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Soutěž o návrh na Revitalizaci území Perla 01 v Ústí nad Orlicí
Ve středu 19. 2. 2014 poprvé zasedala porota a odborní znalci v rámci soutěže o návrh na Revitalizaci
území Perla 01 v Ústí nad Orlicí. Do soutěže, která byla vyhlášena v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a Soutěžním řádem České komory architektů se přihlásilo celkem 24 soutěžících. Soutěž je
anonymní a jednokolová. V porotě zasedá mj. Doc. Ing. arch. Jan Jehlík (vedoucí Ústavu urbanismu
Fakulty architektury ČVUT v Praze), Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (vedoucí Ústavu architektury FAST
VUT v Brně a prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně).
Porota se na svém prvním zasedání seznámila s protokolem o otevírání obálek s návrhy a učinila všechny
administrativní úkony, kladené jí ze zákona. Na základě diskuse a posouzení množství a kvality
předložených návrhů, se porota rozhodla vlastní hodnocení uskutečnit ve dnech 21. a 22. 3. 2014.
Každý soutěžní návrh obsahuje grafickou část ve formátu 3x A0 (84x120 cm) a textovou část v rozsahu 10
stran. Grafická část zahrnuje zejména funkční využití území, prostorové uspořádání, dopravní řešení,
schémata jednotlivých etap realizace a 3D zobrazení charakteristických oblastí, míst a objektů. Textová
část obsahuje stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení a bilanci všech staveb
s uvedením řádových investičních nákladů na jejich realizaci či transformaci.
Veřejná prezentace všech předložených návrhů se uskuteční v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí ve dnech
15. až 25. 4. 2014. Díky spolupráci města s občanským sdružením SPOUSTI připravuje toto sdružení
v rámci výstavy uskutečnit pro veřejnost diskusní večery s autory oceněných návrhů.

Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí
Na svém zasedání dne 17. 2. 2014 rozhodla Rada města Ústí nad Orlicí o vítězném návrhu a ukončila tak
soutěž „Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí“. Na základě stanoviska hodnotící komise byli na
zasedání rady přizváni autoři doporučeného návrhu, kteří prezentovali svůj návrh, objasnili jeho filozofii a
jeho další možné uplatnění. Rada města konstatovala, že tento návrh splňuje zadání a představu města
ve své jednoduchosti, originalitě, variabilnosti použití a v neposlední řadě i vtipu koncovky OU, která
umožňuje „hravé“ zpracování při různém způsobu prezentace města Ústí nad Orlicí.
Autoři vítězného návrhu BcA. Tomáš Brychta a BcA. Sára Bergmannová jsou studenti 5. ročníku
magisterského studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Na jarním setkání vedení města s veřejností bude vítězný návrh představen a zároveň bude prezentován
záměr jeho dalšího využití v rámci propagace a zviditelnění města.
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Získaná dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny
Na základě žádosti a zpracovaných záměrů a projektů získalo Město Ústí nad Orlicí dotaci Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Přidělená dotace pro rok
2014 je ve výši 1.010.000,- Kč a je určena na stavební obnovu a restaurování objektů uvnitř městské
památkové zóny. Získané finanční prostředky umožní městu realizovat další etapu projektu „Revitalizace
centra městské památkové zóny“ a navázat tak na práce započaté v loňském roce. Uvedený projekt
vzniká ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Ústí nad Orlicí a představuje zpřístupnění
území starého hřbitova v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie všem obyvatelům města i jeho
návštěvníkům při zachování jeho charakteru a památkových hodnot. Součástí projektu je propojení
uvedeného prostoru s ulicí Husovou a tedy přímé spojení středu města s Roškotovým divadlem. Realizace
záměru je rozdělena do čtyř základních etap a zpřístupnění pro veřejnost se předpokládá v roce 2015.
Díky tomuto záměru, o kterém se v Ústí nad Orlicí marně diskutovalo v minulých volebních obdobích a
který získává od loňského roku konkrétní podobu, se daří získávat vyšší dotace z uvedeného programu
Ministerstva kultury. Pro srovnání uvádíme přehled získaných dotací v letech minulých – roky 2009 až
2011 dotace ve výši 200 tis. Kč, rok 2012 – 400 tis. Kč, rok 2013 – 835 tis. Kč a rok 2014 – 1.010 tis. Kč.

Taktické cvičení složek IZS a krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí
Ve středu 19. března 2014 se uskuteční dlouhodobě plánované a připravované taktické cvičení složek
Integrovaného záchranného systému, Orlickoústecké nemocnice a města Ústí nad Orlicí. Účelem
taktického cvičení je prověření stavu připravenosti zasahujících složek, vzájemné komunikace a
spolupráce. Taktické cvičení nazvané „Orlickoústecká nemocnice 2014“ bude řešit mimořádnou událost
požáru v areálu nemocnice, spolu s vyhledáváním nástražného výbušného systému a evakuace
pacientů z ohroženého pavilonu.
Pro město Ústí nad Orlicí je cílem cvičení prověření reálnosti Plánu vyrozumění, součinnost se složkami
IZS při evakuaci osob z postižené oblasti, vlastní činnost evakuačního střediska, činnost jednotlivých
pracovních skupin krizového štábu a jeho materiálně – technické zabezpečení. Všechny zaznamenané
chyby budou analyzovány a následně opraveny. Na základě rozsahu a délky cvičení bude plnit stanovené
úkoly pouze jedna směna krizového štábu. Námět celého cvičení vychází z reálné možnosti vzniku
obdobné havarijní nebo krizové situace, kde vedle vyrozumění, varování a zabezpečení nouzového přežití
je evakuace osob jedním z hlavních úkolů města na úseku ochrany obyvatelstva. Všechny činnosti budou
probíhat bez omezení běžného provozu úřadu.
Každoročně jsou uskutečněny dvě až tři námětová cvičení jednotkami dobrovolných hasičů s různou
tématikou. Poslední velké cvičení za podobné účasti všech složek IZS na téma rozsáhlá dopravní nehoda,
se uskutečnilo v květnu roku 2010.
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Rozšíření parkovacích ploch v prostoru vlakové zastávky Ústí nad Orlicí - město
Na kolejovou výluku, která souvisí se stavbou na železničním koridoru a která po dobu téměř půl roku
uzavře hlavní železniční stanici Ústí nad Orlicí, se město připravuje v předstihu. Protože po celou dobu
železniční výluky bude jako náhradní stanice využívána zastávka Ústí nad Orlicí - město, kde budou
zastavovat všechny vlaky doposud zastavující na hlavní ŽST a kam České dráhy a.s. dočasně přesunou
poskytované služby, lze očekávat v dané lokalitě zvýšenou dopravní zátěž. Z těchto důvodů rozhodlo
vedení města stávající kapacitu parkovacích míst rozšířit a zmírnit tak dopady dopravního omezení.
V současné době probíhají stavební úpravy prostoru za bytovým domem v ulici Svatopluka Čecha, kde
bude vybudováno nových cca 30 - 35 parkovacích míst. Tyto úpravy navazují na celkovou obnovu lokality
u železniční stanice Ústí - město, které se realizovaly v loňském roce a jsou hrazeny z rozpočtu města.
Úpravy parkovací plochy přiléhající k nástupišti ve směru na Českou Třebovou realizuje po dohodě
s městem dodavatel stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ a finančně jsou zajištěny
investorem stavby, tedy SŽDC s.o.
V lokalitě železniční stanice Ústí - město bude pro období výluky zajištěno celkem cca 95 parkovacích
míst (z toho 4 vyhrazená místa pro invalidy).

Perla láká filmaře
Již v loňském roce se v areálu bývalé Perly 01 několikrát sešli filmaři a při tzv. obhlídkách lokalit tipovali
vhodnost objektu pro své umělecké záměry. Nyní se záměr stává skutečností a v Ústí nad Orlicí se bude
několik dní natáčet celovečerní film Já, Olga Hepnarová. Film podle námětu Romana Cílka, v režii Tomáše
Weinreba a Petra Kazdy, produkuje Vojtěch Frič a Daniel Strejc, tedy stejní producenti, kteří jsou
podepsáni pod filmem „Krásno“ Ondřeje Sokola. Ve filmu se představí mj. Martin Pechlát, Klára
Melíšková, Hana Vagnerová, Ondřej Malý, Viktor Vrabec, Roman Zach a další.
Film Já, Olga Hepnarová je dramatický příběh vražedkyně, která v roce 1973 ve věku 22 let najela v Praze
úmyslně nákladním vozem do davu lidí a osm z nich zabila. Olga Hepnarová byla poslední popravená žena
v Československu. Film vzniká v česko-slovensko-polské koprodukci a premiéra je plánovaná v roce 2015.
Natáčecí dny v Ústí nad Orlicí jsou naplánovány ve dnech 4. až 9. 4. a 2. až 4. 7. 2014. Natáčení bude
probíhat v převážné části v areálu Perly, ale některé scény budou točeny v reálu ulice během dne, takže
ústecká veřejnost bude mít možnost být tzv. „u toho“ a podívat se na natáčení filmu z blízka.

