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Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz 

 

 

Pozvánka na Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí  
 

V pondělí 3. února 2014 se uskuteční 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Součástí 

programu mj. bude schvalování plánu investičních akcí na rok 2014, rozpočtu města a zadání nového 

územního plánu. S těmito materiály se občané mohli a samozřejmě stále se můžou seznámit na 

webových stránkách města (plán investičních akcí tvoří přílohu této zprávy). 
 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města dne 12. 12. 2011. Zpracovatelkou 

územního plánu byla vybrána paní Ing. arch. Vlasta Poláčková, která v prvním pololetí roku 2013 

dokončila zpracování první etapy - průzkumů a rozborů. V rámci této etapy byly shromážděny všechny 

dostupné informace o území a současně byly formulovány požadavky na nutnost řešení jednotlivých 

problémů a záměrů v území. Na základě dokončených průzkumů a rozborů byla zpracována druhá etapa - 

návrh zadání územního plánu. Návrh zadání územního plánu je text, který charakterizuje obecné 

požadavky na zpracování územního plánu, nezabývá se však jednotlivými pozemky. Návrh zadání byl v 

souladu se stavebním zákonem projednán s dotčenými orgány, připomínky dotčených orgánů jsou do 

návrhu zapracovány. Současně byl návrh zadání projednán s veřejností (informace o projednání byla 

mimo zákonem stanovený způsob zveřejněna v Ústeckých listech a na internetových stránkách města). 

Veškeré připomínky občanů řešitelné územním plánem budou zpracovatelkou prověřeny v rámci 

zpracování návrhu územního plánu. 
 

Po schválení zadání zastupitelstvem města budou zahájeny práce na návrhu územního plánu, který bude 

dle smlouvy o dílo dokončen do 5 měsíců od předání schváleného zadání. 

 

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí  
 

V letošním roce zahájilo město Ústí nad Orlicí v rámci projektu „Efektivní úřad“ tvorbu nového 

Strategického plánu rozvoje města na období 2015 – 2022. Strategický plán naváže na výsledky 

předcházejícího strategického plánu, rozvine konkrétněji návrhy aktuálních koncepčních prací Město pro 

lidi, Inovační strategie rozvoje města, Future City Games. Logicky se předpokládá, že nový Strategický 

plán zohlední také vítězný návrhu řešení Perly 01, na který je aktuálně vypsaná veřejná urbanisticko-

architektonická soutěž. 
 

Na tvorbě Strategického plánu rozvoje města se podílí pracovní skupiny a vrcholově je zaštítěn Řídící 

skupinou, kterou tvoří zástupci politické reprezentace města. Strategický plán řeší problematiku města 

v oblasti kvality života obyvatel, občanské vybavenosti, infrastruktury a ekonomického rozvoje.  

Projekt „Efektivní úřad“ a tedy i tvorba nového strategického plánu je realizována na základě dotace, 

kterou město získalo z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a bude dokončen v druhé 

polovině letošního roku. 
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Elektronická aukce na společný nákup energií  
 

Druhý týden v měsíci lednu 2014 proběhla elektronická aukce, do které se zapojili občané a firmy ze 120 

měst a obcí napříč celou Českou republikou. Účastníky této aukce, pořádané společností eCENTRE, byli i 

naši občané – účastníci II. etapy projektu „Společný nákup – společná úspora“, jehož I. etapa proběhla ve 

druhé a třetí dekádě roku 2013. Konkrétní výsledky elektronické aukce v souvislosti s II. etapou za město 

Ústí nad Orlicí: počet smluv (elektřina 10, plyn 10, počet domácností celkem 14). Průměrná úspora II. 

Kola činila u elektrické energie 16,99% a u zemního plynu 19,38%.  
 

Jak čísla napovídají, účast občanů ve II. etapě byla oproti předchozí nízká (počet smluv I. kolo: elektřina-

314, plyn-174, počet domácností celkem 442). Průměrná úspora I. kola činila u zemního plynu cca 28% a 

u elektřiny cca 29%. Přesto však je jisté, že oproti dodavatelským ceníkovým cenám roku 2014 k úsporám 

zúčastněných domácností jednoznačně došlo, byť nejsou tak vysoké.  
 

Občané, kteří se elektronické aukce na energie v rámci II. etapy zúčastnili, budou kontaktováni zástupci 

společnosti eCENTRE. Od těch se také dovědí přesnější informaci o tom, kolik domácnost, zapojená do 

tohoto projektu, ušetřila. Nové smlouvy s vítězným dodavatelem budou občanům k podpisu zaslány 

touto společností poštou. Město Ústí nad Orlicí proto nebude zřizovat specializované kontaktní místo.  
 

Zároveň s II. etapou elektronické aukce proběhl sběr dat na poptávkové řízení aukce telekomunikačních 

služeb. Občané města Ústí nad Orlicí o tuto službu zájem neprojevili. A společnost eCENTRE od svého 

záměru ustoupila.    

 
 

Veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha 
 

Ve dnech 20. – 23. února 2014 proběhne v Praze 23. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu 

Holiday World. Město Ústí nad Orlicí se zde bude prezentovat svojí expozicí ve vlastním veletržním 

stánku. Představí zde nabídku služeb a turistických zajímavostí ve městě a okolí. Novinkou bude promo 

nového turistického produktu „Turistický poznávací okruh městem Ústí nad Orlicí“, který vzniká za 

finanční podpory Euroregionu Glacensis. Poznávací okruh bude veřejnosti představen a předán k užívání 

v červnu 2014. Na prezentačním veletržním stánku budou veřejnosti k dispozici propagační materiály o 

městě, kalendář akcí na rok 2014, mapy apod. Svoji nabídku bude město představovat také 

prostřednictvím promítání videovizitky města.  

 
 

Spolupráce s partnerskými městy  
 

V letošním roce si město Ústí nad Orlicí připomene dvě výročí spolupráce s partnerskými městy. Již 25 let 

uplyne od podpisu partnerské smlouvy s německým městem Berlín – Neukölln a 20 let od zahájení 

spolupráce s polským městem Bystřice Kladská. Začátkem května proběhnou oslavy výročí spolupráce při 

městské slavnosti v Polsku. Na konec května připravuje oslavu výročí spolupráce město Ústí nad Orlicí. 

Tato celodenní slavnost s kulturním programem proběhne 24. května za přítomnosti polské delegace a 

široké veřejnosti. Představena bude dvacetiletá spolupráce obou partnerských měst, na které se podíleli 

převážně školy, hasiči, senioři a Město Ústí nad Orlicí. Součástí oslav bude výstava fotografií, které 

představí aktivity jednotlivých projektů spolupráce obou měst a podpis deklarace o spolupráci na další 

období. Oslavy s německým partnerem se připravují na druhou polovinu roku 2014. 

 


