
POŘÁDEK a ČISTOTA ve městě Ústí nad Labem 2022 +       
Současný stav. 
Město Ústí nad Labem se za poslední čtyři roky kleslo v péči o pořádek a čistotu na samé dno. 
Město Ústí se dnes dle názoru oslovených obyvatel Ústí nad Labem dostalo na úroveň „Chánovů“.
Město nedokáže vymáhat pořádek po obyvatelích, nedokáže kontrolovat a penalizovat firmy, které MAJÍ 
zajišťovat pořádek a čistotu. Město neumí komunikovat s obvody, které mají pořádek a čistotu zajišťovat.

Náš cíl.  
Město Ústí n/L se stane opět čistým a upraveným městem se zelení, květinami a spokojenými obyvateli.
1. Začneme měnit Ústí ze standardu „Chánovů“ na standardy města, kde se obyvatelům dobře žije.
2. Zachováme  BEZPLATNÝ  svoz domovního odpadu domácností a rozšíříme místa  pro tříděný odpad.
3. Zlepšíme kvalitu života  a vztah občanů ke svému městu 

Jak provedeme. 
 Zásadně zvýšíme pravomoci starostů městských částí, starostové znají situaci v MČ a umějí ji řešit.
 Navýšíme rozpočet města i městských obvodu pro bezpečné pokrytí nákladů na zlepšení pořádku.
 Zavedeme programy spolupráce občanů s městem, ale i s obvody při udržování obecních prostranství.

Co získáme zvýšením čistoty a pořádku ve městě Ústí nad Labem.
 Čisté město s udržovanou zelení se stane prostředím, kde budou Ústečané spokojeně žít.
 Čistota a pořádek může být významným parametrem zastavení stěhování Ústečanů do jiných regionů.
 Udržet Ústečany v Ústí nad Labem, nestěhovat se z Ústí je náš základní programový cíl

Další témata související s bezpečností ve městě Ústí nad Labem.
 Zapojení Městské policie do kontroly dodržování pořádku a čistoty ve městě Ústí nad Labem.
 Vybavení úředníků města pravomocemi penalizovat firmy, které neplní smluvní povinnosti při 

zajišťování čistoty a pořádku.
 Vybavení strážníků MP okamžitými restrikcemi proti osobám způsobujícím nepořádek.
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