
KTZ ÚO  Město Ústí nad Orlicí                                                                  29. ledna 2015 

 

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

 
Město Ústí nad Orlicí má snahu změnit úroveň tradiční Ústecké poutě   
 

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo nabídkové řízení k pronájmu části Mírového náměstí za účelem zajištění a 

provozování Ústecké pouti v letošním roce. Vedení města tím reaguje na nespokojenost místních občanů se 

skladbou pouťových atrakcí, které provozovatel pouti do města dlouhodobě přiváží a s celkovou úrovní.  
 

„Jedním z požadavků a kritériem hodnocení vyhlášeného nabídkového řízení bude modernost a atraktivita 

nabízených pouťových atrakcí,“ uvedl starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek a dodal „výběrové řízení nemusí 

okamžitě přinést očekávaný výsledek, ale je to jasný signál, že současnou úroveň Ústecké pouti chceme změnit.“  
 

Nabídkové řízení dále obsahuje technické a organizační podmínky pronájmu, finanční plnění smlouvy a časový 

harmonogram. Podrobné zadání nabídkového řízení a návrh smlouvy o pronájmu jsou uvedeny na úřední desce 

městského úřadu a webových stránkách města Ústí nad Orlicí. Zájemci mohou doručit své nabídky do 20. února 

na adresu městského úřadu. Ústecká pouť se v letošním roce koná ve dnech 15. – 16. srpna 2015. 

 

Dopravní obslužnost města Ústí nad Orlicí   
 

Nové vedení ústecké radnice zahájilo diskusi nad dopravní obslužností města a nad možnými změnami. V závěru 

loňského roku se uskutečnila schůzka starosty města Petra Hájka s předsedkyní představenstva a.s. ICOM 

transport Jihlava Kateřinou Kratochvílovou. „Na tomto jednání jsem s vedením společnosti diskutoval naše 

představy o možném přemístění autobusového nádraží, které je v majetku ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., ale 

společnost ICOM má v ČSAD majoritní podíl,“ sdělil starosta a dodal „jednání bylo vstřícné a domluvili jsme se bez 

problémů na dalším postupu, který zahrnuje vypracování dvou variant možného řešení. Jednou z variant je 

minimalizace autobusového nádraží v současné lokalitě a druhou jeho přemístění do prostoru k vlakovému 

nádraží, kde město vlastní vhodné pozemky v přednádraží.“ V uplynulých dnech proběhlo další jednání, tentokrát 

již za účasti městského architekta Ing. arch. Milana Košaře a ředitele ČSAD a.s. Radka Kuběnky, který specifikoval 

potřeby dopravce a upřesnil požadavky z hlediska zachování dopravní obslužnosti centra města. „V žádném 

případě není naší snahou dopravně neobsluhovat centrum, ale domníváme se, že pro tuto možnost je do 

budoucna možné využívat MHD a tímto řešením eliminovat dopravní zátěž v ulicích Čs. Armády, Tvardkova a 17. 

listopadu,“ upřesnil starosta města, který zároveň upozornil, že tato vize není reálná v nejbližších letech a dodal 

„naše město musí být v rámci svých rozvojových záměrů připraveno a musí s vlastníky v daných lokalitách umět 

vést dialog a vzájemně koordinovat připravované investice.“   
 

Další aktivitou je opětovná snaha města přivést do Ústí nad Orlicí zpět soukromého dopravce na železnici. 

Starosta města v závěru loňského roku jednal s vedením společnosti LEO Express a v lednu se obrátil na RegioJet. 

„V současné době se mi jeví pro spolupráci více nakloněn LEO Express, který od prosince loňského roku zastavuje 

nově v Pardubicích a Ústí mu zapadá do připravované koncepce obslužnosti území v Pardubickém kraji. RegioJet 

vyhodnocuje v současné době svoje umístění v České Třebové, kde se pere o zákazníky ČD, kteří využívají vlaky 

vyšší třídy, tedy IC a EC,“ upřesnil probíhající jednání starosta města Petr Hájek. 
 

Od prosincové změny jízdních řádů mají občané města Ústí nad Orlicí možnost využívat v ranních a večerních 

hodinách také vlak IC Moravan, který nově v Ústí zastavuje. „Řekl bych, že se jedná o první vlaštovku, která je 

výsledkem naší dlouhodobé snahy a argumentace směrem k Ministerstvu dopravy a Českým drahám,“ uzavřel 

starosta města.     
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Pozvánka na Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí  
V pondělí 9. února 2015 se uskuteční 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Součástí programu mj. 

bude schvalování plánu investičních akcí a rozpočtu města na rok 2015.  
 

Návrh rozpočtu města, který byl projednán a doporučen radou města ke schválení, předpokládá výdaje ve výši 
232,8 mil. Kč a očekávané příjmy ve výši 227,2 mil. Kč. Rozpočet je tedy navržen se schodkem 5,6 mil. Kč, který je 
kryt přebytkem z loňského roku 2014. 
 

„Nejvíce diskutovanou součástí rozpočtu jsou vždy stavební investice, opravy a nové projekty. Požadavky 
každoročně převyšují finanční možnosti rozpočtu. Příprava a schvalování investičních akcí je výsledkem řady 
diskusí a vzájemných kompromisů,“ upřesňuje návrh rozpočtu starosta města Petr Hájek a dodává „rozpočet 
předpokládá investice a opravy v celkové výši více cca 39 mil. Kč, ale v této částce nejsou zahrnuty očekávané 
dotace na zateplení ZŠ Komenského – Na Štěpnici a revitalizaci centra městské památkové zóny. Započítáme-li 
dotace a náš podíl na jejich spolufinancování, přesáhnou investice 52 mil. Kč“. 
 

Mezi stavby, které nejvíce zatíží rozpočet, patří jednoznačně celková rekonstrukce ulice T. G. Masaryka 
(předpokládané výdaje 14 mil. Kč) a již zmíněné zateplení základní školy (12 mil. Kč). Dokončena bude výstavba 
nového sběrného dvora a venkovní úpravy před nákupním centrem Nová Louže. Novými investicemi je zahájení 
stavebních úprav bývalého domova mládeže SZŠ za účelem přemístění Stacionáře, výměna sedadel v hledišti 
Roškotova divadla a prodloužení ulice Q. Kociána za zimní stadion k budově pedagogické poradny.  
 

V rámci návrhu rozpočtu města jsou plánovány výdaje do oblasti školství, sportu, kultury a propagace v celkové 
výši 51,7 mil. Kč. Dotace města na rozvoj a údržbu sportovišť, vlastní sportovní činnosti, zájmovou činnost 
v kultuře a na vzdělávací a protidrogové projekty škol představuje částku výši cca 4 mil. Kč. „Dalšími dotacemi ve 
výši 1,5 mil. Kč podporujeme významné sportovní a kulturní akce, které mají dlouhodobý a významný přínos pro 
naše město. Neopomenutelnou podporou města je také dotace na zajištění provozu městských sportovišť ve výši 
12,4 mil. Kč,“ doplnil starosta města. „V návrhu rozpočtu je samozřejmě pamatováno i na dotace do oblasti 
sociálních služeb, zdravotnictví a prevence kriminality. Tato částka přesahuje 1,6 mil. Kč a je v ní zahrnuto 200 tis. 
Kč pro nadační fond Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe na přístrojové vybavení,“ uzavřel informace 
k rozpočtu místostarosta Jiří Preclík.   
 

S návrhem rozpočtu města se mají občané možnost seznámit na úřední desce nebo na webových stránkách. 
 

Ústí nad Orlicí bude aktivním účastníkem veletrhu Holiday World v Praze  
 

Město Ústí nad Orlicí se ve dnech 19. – 22. února 2015 účastní veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze 

v prostorách holešovického výstaviště. Představí zde nový turistický produkt „Turistický poznávací okruh 

městem“ a s tím spojené propagační materiály v designu nového loga města. Na veletržním stánku bude 

k dispozici pestrá nabídka tiskových materiálů o městě, nabízených turistických službách, aktuální kalendář akcí 

na rok 2015, kapesní a nástěnné kalendáře a drobné upomínkové předměty.  
 

„Na veletrhu poprvé představíme veřejnosti některé propagační materiály města v novém vizuálním stylu,“ uvádí 

vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Zdenka Kroulíková a dodává, „v letošním roce bude v tomto 

novém stylu zrealizována celá řada tiskovin a propagačních předmětů, grafickou úpravu doznají také Ústecké 

noviny, tedy měsíčník vydávaný pro občany města Ústí nad Orlicí “. 
 

Pravidelně se u příležitosti konání pražského veletrhu setkávají zástupci města Ústí nad Orlicí s polským 

partnerem z Bystřice Kladské a plánují se společné aktivity na další časové období. Návštěvníci veletrhu najdou 

stánek města Ústí nad Orlicí nedaleko hlavního vchodu do areálu výstaviště. Veletrhu se každoročně účastní 

tuzemská města a regiony, ale také zahraniční vystavovatelé z celého světa. 


