v souvislosti 
s výskytem bezdomovců. Kancelář asistenta prevence krimi-
nality s úředními hodinami je umístěna přímo v lokalitě v ul.  
J. K. Tyla. Spolupracuje s odborem sociálních služeb, Probační 
a mediační službou, Policií ČR, SKP-centrem a společností 
TEPVOS, spol. s r.o.



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

Vydal: Město a Městský úřad Ústí nad Orlicí  |  Červen 2022
Redakční rada: Bc. Radomíra Hájková, Bc. Zdenka Kroulíková, 
Bc. Zdeňka Nováková
Foto: Lukáš Prokeš
Grafický návrh: Studio Divize
Sazba: Studio Divize (MgA. Tomáš Brychta)
Tisk a výroba: Reformát



[ 63 ]



Ústí nad Orlicí


