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Město Ústí nad Orlicí realizovalo další bezpečný přechod pro chodce
Začátkem března byla dokončena stavební úprava přechodu pro chodce v ulici Letohradská. Jedná se o pokračování
záměru, který vychází z výsledků projektu Město pro lidi a který město postupně realizuje od roku 2012. V minulých
dvou letech byly upraveny přechody pro chodce v ulici Tvardkova a Královéhradecká. V letošním roce se ještě
budou realizovat další dva přechody v ulici Moravská.
Bezpečný přechod pro chodce v ulici Letohradská byl vybudován v místě zvýšené frekvence chodců a zejména pak
dětí ve směru do ulice U Hřiště, tedy k ZŠ Bratří Čapků. Přechod byl doplněn o dělící ostrůvek, čekací plochy
přechodu jsou upraveny dle zásad bezbariérovosti a součástí úprav byla instalace osvětlovacích bodů přechodu.
Náklady ve výši cca 150 tis. Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města. Konečná úprava povrchu komunikace
v místě přechodu a vodorovné dopravní značení bude realizováno v souvislosti s dokončením prací spojených
s rekonstrukcí kanalizace v květnu letošního roku.
Přechody v ulici Moravská budou realizovány v letních měsících. První bude vybudován v místě vstupu do areálu
firmy Rieter CZ a umožní tak bezpečný přechod zejména zaměstnancům parkujícím svá vozidla na firemním
parkovišti. Druhý přechod zvýší bezpečnost na pěší trase Hylváty – Wolkerovo údolí. Oba přechody budou mít
stejné bezpečnostní prvky jako v loňském roce realizované přechody na komunikaci I/14 v ulici Královéhradecká.
V rozpočtu města je na akci vyčleněno 700 tis. Kč a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky Klubcentra v Ústí nad Orlicí
Rada města na svém posledním zasedání dne 17. 3. 2014 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na místo
ředitele/ředitelky Klubcentra v Ústí nad Orlicí. Tato příspěvková organizace města zajišťuje a realizuje většinu
kulturních akcí města, ať již profesionálních nebo neprofesionálních a dále zajišťuje vzdělávací programy předškolní
a školní mládeže a využití volného času všech věkových kategorií.
Výběrové řízení je vyhlášeno v souvislosti s dosažením důchodového věku stávající ředitelky. Termín pro podání
přihlášek a pro předložení návrhu koncepce příspěvkové organizace pro další období byl stanoven do 31. 7. 2014.
Hodnotící komise by měla své doporučující stanovisko sdělit radě města do konce září. S ohledem na konec
funkčního období současného vedení města se definitivní rozhodnutí a jmenování do funkce uskuteční v listopadu
2014. Nástup nového ředitele/ředitelky se předpokládá od 1. 1. 2015.

Vyhodnocení taktického cvičení Orlickoústecká nemocnice 2014
Město Ústí nad Orlicí se společně se složkami Integrovaného záchranného systému aktivně zúčastnilo tohoto
plánovaného taktického cvičení. Úkoly a cíle stanovené k provedení cvičení byly hodnoceny jako splněné. Během
příštího týdne bude taktické cvičení z pohledu MěÚ Ústí nad Orlicí podrobně vyhodnoceno. Samotný průběh ukázal
i některé nedostatky a odkryl nové náměty k zamyšlení.
Přestože se jednalo o vůbec první cvičení s tématikou evakuace obyvatel, ukázalo se, že společnými silami,
zkušenostmi a znalostmi je MěÚ Ústí nad Orlicí schopen tento složitý úkol na úseku ochrany obyvatelstva splnit.
Vážnost a důležitost tohoto cvičení umocnila osobní přítomnost hejtmana pana Martina Netolického a krajského
ředitele HZS Pardubického kraje plukovníka Kvasničku.

