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Slovo úvodem

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

Městský úřad Česká Třebová Vám v letošním roce poprvé předkládá výroční zprávu, která poskytuje
přehledné informace o vybraných činnostech na úseku samostatné a přenesené působnosti
za uplynulý rok 2016. Prostřednictvím přehledných tabulek a grafů lze získat zajímavé informace o práci
městského úřadu.
Věříme, že informace, které jsou ve zprávě obsaženy, budou pro Vás nejen zajímavé, ale i užitečné.
Zároveň nám dovolte, abychom Vás požádali o Vaše názory, připomínky a podněty k obsahu a úrovni
této výroční zprávy.

Ing. Věra Pirklová
tajemnice MěÚ
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Základní údaje

Základní údaje o městě Česká Třebová
Rozloha katastru města

41 km2

Počet obyvatel města

15 580

Zeměpisná šířka

49°54´s. š.

Zeměpisná délka

16°27´v. d.

Nadmořská výška

394 m n. m.

Katastrální území města
(městské části)

Česká Třebová, Parník,
Lhotka, Kozlov, Skuhrov,
Svinná

Základní údaje o správním obvodu
s rozšířenou působností Česká Třebová
(dále jen SO ORP)
Rozloha SO ORP

79,71 km2

Počet obyvatel SO ORP

18 208

Průměrná míra
nezaměstnanosti SO ORP
Průměrná míra
nezaměstnanosti v PK
Obce SO ORP

obce

4,5 %
4,3 %
Česká Třebová,
Přívrat, Rybník,
Semanín, Třebovice

Poznámka:
Statistické údaje o městě a jeho správním obvodu jsou uváděny aktuálně k datu 31.12.2016
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Kancelář tajemníka
Oddělení správních činností
Oddělení správních činností vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti
obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností:





na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů,
na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů,
na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů souvisejících
s výkonem matriční činnosti.

Agenda evidence obyvatel

Počet obyvatel města Česká Třebová
v roce 2016
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Kancelář tajemníka
Migrace

Přihlášení do města

Odstěhování z města

257

348

2016

Stěhování na území
města
537

Agenda matriky
Celkový počet svatebních obřadů ve správním obvodu matriky MěÚ Česká Třebová
Obec
Česká Třebová
Přívrat
Rybník
Semanín
Třebovice
Celkem

Obřadní síň

Bosenský
pavilon

Jiné vhodné
místo

Církevní
sňatky

32
1
2

22
-

10
2
3
1

3
-

Svatebních
obřadů
celkem
67
3
3
3
76

V roce 2016 bylo na Městském úřadě v České Třebové slavnostně přivítáno do života 113 dětí.

Foto zdroj: Archiv MěÚ
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Kancelář tajemníka
Zastupitelstvo Města Česká Třebová pro období 2014–2018
Jaroslav Zedník
Ing. Jaromíra Žáčková

starosta města Nestraníci s podporou TOP 09
místostarostka ČSSD

Dobromil Keprt

místostarosta

Nestraníci s podporou TOP 09

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.

radní

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Stanislav Beneš

radní

Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Radim Kolář

radní

Ing. Dalibor Zelený

radní

Nestraníci s podporou TOP 09
ČSSD

* Josef Kyncl

radní

ČSSD

Mgr. Jan Kovář

radní

ČSSD

1

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Ing. Miloslav Cindr

zastupitel
zastupitel

Nestraníci s podporou TOP 09

MUDr. Martin Formánek

zastupitel

ODS

zastupitelka

ODS

Mgr. Hana Frühaufová

Nestraníci s podporou TOP 09

Petr Gregar

zastupitel

Nestraníci s podporou TOP 09

Pavel Jasanský

zastupitel

KSČM

Mgr. Josef Menšík

zastupitel

Mgr. Milan Mikolecký

zastupitel

Koalice pro Českou Třebovou
Koalice pro Českou Třebovou

MgA. Bohuslav Mimra

zastupitel

Koalice pro Českou Třebovou

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

zastupitel

ČSSD

Mgr. Eva Ostruszková

zastupitelka

ČSSD

Mgr. Magdaléna Peterková

zastupitelka

Koalice pro Českou Třebovou

PhDr. Petr Poldauf

zastupitel

Koalice pro Českou Třebovou

Ing. Petr Skopal

zastupitel

Koalice pro Českou Třebovou

Lenka Slavíková

zastupitelka

Třebováci pro sport a zdraví

Ing. Aleš Stránský
Lubomír Vašina

zastupitel
zastupitel

Nestraníci s podporou TOP 09
Třebováci pro sport a zdraví

PharmDr. Richard Záveský

zastupitel

Koalice pro Českou Třebovou

*1 V dubnu roku 2016 zemřel zastupitel a radní města Česká Třebová pan PaedDr. Zbyněk Slavík. Na jeho místo
v zastupitelstvu nastoupil pan Josef Kyncl, který byl na zasedání zastupitelstva dne 20. června 2016 zvolen
i členem rady města.
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Kancelář tajemníka
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V České Třebové bylo zvoleno
celkem 27 členů zastupitelstva pro volební období 2014–2018.
V roce 2016 se uskutečnilo 7 zasedání zastupitelstva města, které schválilo 171 usnesení a dále
46 jednání rady města, na nichž bylo schváleno celkem 1 197 usnesení.

Četnost jednání zastupitelstva města a počet
přijatých usnesení v letech 2014–2016
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Kancelář tajemníka
Výběrová řízení
Usnesením rady města č. 82 ze dne 01.02.2016 byl stanoven celkový počet 86 zaměstnanců zařazených
do městského úřadu. Veškerá pracovní místa jsou obsazována na základě vyhlášených výběrových
řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2016 bylo celkem vyhlášeno 10 výběrových řízení, z toho
jedno na pozici strážníka městské policie a 2 na pozici asistenta prevence kriminality.
Výběrová řízení 2016
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14

Počet přihlášených
účastníků

Jednotlivá výběrová řízení

Odbor rozvoje města a investic I.
Městská policie
Odbor rozvoje města a investic II.
Odbor výstavby (stavební úřad) I.
Odbor výstavby (stavební úřad) II.
Odbor výstavby (stavební úřad) III.
Městská policie – asistent prevence kriminality I.
Odbor životního prostředí
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Městská policie – asistent prevence kriminality II.

7
2
2
3
2
3
1
8
14
4

Počet přihlášených uchazečů do jednotlivých
14
výběrových řízení

12
10
8

8

7

6
4
2

2

2

3

4

3

2

1

0
počet uchazečů
ORMI I.
Odbor výstavby II.
Školský odbor

MP
Odbor výstavby III.
MP APK II.

ORMI II.
MP APK I.

Odbor výstavby I.
ŽP

Právní předpisy
Kancelář tajemníka vede evidenci všech právních předpisů vydaných městem Česká Třebová, Sbírek
zákonů ČR a Věstníků právních předpisů Pardubického kraje. V roce 2016 nebyla schválená žádná
obecně závazná vyhláška ani nařízení rady města.
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Odbor právní
V průběhu několika posledních let došlo k nárůstu počtu přestupků řešených v orgánech města
(městská policie, městský úřad). V roce 2016 jsme zaznamenali pozitivní změnu, kdy došlo ke snížení
přestupků evidovaných v rámci města.

Počet přestupků evidovaných v orgánech
města za jednotlivé roky
4000
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Většinu přestupků zjištěných strážníky řeší v rámci své pravomoci Městská policie Česká Třebová sama.
Zbylé jsou předány městskému úřadu k projednání. V roce 2016 Městský úřad Česká Třebová evidoval
celkem 844 nových přestupků, které mu byly oznámeny jak MP ČT, tak i Policií ČR, nebo je sám zjistil
v rámci své činnosti.

Struktura přestupků na MěÚ za rok 2016
Dopravní
přestupky
45%

Ostatní přestupky
55%

Dopravní přestupky
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Ostatní přestupky

Finanční odbor
Finanční hospodaření
Rozpočet města pro rok 2016 zastupitelstvo města schválilo dne 15.02.2016. V průběhu roku 2016 byla
provedena celkem 3 rozpočtová opatření a celkový rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem
v příjmech činí 3.530.000 Kč a ve výdajích celkem -100.000 Kč. Rozpočet byl i po jeho úpravách
v průběhu roku schválen jako schodkový, neboť vedle splácení jistin přijatých úvěrů (celkem
13.684.000 Kč v průběhu roku 2016) předpokládal k financování i zapojení přebytků z hospodaření
minulých let ve výši 17.500.000 Kč.
V důsledku vyšších dosažených příjmů a nižších uskutečněných výdajů však skončilo hospodaření
města v roce 2016 s přebytkovým hospodařením ve výši 20.297.500 Kč. Výsledný přebytek rozpočtu
se podařilo realizovat zejména meziročním překročením rozpočtovaných daňových příjmů
(+18.540.800 Kč), příjmů z udělených pokut a sankcí (+364.600 Kč), příjmů z pronájmu lesních pozemků
(+286.200 Kč) a nedočerpáním některých výdajových položek rozpočtu, zejména výdajů na zimní
údržbu komunikací (-870.400 Kč), výdajů oddělení informatiky (-846.900 Kč) a ostatních provozních
výdajů MěÚ (-1.383.500 Kč), nerealizovaných výdajů na opravy, investice a správu majetku
(-4.775.100 Kč), výdajů na výkup majetku (-1.237.100 Kč) a výdajů na platbu daně z přidané hodnoty
(-1.493.000 Kč).
Finanční prostředky z přebytku hospodaření v roce 2016 tak lze využít k financování zvýšených výdajů
rozpočtu v následujícím období.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření v roce 2016 v meziročním porovnání s výsledky od roku
2012.

Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu (ukazatel rozpočtu v tis. Kč)
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
2012

2013

2014

2015

2016

Upravený
rozpočet
2016

Příjmy po konsolidaci

233259

216989,1

233480,3

248827,8

257856,5

247330

Výdaje po konsolidaci

225609

193802,6

218312,2

229266,5

237559

251146

Saldo po konsolidaci

7650

23186,5

15168,1

19561,3

20297,5

-3816

Financování třída 8

-7650

-23186,5

-15168,1

-19561,3

-20297,5

3816

Ve všech letech rozpočet vykázal přebytkové hospodaření, a to zejména s ohledem na splácení jistin
nesplacených úvěrů a vyšších dosažených příjmů proti schválenému rozpočtu v příslušných letech.
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Finanční odbor
Vlastním příjmy po konsolidaci v tis. Kč

260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000

80000
60000
40000
20000
0
Daňové

Nedaňové

Kapitálové

Vlastní
příjmy
celkem

Neinv.
dotace
celkem

Investiční
dotace
celkem

Celkem
příjmy po
konsolidaci

2012

151698,3

20094

1731

173523,3

24440,5

35295,2

233259

2013

173003,8

19053,3

3427,7

195484,8

20382,1

1122,2

216989,1

2014

183044

17107,5

1497

201648,5

29334,7

2497,1

233480,3

2015

187088,6

17886,2

4199,9

209174,7

32938

6715,1

248827,8

2016

205629,4

15418,9

4272,7

225321

30624,8

1910,7

257856,5

2016 upravený rozpočet

188290,8

14361,5

12185

214837,3

30582

1910,7

247330

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016
Označení účelové dotace
Podpora kulturních aktivit v r. 2016
18. ročník Hudební festival A. Bennewitze
Mariánský sloup Staré nám. – restaurování
Kaple Kozlov – restaurování štítu
DDM – mezinárodní studentská konference
Městské muzeum – zásuvkové a regálové skříně
Informační centrum
ZŠ Habrmanova – přírodovědné soutěže
Multifunkční dobrodružná věž Peklák
SDH – pořízení dopravního automobilu
Městská knihovna – činnost Skuhrov
ZŠ Ústecká – neživá příroda
ZŠ Ústecká – zdroje energie
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přiděleno Kč
95.000,00
15.000,00
100.000,00
60.000,00
10.000,00
40.000,00
23.700,00
15.000,00
950.000,00
100.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00

Finanční odbor
Přehled obdržených státních dotací do rozpočtu podle účelu v roce 2016
Označení účelové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Sociálně právní ochrana dětí – vypořádání r. 2015
Příspěvek na výkon sociální práce
Kulturní centrum – přehlídka seniorského divadla
Souhrnný dotační vztah se SR
Dotace MZ dle §24 lesního zákona
Dotace MZ dle §37 lesního zákona
VISK – Městská knihovna
Program prevence kriminality
Akceschopnost JSDH
Volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR
Poskytování sociálních služeb
Městské muzeum – zásuvkové skříně
Zateplení budovy MŠ Vinohrady
Operační program zaměstnanost
Kaple sv. Kateřiny – výměna střešní krytiny

přiděleno Kč
2.398.900,00
800.165,10
629.000,00
60.000,00
14.767.900,00
11.850,00
258.101,00
112.000,00
248.000,00
126.851,00
560.300,00
9.747.000,00
100.000,00
760.680,96
324.147,00
148.000,00

Ze strany města došlo k využití všech obdržených dotací. V rámci finančního vypořádání byly vráceny
pouze nevyužité finanční prostředky na volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR ve výši
202.590,28 Kč.

Výdajová stránka rozpočtu s rozdělením na běžné
a kapitálové výdaje
(ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč)
200000
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Běžné výdaje celkem

173173,1

177800,3

197045,8

195089,1

192450,7

200885,2

Kapitálové výdaje celkem

52435,9

16002,3

21266,4

34177,4

45108,3

50260,8

14

Finanční odbor
Nejvýznamnější položky kapitálových výdajů nad 100.000 Kč byly v roce 2016 realizovány
v těchto oblastech
Kapitálový výdaj
Revitalizace venkovních prostor DPS
Komunikace průmyslová zóna
Parkoviště a komunikace Na Skalce
Dětské hřiště sídliště Křib
Podzemní kontejnery Trávník
Rekonstrukce veřejného osvětlení komunikace I/14
Doplnění parkovacích míst sídliště Křib
Doplnění veřejného osvětlení Lhotka a ul. Chmelnice
Výstavba vodovodu ul. Ústecká
Zateplení budovy ZŠ Habrmanova
Ostatní investice ve školství
Investice v budovách MěÚ
Městský kamerový systém
Stacionář Lhotka – sociální zařízení
Domov důchodců a DPS
Mobilní jeviště
Kulturní centrum
Studie a projektové dokumentace
Vodní hospodářství
Územní plán
Technika pro SDH
Programové vybavení a IT
Výkup pozemků a ostatních nemovitostí

Přijaté a dosud nesplacené úvěry
v jednotlivých letech (celkem Kč)
rok 2003
rok 2007
rok 2009

60.000.000 Kč
33.000.000 Kč
80.000.000 Kč

Účel jejich čerpání
Výstavba DPS a DD
Výstavba zimního stadionu
Výstavba dopravního
terminálu

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2016:

Kč
367.200
5.719.000
14.721.700
1.583.400
959.500
864.900
382.600
468.800
7.273.400
342.000
216.200
162.500
471.100
150.700
304.700
780.800
144.300
2.627.700
132.300
822.800
2.098.900
281.200
1.960.900

Dosud nesplacená výše
k 31.12.2016 (v Kč)
4.308.000 Kč
2.400.000 Kč
44.000.000 Kč

50.708.000 Kč

V roce 2016 nebyl čerpán žádný úvěr, došlo pouze ke splácení jistin již dříve přijatých úvěrů v celkové
výši 13.684.000 Kč. Zůstatek celkového úvěrového zatížení města k 31.12.2016 je 50.708.000 Kč.
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Odbor majetku města
Správa majetku města
V roce 2016 pokračoval odbor majetku města v činnostech týkajících se majetkových narovnání, dále
byla vyřešena řada podnětů katastrálního úřadu k nesrovnalostem v jeho evidenci. Během celého roku
probíhala pozemková úprava v katastrálním území Skuhrova a byly dokončeny hlavní práce v přípravě
lesního hospodářského plánu na období 2017–2026 pro lesní hospodářský celek Městské lesy Česká
Třebová.
Pro jednání zastupitelstva a rady města byly na odboru majetku připraveny podklady pro přijetí
bezmála pěti set usnesení.

Rok 2016

Vybrané druhy výdajů

Příjem z prodeje pozemků
Věcná břemena
Výdaje na nákup pozemků
Celkem

353.074 Kč
353.074 Kč
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Vybrané druhy příjmů
3.912.705 Kč
82.824 Kč
3.995.529 Kč

Odbor rozvoje města a investic
Významné investiční akce
V rozpočtu města Česká Třebová byla na údržbu, opravy a investice vyčleněna celková částka
56.144.000 Kč. Mezi nejvýznamnější rozpracované nebo dokončené stavební akce v roce 2016 patřily:

Základní škola ul. Nádražní – výměna oken objektu mimo části do ul. Riegrova
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

420.000
420.000
červen 2016
srpen 2016

Dům dětí a mládeže Kamarád – výměna oken objektu
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

399.900
399.900
červen 2016
červen 2016

Kulturní centrum – doplnění vybavení – pořízení mobilního jeviště
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

780.800
780.800
červen 2016
červen 2016

Dětské hřiště sídliště Křib – výstavba nového dětského hřiště s městským mobiliářem
a doplněním zeleně
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

1.583.400
1.583.400
květen 2016
září 2016

Sportovní hřiště Na Horách – výstavba nového hřiště s posilovacími stroji
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

411.400
411.400
srpen 2016
září 2016
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Odbor rozvoje města a investic
Podzemní kontejnery – sídliště Trávník – náhrada nadzemního stanoviště kontejnerů
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

959.500
959.500
březen 2016
listopad 2016

Parkoviště a místní komunikace Na Skalce – výstavba nového parkoviště pro potřeby sportovního
areálu Na Skalce (zimní stadion, atletický stadion, školní tělocvična) – I. etapa
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

23.146.700
14.721.700
červenec 2016
listopad 2016

Výstavba vodovodu ul. Ústecká
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

7.273.400
7.273.400
únor 2016
listopad 2016

Příjezdová komunikace v průmyslové zóně ul. Semanínská – výstavba nové přístupové
komunikace
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

7.895.300
5.719.000
září 2015
červen 2016

Domov pro seniory – dokončení komunikačního systému sestra – pacient na objektu A i B
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

253.000
253.000
září 2016
prosinec 2016

MŠ U Stadionu – oprava plotu a souběžné komunikace
Celkové náklady (Kč)
Náklady roku 2016 (Kč)
Zahájení akce
Ukončení akce

320.600
320.600
září 2016
listopad 2016
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Odbor rozvoje města a investic
Památková péče
Objem finančních prostředků přidělených v oblasti památkové péče
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje
na rok 2016 do oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly poskytnuty i dotace z rozpočtu
města Česká Třebová.
Celková částka, kterou město Česká Třebová poskytlo na opravu a přípravu obnovy kulturních památek
v roce 2016, je 670.000 Kč.
Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(ORP)
Finanční příspěvek poskytovaný Ministerstvem kultury ČR na tento program je určen na zachování
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka
pro ORP Česká Třebová činila 148.000 Kč.
Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu této kulturní
památky:
 rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – výměna střešního šindele na ohradní zdi hřbitova.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPZ)
Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR v tomto dotačním programu jsou určeny
na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nacházející
se na území městské památkové zóny v České Třebové.
Město Česká Třebová obdrželo z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 dotaci ve výši
400.000 Kč. Z této dotace a z finančních prostředků města byla zrealizována následující oprava:
 pokračování obnovy a výměny oken na kostele sv. Jakuba Většího.
Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017 – podprogram Podpora
stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru
v Pardubickém kraji.
Za pomoci příspěvků z tohoto programu byly realizované akce:
 Mariánský sloup na Starém nám. – restaurátorský průzkum sloupu se sochou i zábradlím
a restaurování sloupu se sochou,
 kostel sv. Jakuba Většího – geodetické zaměření objektu a stavebně historický průzkum,
obnova zvonové stolice a pohonu zvonů,
 měšťanský dům na ul. Hýblově č. p. 97 – výměna oken ve 2.NP,
 kaple p. Marie v Kozlově – restaurátorský průzkum a restaurování štítu.

Foto zdroj: Archiv MěÚ
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Odbor životního prostředí
Péče o vzhled a čistotu města
O čistotu a pořádek se v našem městě stará na základě mandátních smluv společnost Eko Bi, s.r.o.
Zajišťuje sběr a svoz tříděných i komunálních odpadů, provozuje sběrný dvůr, zabezpečuje
odstraňování černých skládek, údržbu zeleně a městských hřbitovů, stejně jako údržbu a provoz
městských komunikací, městských sportovišť, dětských hřišť a další.
Sběr a svoz odpadů
Tříděný sběr je realizován jednak na stanovištích barevných odpadových nádob, tak i ve sběrném
dvoře. Občanům je k dispozici ve městě celkem 60 separačních hnízd. Množství takového odpadu
se meziročně stále zvyšuje, v loňském roce se podařilo vytřídit 629,514 tun využitelných složek odpadů
(papír, sklo, plasty).
Od roku 2016 mají občané také možnost odevzdávat na vybraných místech i použité oleje a tuky
z domácnosti.
Náklady v oblasti odpadového hospodářství (Kč)

2014

Separovaný
odpad
483.400

2015

514.900

4.817.400

3.605.600

4.250.000

509.500

150.000

2016

509.700

4.626.100

3.759.700

4.250.000

624.300

150.000

Rok

5.411.200

Uložení
odpadu
3.461.600

Sběrný dvůr

3.827.200

Chatové
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Doprava
2016

Chatové oblasti

Černé skládky

Odbor životního prostředí
Zeleň
V letech 2012–2015 bylo provedeno ošetření většiny stromů na pozemcích města za využití dotace
z Operačního programu Životního prostředí v rámci projektu „Revitalizace obnova městské zeleně
a rozvoj sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života“. V roce 2016 probíhal pravidelný monitoring
stromů zaměřený na kontrolu jejich stavu a provozní bezpečnost. Stromy, které nebyly součástí
projektu, jsou postupně také ošetřovány. Stav stromů ve městě můžete sledovat na portálu
www.stromypodkontrolou.cz.
Náklady – veřejná zeleň (v Kč)

Zeleň na
kapitole 02

Projekt
revitalizace
zeleně

Služba zajišťované Eko Bi

2014

1.113.600

488.400

3.340.100

-

Prořezy,
sekání,
ostatní
6.800.000 2.319.000

2015

1.239.400

388.600

3.288.100

-

6.800.000 2.383.000

2016

1.332.700

447.800

Rok

Park Javorka

-

Projekt DPS

367.200

Sekání

7.225.000 2.894.600

Na pozemcích města došlo v roce 2016 ke kácení celkem 86 stromů, a to z důvodu jejich špatného
zdravotního stavu nebo plánované výstavby. Tyto ztráty jsou vždy kompenzovány náhradní výsadbou
na místech k tomu vhodných v následujících letech.
V roce 2016 byl revitalizován prostor u Domu s pečovatelskou službou (DPS), kde ve vnitrobloku vznikla
místa pro posezení jejich obyvatel. Zároveň s navýšením počtu laviček proběhly sadové úpravy
situované tak, aby zeleň přirozeně tvořila protiváhu zástavbě a vysokému podílu zpevněných
a zastavěných ploch. Plocha „A“, navržená v těsné návaznosti na budovu DPS v místě u vstupu
k lékařským ordinacím, byla osázena okrasnými dřevinami (jabloň, třešeň a javor), zpestřena
kvetoucími keři nízkého vzrůstu (tavolníky, hortenziemi a půdopokryvnými růžemi) a nízkými
jehličnany. Vzhledem k požadavku zajištění atraktivity dané plochy byl pak osazovací plán doplněn
o trvalky kvetoucí od jara do podzimních měsíců, dekorativní traviny a na jaře vykvétající cibuloviny.
Prostor je vyvážený, kolem nově umístěných laviček došlo k vytvoření zajímavého a esteticky
hodnotného místa sadovnicky upraveného.

Foto zdroj: Archiv MěÚ
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Odbor životního prostředí
Nově
Nejen pro občany města, ale pro všechny, kdo potřebují řešit nějaké záležitosti v oblasti životního
prostředí, byl na webových stránkách města zřízen formulář, sloužící k nahlášení problémů,
souvisejících s touto problematikou na území města.
Osvětová činnost
V roce 2016 se uskutečnily dvě velké akce na podporu informovanosti mládeže a široké veřejnosti
o životním prostředí. Den Země, tradičně pořádaný odborem životního prostředí v květnu, na kterém
spolupracovaly všechny českotřebovské školy a další organizace a Barevný den s odpady v září,
zaměřený na možnosti recyklace odpadů.

Foto zdroj: Archiv MěÚ

22

Živnostenský odbor
Podnikání
Živnostenský odbor podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších
předpisů vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní
živnostenský úřad. Při výkonu své činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je provozovatelem živnostenského rejstříku.
Při kontrolní činnosti postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Odbor
živnostenský podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vede evidenci
zemědělských podnikatelů.
Počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (k 06.01.2017)
Fyzická osoba
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční
Celkem

2 632
80
324
2
3 038

675 podnikatelů ohlásilo přerušení provozování živnosti (stav k 13.01.2016).

Přehled aktivních živnostenských oprávnění
Ohlašovací vázané podle druhu
živnosti
10%

Koncesované živnosti
5%

Ohlašovací řemeslné
živnosti
27%

Ohlašovací volná
živnost
58%

V roce 2016 živnostenský úřad vydal celkem 4 745 živnostenských oprávnění, provedl 41 kontrol,
zpracoval 1 298 avíz (informací ze základních registrů) a 1 533 procesů. Na správních poplatcích vybral
115.080 Kč.
Počet podnikatelů s platným osvědčením zemědělského podnikatele (stav k 01.01.2017)
Fyzická osoba
Fyzická osoba zahraniční
Právnická osoba
Právnická osoba zahraniční

43
0
1
0

Celkem

44

23

Odbor školství kultury a tělovýchovy
Školství
Město Česká Třebová v roce 2016 zřizovalo devět školských příspěvkových organizací, a to čtyři
mateřské školy, tři úplné základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu.

Název zařízení
MŠ ČT, Habrmanova
MŠ ČT, U Koupaliště
MŠ ČT, U Stadionu
MŠ ČT, Vinohrady
ZŠ ČT, Habrmanova
ZŠ ČT, Nádražní
ZŠ ČT, Ústecká
Dům dětí a mládeže
Základní umělecká škola

Ředitel/ka

Kapacita školy

Skutečný počet

(statutární zástupce)

(k 31.12.2016)

(k 31.12.2016)

174
90
112
112
695
616
750
Neuvádí se
790

149
77
112
107
545
479
384
753
584

Najmanová Hana
Brůnová Irena
Pechancová Ludmila
Šatopletová Zdeňka
PaedDr. Slavík Zbyněk
Mgr. Kolář Radim
Mgr. Beneš Stanislav
Bc. Endyšová Jana
Jarmila Holcová

Demografický vývoj a naplněnost mateřských škol
Za posledních 10 let se v České Třebové narodilo průměrně ročně 159 dětí. Pro potřeby sledování
vývoje naplněnosti škol používáme údaje narozených dětí od 01.09. do 31.08., tj. školní rok. Z důvodu
silných populačních ročníků 2008–2010 došlo k průběžnému navyšování kapacity mateřských škol.
V současné době máme na všech mateřských školách povolenou výjimku z počtu dětí ve třídě
na maximální počet 28 dětí. Tímto jsme pokryli požadovaný zájem rodičů o umístění dětí ve věku tří
let. V posledním období se nám však navýšil zájem rodičů o umístění dětí mladších tří let
do předškolního vzdělávání.
Děti jsou do mateřských škol přijímány na základě kritérií stanovených ředitelkami škol,
kde přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Celková
kapacita mateřských škol k 31.12.2016 je 488 dětí.
Naplněnost MŠ k 31.12.2016
Narozené děti
v období
1.9.2009–31.8.2010
1.9.2010–31.8.2011
1.9.2011–31.8.2012
1.9.2012–31.8.2013
1.9.2013–31.12.2013
1.1.2014–31.8.2014
Celkem

MŠ Habrmanova MŠ U Koupaliště MŠ U Stadionu MŠ Vinohrady Celkem
12
44
36
33
17
7
149

3
28
15
18
4
9
77
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2
29
31
35
10
5
112

2
34
25
28
9
9
107

19
135
107
114
40
30
445

Odbor školství kultury a tělovýchovy
Počet narozených dětí v České Třebové
(vždy v období od 01.09. do 31.08.)
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Naplněnost základních škol
Celková kapacita základních škol je 2 061 žáků. K 31.12.2016 základní školy v České Třebové
navštěvovalo 1 408 žáků v 57 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 24,7 žáků na třídu.
Kapacity základních škol byly stanoveny v osmdesátých letech minulého století, kdy třídy základních
škol se naplňovaly více jak 30 žáky. V současné době jsou prostorové kapacity škol využity na odborné
učebny a kabinety.
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Celkem počet žáků

Funkční období ředitelů škol a školských zařízení
Funkční období ředitelů škol a školských zařízení je školským zákonem stanoveno na 6 let. Po uplynutí
tohoto období může zřizovatel ředitele ve funkci znovu potvrdit, nebo na jeho místo může být vyhlášen
konkurz. V roce 2016 byly vyhlášeny dva konkurzy, a to z organizačních důvodů na místo ředitele
Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice a Mateřskou školu Česká Třebová, Vinohrady.
Od 01.08.2016 byl do funkce ředitele základní školy jmenován Mgr. Tomáš Starý a od 01.09.2016
na místo ředitelky mateřské školy byla jmenována paní Jana Herynková.
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Odbor školství kultury a tělovýchovy
Základní umělecká škola
Škola vyučuje čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. K 31.12.2016 školu
navštěvovalo 584 žáků a 2 dospělí. Výuku zajišťuje 19 interních a 4 externí učitelé. Výuka probíhá
ve dvou budovách a pronajaté Malé scéně. Škola se v uplynulém roce velmi výrazně podílela
na kulturních akcích města, na vernisážích výstav, svá samostatná vystoupení měl také taneční obor
a literárně dramatický obor. Žáci školy se zapojují do soutěžních přehlídek, kde úspěšně reprezentují
nejen školu, ale také město Česká Třebová. Byly obnoveny Absolventské koncerty, na kterých vystupují
bývalí žáci školy.

Foto zdroj: http://www.zusct.cz

Dům dětí a mládeže Kamarád
Dům dětí a mládeže nabízí možnosti účelného a hodnotného využití volného času dětí, mládeže, jejich
rodičů a ostatních zájemců. K 31.12.2016 navštěvovalo DDM 753 účastníků. V organizaci pracují
4 pedagogové volného času a 69 externích pracovníků, účetní, údržbář a správce počítačové sítě. DDM
zajišťuje chod 82 zájmových útvarů. Ty pracují nejen v České Třebové, ale i v obcích Řetová, Dlouhá
Třebová, Březová nad Svitavou a Tatenice. Mimo pravidelnou zájmovou činnost DDM zrealizoval též
138 mimořádných akcí (karneval, příměstské tábory, workshopy, tematická odpoledne – Mikuláš,
Advent apod.). Těmi prošlo 17 140 účastníků.
Již několik let DDM úspěšně čerpá grant MV České republiky z programu prevence kriminality. Projekt
je zaměřen na klienty Naděje v České Třebové, kteří mají sociální problémy.
Dům dětí a mládeže je dlouhodobě zapojen do programu EU pro neformální výchovu a vzdělávání
Erasmus. Funguje jako vysílající i hostitelská organizace pro Evropskou dobrovolnou službu. Ve školním
roce 2015/2016 v DDM působili celkem 4 dobrovolníci (Anglie, Portugalsko, Itálie a Španělsko).

Foto zdroj: http://www.ddm.ceskatrebova.com
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Příspěvkové organizace zřizované městem v oblasti kultury
Městské muzeum Česká Třebová – ředitelka Mgr. Jana Voleská
Městské muzeum Česká Třebová nabízí obyvatelům města a jeho návštěvníkům 4 stálé expozice
s názvem „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“.
V roce 2016 navštívilo muzeum a jeho programy 9 688 osob. V roce 2016 se na zajištění chodu muzea
podílelo 8,8 interních a 25 externích zaměstnanců.
Pracovníci muzea v roce 2016 kromě 6 autorských výstav zorganizovali i 50 pravidelných seminářů
a celou řadu mimořádných přednášek. Vedli dva projekty pro žáky základních a střeních škol zaměřené
na témata z historie města. V roce 2016 vydalo muzeum novou publikaci: Českotřebovští akademici,
jejíž autorkou je kurátorka českotřebovského muzea paní Ludmila Marešová Kesselgruberová.
Činnost muzea byla propagována na regionální i celostátní úrovni např. v pořadu Toulavá kamera,
Orlický deník, MF DNES apod.

Foto zdroj: http://www.mmct.cz a archiv MěÚ

Městská knihovna Česká Třebová – ředitelka Mgr. Gabriela Boháčková
Městská knihovna Česká Třebová zajišťuje výkon odborných a metodických činností k zajištění
knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro 13 knihoven regionu. Kromě klasických
dokumentů půjčuje také e-knihy, e-čtečky, tablet, společenské, deskové a karetní hry. Veřejné prostory
knihovny a pobočky jsou pokryty signálem wifi s bezplatným přístupem na internet. Veřejnosti jsou
k dispozici také skenery, tiskárny (včetně plnobarevné) a skartovací stroj. Již dva roky umožňuje vracení
knih prostřednictvím Biblioboxu. Nabízí donáškovou službu a zajišťuje pravidelné výpůjční dny v domě
s pečovatelskou službou i domově pro seniory.
Pro veřejnost je knihovna otevřena 6 dnů v týdnu. V roce 2016 ji navštívilo celkem 87 151 návštěvníků,
z toho bylo 39 996 návštěvníků online služeb. Registrováno bylo 2 392 uživatelů, z toho 773 dětí
do 15 let, pro které bylo zakoupeno a zpracováno celkem 5 329 nových dokumentů. V půjčovnách bylo
k dispozici 122 titulů docházejících periodik.

Foto zdroj: archiv MěÚ
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V roce 2016 bylo městskou knihovnou zorganizováno 73 kulturních a 91 vzdělávacích akcí
pro veřejnost. Od března 2016 se knihovna zapojila do projektu Kniha na cestu. Knihovnička
je umístěna v nádražní hale ČD v České Třebové. K 31.12.2016 do ní bylo umístěno 5 077 dokumentů.
Během roku knihovna pokračovala i v procesu digitalizace. Taktéž navázala spolupráci
s římskokatolickou farností a čtenáři si tak mohou vypůjčit i tituly z farní knihovny.
Městská knihovna v roce 2016 získala 9 grantů z dotací Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje
a Úřadu práce ČR v celkové výši 215.702 Kč.
Kulturní centrum Česká Třebová – ředitel Mgr. Josef Kopecký
Kulturní centrum slouží především občanům města všech věkových kategorií, ale i jeho návštěvníkům
v organizování kulturního a společenského života, výchovy i mimoškolního vzdělávání. Provoz
Kulturního centra Česká Třebová zajišťují 4 interní zaměstnanci a 23 zaměstnanců na DPČ.
V kalendářním roce 2016 (jarní část sezóny 2015/2016, letní akce, podzimní část sezóny 2016/2017)
KC uspořádalo 123 filmových projekcí v kině Svět, 8 filmových projekcí v městském parku Javorka
a 6 filmových projekcí na Starém náměstí. Vedle toho KC zajišťuje také filmové projekce pro školy.
Návštěvnost kina Svět v roce 2016 byla 6 028 diváků. Náklady na provoz kina byly ve výši 455.858 Kč,
tržby potom 622.960 Kč.
V roce 2016 kulturní centrum pořádalo:
Tři hudební festivaly
 18. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze,
 12. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka,

7. ročník JazzRock Festu.
Čtyři abonentní cykly (jarní / podzimní část)
 Jazz and Blues on the Rails (12 koncertů, 77 / 62 abonentů),
 Kruh přátel hudby (7 koncertů, 111 / 95 abonentů),
 Divadelní předplatné A (13 představení),
 Divadelní předplatné B (6 představení).
Divadelních představení se zúčastnilo 255 / 199 abonentů.
Dále kulturní centrum připravilo 7 divadelních představení a 20 koncertů mimo abonentní cykly, z toho
8 v rámci pravidelných letních čtvrtků v parku Javorka. Pro rodiny s dětmi bylo nabízeno 9 nedělních
pohádek v Malé scéně a ve spolupráci s Rosa rodinným centrem pak dalších 8 představení v rámci
festivalu Léto s pohádkou v Javorce.
Vedle toho kulturní centrum nabídlo:









10 tanečních odpolední pro seniory.
Vzdělávací diashow a přednášky.
Letní PIKNIK v Javorce.
Mikulášské besídky.
Adventní trhy.
Akce ve spolupráci s DDM Kamarád,
ZUŠ a dalšími městskými organizacemi.
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Koncerty Velkého swingového
orchestru.
Vystoupení divadelního souboru Hýbl.
Vystoupení loutkářského souboru
Čtyřlístek.
Akce pro školy.

Odbor školství kultury a tělovýchovy
Kulturní centrum v roce 2016 hospodařilo s hospodářským výsledkem ve výši 928,01 Kč. Dotace
zřizovatele byla 6.650.000 Kč. Za pronájem získalo 375.600 Kč. Dále obdrželo dotace Pardubického
kraje ve výši 90.000 Kč a z Ministerstva kultury ve výši 60.000 Kč.

Foto zdroj: archiv KC Česká Třebová

Podpora města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání
Pro rok 2016 bylo vyhlášeno 6 dotačních programů pro poskytování veřejné podpory v oblasti kultury,
sportu a vzdělávání.







Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 –
rozděleno 2.665.000 Kč.
Program na podporu sportovních akcí – rozděleno 200.000 Kč.
Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních
a kulturních zařízení pro rok 2016 – rozděleno 635.000 Kč.
Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2016 – rozděleno 233.000 Kč.
Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2016 – rozděleno
136.000 Kč.
Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 – rozděleno 60.000 Kč.

Dotace byly poskytovány také na základě individuálních žádostí, a to v celkové výši 3.114.000 Kč.
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Sociální problematika
DPS a sociální bydlení
Město Česká Třebová disponuje 149 byty v domech s pečovatelskou službou (Žluťák – Masarykova
2100 – 51 bytů, Červeňák – Masarykova 1400 – 88 bytů a Matyášova 983 – 11 bytů). V roce 2016 byl
přidělen byt 8 občanům.
V Semanínské ulici se nachází 67 sociálních bytů a v průběhu roku 2016 bylo přiděleno 17 bytů sociálně
potřebným občanům. Ve spolupráci s Nadějí jsou zde poskytovány nejen správcovské služby, ale
i terénní sociální služby a Naděje též zabezpečuje provoz zdejšího nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež. Rodiče a děti ze zdejšího sídliště mohou využívat Klub Borek, jehož činnost zabezpečuje
Rosa rodinné centrum, z. s.
Komunitní plánování
Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Česká Třebová byl zpracován
na období let 2013–2017.
Dotace do sociální oblasti a zdravotnictví
v roce 2016 bylo z prostředků města rozděleno formou individuálních dotací 2.020.000 Kč
Naděje

1.380.000 Kč

ČČK – Oblastní spolek Ústí nad Orlicí

240.000 Kč

Nadační fond „S námi je tu lépe! “Orlickoústecké nemocnice

200.000 Kč

Dotace na základě dalších individuálních žádostí nestátních subjektů
a sociálních zařízení

200.000 Kč

Sociální služby Česká Třebová – ředitel Bc. Josef Jurenka
Domov pro seniory Česká Třebová
Domov pro seniory poskytuje pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje
nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich základní životní
potřeby.
Kapacita zařízení v roce 2016 byla 102 lůžek, a to ve dvou budovách, s 33 jednolůžkovými pokoji,
33 dvoulůžkovými pokoji a s 1 třílůžkovým pokojem (budova A: 49 pokojů s kapacitou 67 lůžek
a budova B: 18 pokojů s kapacitou 35 lůžek).
Obložnost lůžek byla v roce 2016 průměrně naplněna z 98,42 %.
Domov pro seniory je určen osobám, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota,
strava, oblečení, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku
(od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich
základní životní potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Současně
však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních
či ambulantních sociálních služeb).
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Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné
příslušníky zde žijící.
Průměrný věk uživatelů k datu 31.12.2016 činil 83 let a převážně se jednalo o uživatele ve II. a III. stupni
míry závislosti.
V roce 2016 celkem do Domova pro seniory nastoupilo 38 uživatelů, pobyt z důvodu odchodu domů,
do jiného zařízení nebo úmrtí ukončilo 43 uživatelů.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, jejímž posláním je pečovat o uživatele se sníženou
soběstačností, o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu a domácnost tak, aby
mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných
podmínek.
V roce 2016 využívalo terénní službu 238 uživatelů a ambulantní službu 48 uživatelů, z tohoto počtu
využívalo 32 uživatelů terénní i ambulantní službu.
Od 1. září 2015 pečuje personál Pečovatelské služby o své uživatele i v odpoledních hodinách, ve všední
dny v rozmezí od 6:30 do 20:30 hodin. O víkendech zabezpečuje pouze rozvoz obědů. O svátcích není
pečovatelská služba poskytována.
Týdenní stacionář
Týdenní stacionář je určen mladistvým a dospělým, obou pohlaví s mentálním, tělesným a zdravotním
postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice uživatelů je stanovena
na 16 let a horní na 64 let. Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6:00 hodin ráno
prvního pracovního dne po víkendu, (zpravidla pondělí) do 17:00 hodin posledního pracovního dne
v týdnu (zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích. Službu stacionáře
v roce 2016 využívalo 11 uživatelů (2 uživatelé se stupněm závislosti 2, 5 uživatelů se stupněm závislosti
3 a 4 uživatelé se stupněm závislosti 4), průměrný věk uživatelů byl 29 let. Začleňování
uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní aktivity, návštěvy divadel, výlety
a možnost vzdělání. Důraz je kladen na rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě
uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv, na podporu přirozených vztahů a spolupráci
s jejich rodinami.

Foto zdroj: Archiv MěÚ
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Přestupky
V roce 2016 bylo odboru dopravy oznámeno k projednání 376 přestupků v dopravě. 29 přestupků bylo
vyřízeno v blokovém řízení. Pokutou ve správním řízení bylo vyřízeno 187 přestupků. Celková částka
pokut uložených za rok 2016 činí 685.200 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Dále odbor
dopravy uložil 22 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Přestupky v dopravě
K projednání celkem
376

Vyřízeno v blokovém
řízení
29

Vyřízeno pokutou
ve správním řízení
187

Zákaz řízení
motorových vozidel
22

V roce 2016 bylo vedeno odborem dopravy 36 správních řízení o odnětí řidičského oprávnění z důvodu
změny zdravotní způsobilosti, kdy u většiny případů byla nařízeno přezkoumání zdravotní způsobilosti
držitele řidičských oprávnění. Odebráním řidičského oprávnění skončilo 22 těchto řízení. Odbor
dopravy vedl 26 řízení o zadržení řidičského průkazu. Všechna řízení byla ukončena zadržením
řidičského průkazu.
V souvislosti s touto agendou byla vedena i další správní řízení, ze kterých lze pro zajímavost uvést tyto:
Dvě řízení o námitkách proti zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, dvanáct řízení o prominutí
výkonu zbytku sankce spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a jedno řízení o odnětí
řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti.

Silniční hospodářství
Na tomto úseku bylo vydáno 16 rozhodnutí o zřízení sjezdu, 40 rozhodnutí o zvláštním užívání
pro uložení inženýrských sítí, 45 rozhodnutí o zvláštním užívání pro stavební práce, 26 rozhodnutí
o zvláštním užívání za účelem konání veřejných akcí, pro předzahrádky, vyhrazená stání, za účelem užití
speciálního stroje a 11 stavebních povolení. Dále bylo vydáno 129 povolení k užívání veřejného
prostranství.

Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy silničního hospodářství bylo vybráno za správní poplatky 369.986 Kč.
Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.

Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2016 bylo odborem dopravy v souvislosti s žádostí o nové řidičské oprávnění přezkoušeno
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 421 žadatelů. Tyto zkoušky se skládají z ověření
znalostí předpisů týkajících se zákona o provozu na pozemních komunikacích a znalostí zdravotnické
přípravy (forma testu) a z ověření znalostí ovládání vozidla a jeho údržby (ústní zkouška a jízdy).
120 žadatelů muselo zkoušky opakovat. Zhruba jedno procento žadatelů neuspělo ani při opakovaných
zkouškách a řidičské oprávnění jim nebylo uděleno.
Dále odbor dopravy provedl 19 přezkoušení z odborné způsobilosti z důvodu vrácení odebraného
řidičského oprávnění. Toto přezkoušení se ve většině případů vykonává z důvodu, že žadateli byla
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odebrána řidičská oprávnění pro hrubé porušení pravidel silničního provozu. Toto přezkoušení
opakovali čtyři žadatelé, z toho jeden zkoušku nevykonal ani opakovaně.

Úsek evidence vozidel
Za rok 2016 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Česká Třebová mimo jiné provedeno:
Operace v registru silničních vozidel
Registrace osobního nebo nákladního motorového vozidla
Registrace přípojného vozidla s celkovou hmotností nad 750 kg
Registrace malého motocyklu do objemu motoru 50 cm3 a přívěsu
do celkové hmotnosti 750 kg
Registrace motocyklu o objemu motoru nad 50 cm3
Vystavení duplikátu technických průkazu z důvodu ztráty nebo
poškození
Změna v registru silničních vozidel, např. změna barvy, změna
bydliště provozovatele nebo vlastníka vozidla atd.
Přestavba vozidel
Záznam o vyřazení vozidla z provozu
Záznamů o zániku vozidla
Výměna registračních značek
Žádost o vydání tzv. značky na přání

1 235
37
114
136
87
578
2
158
211
148
6

Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence silničních vozidel bylo vybráno za správní poplatky
1.304.290 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová. Za poplatky v souvislosti s ekologickou daní
bylo vybráno 386.000 Kč. Tato částka je příjmem Ministerstva životního prostředí ČR.

Úsek evidence řidičů
Ke dni 31.12.2016 evidoval odbor dopravy 11 064 osob s řidičským průkazem. Za období roku 2016
bylo vydáno nebo vyměněno 1 082 (národních) řidičských průkazů a 65 mezinárodních řidičských
průkazů. Za toto období bylo nově zaevidováno 676 přestupků, za které bylo vysloveno 71 zákazů
činnosti spočívajících v zákazu řízení mot. vozidel (jedná se o přestupky spáchané osobami
v působnosti ORP Česká Třebová na území celé ČR). V roce 2016 bylo z evidence řidičů vyřazeno
z důvodu odstěhování mimo působnost ORP Česká Třebová 186 řidičů.
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Stav bodového hodnocení
Ke dni 31.12.2016 eviduje odbor dopravy a silničního hospodářství 21 osob, které mají udělený jeden
bod v bodovém hodnocení řidiče, 225 osob se dvěma body, 226 se třemi body, 52 osob se čtyřmi body,
40 osob s pěti body, 21 osob se šesti body, 75 osob se sedmi body, 9 osob s osmi body, 5 osob s devíti
body, 6 osob s desíti body, 5 osob s jedenácti body a 51 osob s dvanácti body, kterým byly z důvodu
vybodování odebrány všechny skupiny řidičských oprávnění na dobu jednoho roku.

Odebrané řidičské průkazy
Ke dni 31.12.2016 eviduje ORP Česká Třebová 278 osob, které nemohou řídit motorová vozidla.
Z tohoto počtu je 88 osob, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel v trestním řízení nebo
v přestupkovém řízení v souvislosti se spácháním vážného dopravního přestupku. 51 osob nemůže řídit
z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Zbylých 139 osob nemůže řídit motorová
vozidla z jiného důvodů, nejčastějším z důvodů je pozbytí zdravotní způsobilosti.

Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence řidičských průkazů bylo vybráno za správní poplatky
459.745 Kč. Tato částka je příjmem obce Česká Třebová.
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Městská policie
Výsledky činnosti Městské policie v roce 2016
V roce 2016 bylo u Městské policie Česká Třebová zaměstnáno 16 strážníků. Vzhledem k omezené
územní působnosti zasahují na místech dopravních nehod, trestných činů nebo jiného protiprávního
jednání často jako první.
Spektrum řešených přestupků je velmi široké. U majetkových deliktů MP nejčastěji vyjíždí do nákupních
center ke krádežím zboží, ve veřejném pořádku jsou řešeny problémy spojené s provozem diskoték
a restaurací, tzn. rušení nočního klidu, poškozování městského i soukromého majetku. Velkým
problémem je například tzv. sprejerství už proto, že úspěšnost při objasňování tohoto jednání
je poměrně nízká.
Během roku Městská policie Česká Třebová zajišťovala pořádek nebo regulovala dopravu
na 27 sportovních, kulturních nebo společenských akcích.
V téměř čtyřech desítkách případů strážníci městské policie poskytli první pomoc zraněným osobám
nebo lidem, které postihla náhlá zdravotní indispozice.
Během loňského roku působili v řadách MP i dva asistenti prevence kriminality, které mohli občané
potkávat nejen na Semanínské ul., ale i v jiných lokalitách. Mezi jejich hlavní přínos lze zařadit zlepšení
docházky u žáků ZŠ praktické, zvýšení úrovně čistoty a pořádku na sídlišti Borek.
Ke konci roku byly uzavřeny statistické výstupy z činnosti městské policie. Do evidenčního systému jsou
zadávány nejen veškeré přestupky z oblasti dopravy, ale i většina přestupků z veřejného pořádku.
Účelem je sledování recidivy u některých přestupců, ale i poskytování dat Ministerstvu vnitra ČR
v souladu se zákonem.
Pokuty udělené v roce 2016
Celkový objem udělených pokut
 z toho dopravní přestupky
 z toho ostatní přestupky
 z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka

317.900 Kč
243.800 Kč
74.100 Kč
91.700 Kč

Přestupky zjištěné v roce 2016
Celkový počet zjištěných přestupků
 z toho dopravních
 z toho ostatních
o § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku
o § 46, 48 – přestupky proti městským vyhláškám
o § 49 – přestupky proti občanskému soužití
o § 50 – proti majetku
o § 30 – alkohol + cigarety
o ostatní

2 624
2 285
339
76
109
15
82
5
52

Z celkového počtu přestupků a správních deliktů jich bylo celkem 291 zpracováno ve formě oznámení
správnímu orgánu.
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Městská policie
Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku
Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO
Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí první
pomoci
Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru
 při haváriích (přírodní, technické, ekologické)
 při požárech
 při otvírání uzamčených prostor
Počet odchycených psů
 z toho umístěných v záchytném zařízení
Počet zjištěných a odevzdaných nálezů
 z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.)
 z toho jízdních kol
Počet zjištěných vraků vozidel

3
38
79
28
3
48
31
24
56
29
2
13

Spolupráce s Policií ČR
Zjištěné události spadající do
působnosti a předané PČR
53

Podezření ze spáchání trestného činu
Osoby podezřelé ze spáchání TČ
zadržené přímo na místě

131

30
15

2

5

24

Asistence strážníků při zajišťování
místa dopravní nehody
Řidiči zadržení při řízení vozidla pod
vlivem alkoholu
Počet zadržených osob hledaných
Policií ČR
Asistence provedené na žádost Policie
ČR

Celkem bylo zjištěno 2 285 dopravních přestupků, za které bylo uděleno 911 blokových pokut, odboru
dopravy MěÚ MP předala k došetření 258 přestupků a správních deliktů, u zbývajících postačila
k projednání domluva.
V polovině roku byla uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Semanín, která mezi úkoly
městské policie zařadila dohled na dodržování stanovené rychlosti, zejména nákladních vozidel,
projíždějící Semanínem po dobu rekonstrukce tzv. „Tří mostů“.
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Městská policie
Typ dopravního přestupku
Nezaplacení parkovného
Porušení zákazu vjezdu
Stání v křižovatce
Stání na vyhrazeném parkovišti
Parkování v zákazu stání
Parkování v zákazu zastavení
Parkování v zóně zákazu stání
Parkoviště s časovým limitem
Cyklisté – jízda na neosvětleném kole
Stání na chodníku
Porušení předepsané rychlosti

92
151
44
99
67
144
987
400
12
33
87

Dopravní přestupky
Neplacení parkovného
33

87

12

92

Porušení zákazu vjezdu
151
44

Stání v křižovatce
99

400

67
144

Stání na vyhrazeném parkovišti
Parkování v zákazu stání
Parkování v zákazu zastavení
Parkování v zóně zákazu stání
Parkovoště s časovým limitem
Cyklisté - jízda na neosvětleném kole
Stání na chodníku

987

Porušení předepsané rychlosti
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Krizové řízení
Začátkem roku 2016 byla dokončena aktualizace Výpisu z havarijního plánu Pardubického kraje
pro ORP Česká Třebová. V průběhu roku byl aktualizován Povodňový plán ORP Česká Třebová
a Povodňový plán města Česká Třebová a v závěru roku byla starostou města schválena nová verze
Krizového plánu ORP Česká Třebová.
V roce 2015 proběhly kontroly dodržování krizového zákona u obcí Rybník a Přívrat, v roce 2016 u obcí
Třebovice a Semanín. Ve všech případech bylo konstatováno, že obce plní povinnosti, které jim stanoví
krizový zákon a související právní předpisy. V rámci kontroly byla všem spádovým obcím předána
„Dokumentace krizového řízení obce“. Ta obsahuje základní charakteristiku obce, popis možných
hrozeb, výčet práv a povinností orgánů obce nebo výčet připravených krizových opatření. Součástí této
dokumentace jsou též mapové podklady, typové karty mimořádných událostí a plán spojení.
V březnu roku 2016 byla zprovozněna nová služba Mobilní rozhlas. Díky ní bude město schopno
efektivně, formou hromadného rozesílání SMS, e-mailů nebo hlasového hovoru, informovat občany
o dění v obci. Služba je prioritně určena k zajištění vyrozumění a varování obyvatel v případě vzniku
mimořádné události, rozesílání tzv. krizových informací. Typicky se jedná o mimořádné události, jako
je hrozba povodní, technologické havárie v podnicích, dopravní nehody s výronem toxických látek,
výrazné narušení dodávek energií atp. Sekundárně bude mobilní rozhlas využíván k informování
veřejnosti o dění ve městě, konání významných společenských a kulturních akcí nebo vernisáží
v Městském muzeu, Kulturním centru či Městské knihovně. Služba je bezplatná a občané se mohou
k odběru přihlásit buď vyplněním registračního letáku (v podatelně MěÚ či v Informačním centru),
nebo na stránkách města www.ceska-trebova.cz.
Problematice krizového řízení ve městě Česká Třebová se věnuje samostatná sekce na oficiálních
stránkách města www.ceska-trebova.cz.

Požární ochrana a jednotky sborů dobrovolných hasičů
Počty výjezdů JSDHO
Název JSDHO
Česká Třebová
Česká Třebová – Parník
Česká Třebová – Lhotka
Česká Třebová – Skuhrov
Česká Třebová – Kozlov
Česká Třebová – Svinná
Celkem výjezdů

2014
38
6
1
1
46

2015
44
4
1
1
50

2016
62
4
66

Převážná část těchto výjezdů náleží do kategorie „technická pomoc“ tzn. odemykání prostor, snášení
pacientů, likvidace hmyzu, vyprošťování vozidel, úniky kapalin …
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Krizové řízení

Počty výjezdů JSDHO
65
60
55
50
45
40
35
30
25
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15
10
5
0
2014
38

2015
44

2016
62

Parník

6

4

4

Lhotka

1

1

0

Skuhrov

0

1

0

Kozlov

1

0

0

Svinná

0

0

0

Česká Třebová

Město v roce 2016 dokončilo vybavení vozového parku JSDHO Česká Třebová, neboť pro ni zakoupilo
automobil Dacia Duster 4x4 ARCTICA, 1.6 SCe 84kW/114k S&S. Toto SUV bude sloužit pro dopravu
mužstva či na menší technické zásahy (odemykání uzavřených prostor, likvidace nebezpečného
hmyzu). Nový vůz včetně speciálního vybavení byl pořízen za 474.900 Kč a na jeho nákup poskytl dotaci
100.000 Kč Pardubický kraj.
Pro JSDHO Česká Třebová – Parník byla v roce 2016 za 215.622 Kč pořízena nová přenosná motorová
stříkačka TOHATSU VC 82 ASE. Motorová stříkačka patří k minimální výbavě jednotek této kategorie,
a tímto nákupem tak byla nahrazena nespolehlivá, 35 let stará a dosluhující stříkačka.
V roce 2016 získalo město Česká Třebová pro svoje zřizované JSDHO tři účelové dotace v celkové výši
226.851 Kč.


První účelovou dotaci ve výši 100.000 Kč poskytl ze svého rozpočtu Pardubický kraj na nákup
nového vozu (viz výše).



Druhá účelová dotace ve výši 120.000 Kč, určená na udržení akceschopnosti JSDHO Česká
Třebová (tzn. na odměny členům jednotky za zabezpečení připravenosti k výjezdu), byla
poskytnuta ze státního rozpočtu.



Třetí účelová dotace ve výši 6.851 Kč, určená na odbornou přípravu členů jednotek, úhradu
nákladů za uskutečněný zásah a na věcné vybavení, byla opět poskytnuta ze státního rozpočtu.
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Žádosti, podání a podněty občanů
Kancelář tajemníka
Kancelář tajemníka vede evidenci podaných stížností a petic.
Podané stížnosti a petice
2014
8
9
5

Stížnosti
Stížnosti dle § 175 správního řádu
Petice

2015
7
4
3

2016
13
2
2

Kancelář tajemníka vede evidenci podaných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Již od roku 2000 je pravidelně
vydávána výroční zpráva o počtu poskytnutých informací.

Přehled podaných žádostí o poskytnutí informací
v letech 2000–2016
20

20

19

19

19

19

18
17
16
15

14

14

Rozhodnutí o
odmítnutí
žádosti

13
12

11

11

Rozhodnutí o
odmítnutí části
žádosti

10
9
8

7

7

Podané odvolání
proti rozhodnutí

7

6
4

4

5

4

4

Počet žádostí

3

3

2

2

1

1

1

11

11

1

2014

4

55

2013

5
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2008
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2003

2002

2001

2000

0

Žádosti, podání a podněty občanů

Rok

Počet žádostí

Rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti

Podané odvolání
proti rozhodnutí

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4
0
0
1
2
3
4
1
7
4
7
11
14
19
19
20
19

1
5
1
4
0
0

5

1
5
1
1
-

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

Občanské průkazy a pasy
2800
2600
2400
2200
2000
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1400
1200
1000
800
600
400
200
0

OP

Pasy

Počet vydaných OP/pasů

2769

1096

Ztráty odcizení, nálezy, poškození

250

23

Na správních poplatcích bylo v rámci agendy občanských průkazů vybráno 39.150 Kč a v rámci agendy
cestovních dokladů 521.900 Kč.
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Žádosti, podání a podněty občanů
Oddělení vnitřní správy
Počet dokumentů přijatých (zaevidovaných) podatelnou MěÚ
Přijaté dokumenty
(osobní doručení, obyčejná psaní,
doporučená psaní, e-maily, balíky)
10 606
10 993
9 806

Rok
2014
2015
2016

Přijaté datové
zprávy

Dokumenty přijaté
celkem

4 509
4 968
5 562

15 115
15 961
15 368

Srovnání počtu dokumentů přijatých podatelnou
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2014

2015

2016

Datové zprávy

4509

4968

5562

Ostatní dokumenty

10606

10993

9806

Dokumenty celkem

15115

15961

15368

Czech POINT a ověřování dokumentů

Katastr nemovitostí

4

6

11

392

42

337

Základní registry

Centrální registr
řidičů

128

Seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů

Insolvenční rejstřík

19

Datové schránky

Živnostenský rejstřík

440

Autorizovaná
konverze dat na
žádost

Veřejný rejstřík

Celkem

Rejstřík trestů PO

Rok
2016

Rejstřík trestů FO

Počty výstupů poskytnutých přes Czech POINT

43

1

16

Žádosti, podání a podněty občanů
Struktura výstupů poskytnutých přes Czech POINT

Autorizovaná konverze
dat na žádost
24%

Datové schránky
3%

Seznam kvalifikovaných
dodavatelů
0%

Základní registry
1%
Rejstřík trestů FO
32%

Rejstřík trestů PO
1%
Veřejný rejstřík
9%
Katastr nemovitostí
28%

Živnostenský rejstřík
0%
Centrální registr řidičů
1%

Insolvenční rejstřík
1%

Za úkony spojené s poskytováním služeb v rámci terminálu Czech POINT bylo v roce 2016 vybráno
139.370 Kč.
Vidimace a legalizace rok 2016
Počet ověřených podpisů
Počet ověřených listin
Úkony celkem

4 012
1 105
5 117

Za úkony spojené s vidimací a legalizací bylo v roce 2016 vybráno 169.260 Kč.
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Žádosti, podání a podněty občanů
Odbor výstavby (stavební úřad)
Odbor výstavby zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu v obvodu obce s rozšířenou působností
na území obcí Česká Třebová, Rybník, Třebovice, Semanín a Přívrat. V roce 2016 stavební úřad obdržel
1 073 podání. Z tohoto počtu bylo vyřízeno 621.

Přehled vyřízených podání dle zaměření
Povolené stavby
stavebním povolením
nebo ohlášeným
stavebním záměrem

Stavby umístěné
územním
rozhodnutím nebo
územním souhlasem

Povolené užívání
staveb oznámením
o užívání stavby
nebo kolaudačním
souhlasem

Další vydaná
rozhodnutí
nebo souhlasy

63
4
7
3
3

104
10
8
5
5

81
5
5
5
3

226
35
24
20
5

Česká Třebová
Rybník
Třebovice
Semanín
Přívrat

Odbor právní
Odbor právní poskytuje informace ze své agendy mj. i orgánům činným v trestním řízení. Proti minulým
rokům lze pozorovat výrazný nárůst poskytnutých informací.

Poskytnuté informace
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2016

Informace poskytované veřejnosti
Úřední deska
Povinně zveřejňované informace jsou vyvěšovány na úřední desce. Úřední deska (listinná podoba)
se nachází ve vstupní části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová. Na elektronické úřední desce
je zveřejňován obsah úřední desky MěÚ Česká Třebová podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Elektronická verze úřední desky je dostupná on-line na webových
stránkách města. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak
na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období. Na konci roku 2016
je ve vstupní části hlavní budovy MěÚ Česká Třebová veřejně dostupná nová elektronická úřední
deska. Nový 42“ dotykový LCD panel nahradil po patnácti letech již nefunkční 15“ infokiosek. LCD panel
byl pořízen z rozpočtu města za cenu 139.150 Kč včetně DPH.

Ročenka Českotřebovsko
Město od roku 1998 podporuje vydávání českotřebovské Ročenky. Mimo obsáhlých informací
o městském úřadě (telefonní čísla, platné vyhlášky a nařízení, správní poplatky, plán nakládání
s odpady v daném roce apod.) jsou zde i informace o pracovní době lékařů a lékařské pohotovosti,
o významných událostech ve městě v uplynulém roce apod. Nechybí ani informace o sdruženích
a spolcích, které ve městě působí v různých zájmových oblastech.

Českotřebovské noviny
V roce 2016 knihovna zahájila publikační činnost. V červenci vyšlo první číslo Českotřebovských novin.
Noviny vychází jednou měsíčně, jsou doručovány zdarma do všech domácností ve městě včetně
místních částí Kozlov, Lhotka, Skuhrov a Svinná. Jejich náklad činí 7 200 ks. Cílem Českotřebovských
novin je informovat občany o dění ve městě, o dění v místních organizacích z oblasti kultury, školství,
volného času či sportu a též poskytovat informace z městského úřadu. Za vydávání těchto novin
zodpovídá město Česká Třebová a Městská knihovna Česká Třebová.

OIK TV
Prostřednictvím zpravodajského portálu regionální televize jsou občanům poskytovány informace
o dění v našem regionu. Pravidelně jsou připravovány reportáže o dění ve městě. Občané tak získávají
informace z jednání zastupitelstva města i o zajímavých kulturních, sportovních nebo vzdělávacích
akcích pořádaných většinou s podporou města Česká Třebová.

Hromadné sdělovací prostředky
I v regionálním denním tisku bylo během roku 2016 věnováno nemalé množství článků našemu městu.
Přispělo k tomu i pravidelné pořádání tiskových konferencí ze strany vedení města.

Setkání s občany
Jednou z možností předávání informací jsou i pravidelná setkání s občany, mezi která lze zařadit
i každoroční setkání vedení města s podnikateli. V roce 2016 se mimo jiné poprvé uskutečnilo i setkání
se členy školních parlamentů českotřebovských škol.
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Informace poskytované veřejnosti

Rok
2016

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

Počet
návštěv

9 539

9 163

9 670

9 129

9 911

10 609

7 727

8 685

9 004

8 885

8 971

8 051

Statistika návštěvnosti oficiálních stránek města www.ceska-trebova.cz

109 344

11000

Vývoj počtu návštěv webových stránek města
v průběhu roku 2016

10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000

Turistické informační centrum
V roce 2016 turistické informační centrum navštívilo 6 563 tuzemských návštěvníků a 65 turistů
ze zahraničí, což představuje v průměru 26 návštěvníků za den. V porovnání s rokem 2015
se návštěvnost zvýšila o 7 %.
Rok

Počet návštěvníků z ČR

2014
2015
2016

5 940
6 161
6 563

Počet
zahraničních
návštěvníků
94
41
65

Celkový počet
návštěvníků
6 034
6 202
6 628

Meziroční srovnání
celkového
počtu návštěvníků
+3%
+7%

Turistické informační centrum obhájilo v roce 2016 svou certifikaci v rámci A.T.I.C. (Asociace
turistických informačních center) a pro další rok opět získalo Certifikát klasifikační třídy „B“. Rovněž
obnovilo svůj certifikát v ČSKS (Český systém kvality služeb) pro stupeň I. Českého systému kvality
služeb.
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Propagace města
Ve dnech 18.–21.02.2016 se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal 25. ročník středoevropského
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016. Mezi městy, kraji a turistickými oblastmi se na veletrhu
se svojí samostatnou expozicí představila také Česká Třebová. Zájemcům byl k dispozici široký
sortiment informačních materiálů i propagačních předmětů města. Ve čtvrtek a v pátek veletrh
navštěvovali převážně odborníci z oblasti cestovního ruchu (žurnalisté, pracovníci cestovních
kanceláří…), kteří zjišťovali nabídku jednotlivých měst a destinací. O víkendu veletrh patřil široké
veřejnosti. Expozici města navštěvovali převážně rodiny s dětmi, senioři, lidé, kteří město znají a prožili
v něm část svého života, ale i ti, kteří o něm slyšeli poprvé. Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce
2016 možno v naší expozici ochutnat pivo z místního pivovaru FALTUS. Tentokrát byl návštěvníkům
prezentován zázvorový Vladimír 12°, který sklízel zaslouženou chválu.

Foto zdroj: Milan Michalski

Město Česká Třebová se jakožto turistický cíl prezentovalo v roce 2016 v těchto médiích:















TIM (Turistický informační magazín),
KAM po Česku,
týdeník 5 + 2 – přílohy Pardubický kraj, Regiony, Cestování,
Orlické noviny – příloha Cesty městy,
Lidové noviny – příloha s názvem Užijte si podzim,
Turistické noviny (vydávané destinační společností Orlické hory a Podorlicko) – Českotřebovské
pověsti, přehledy kulturních akcí, Krytý plavecký bazén, Peklák,
Turistika.cz – letní vydání časopisu,
publikace SOS Servis Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
propagační materiál Cyklobusem Českomoravským pomezím,
tiskoviny v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2016“,
tiskoviny vydané u příležitosti konání Mezinárodního cyklistického závodu „REGIONEM ORLICKA
LANŠKROUN 2016“,
informační panely společnosti Daruma umístěné v Ústí nad Orlicí a Svitavách,
internetové
portály
www.vychodni-cechy.info,
www.vyletnik.cz,
www.kdykde.cz,
www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.turistika.cz,
publikace Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska vydaná v knižní edici KAM po Česku –
obsahovala prezentaci o městském znaku.

V roce 2016 byl vydán nový propagační materiál Studánky a prameny – památné kameny – smírčí
kříže – památné stromy a dále byly aktualizovány prospekty Krok za krokem, Naučné stezky, Kozlov
Kraj Maxe Švabinského a Rotunda sv. Kateřiny. Stejně jako v minulých letech vydalo město kapesní
kalendář a nástěnný kalendář. Informační centrum opět připravilo a vydalo Přehled kulturních
a sportovních akcí na rok 2016 a též Kalendář akci ADVENT 2016.
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Propagace města
Tržby TIC za rok 2016
Zboží
Služby
58.758 Kč 92.202 Kč
Tržby celkem

Vstupenky KC
656.410 Kč

Ticketportal
1.104.731 Kč

Ticketstream
334.586 Kč

Pragokoncert
15.725 Kč
2.262.412 Kč

Struktura tržeb TIC v roce 2016
Pragokoncert
1%

Zboží
2%

Ticketstream
15%

Služby
4%
Vstupenky do KC
29%

Ticketportal
49%

Na činnost a provoz turistického informačního centra obdrželo město Česká Třebová v roce 2016
od Pardubického kraje neinvestiční dotaci ve výši 23.700 Kč.
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Zpracovali: vedoucí zaměstnanci Městského úřadu Česká Třebová
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