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2010
Vandalismus na Severní Terase.

Podobně jako všude jinde v Čechách, tak i
v Ústí nad Labem, v městském obvodu Se-
verní Terasa, jsme nuceni snášet projevy
vandalismu.
Přeložme si nejprve pojem „vandal“ do Češ-
tiny. Vandal je bezohledný, surový, barbarský
ničitel. Přibližme si též  pojem „barbar“. Barbar
je necivilizovaný, nevzdělaný, primitivní jedi-
nec
Místně příslušná radnice Městský obvod Ústí
nad Labem – Severní Terasa se v rámci fi-
nančních možností snaží maximálním způso-
bem zlepšit (zkulturnit) okolí obytných bloků
sídlištních útvarů. Tato práce a úsilí se však
jeví jako nevděčná, díky bezohlednému a su-
rovému ničení. Díky vandalismu jsou zcela
bez efektu promrhány spousty peněz daňo-
vých poplatníků.
Vandalové v našem městském obvodu ne-
ustále ničí ploty kolem dětských hřišť, strhávají
a rozbíjejí sochy umístěné v centrálním parku.
Zjišťujeme úmyslné poškozování herních
prvků na dětských hřištích. Ani oblíbená „la-
guna“ není ušetřena projevům vandalství. Ne-
dávno, v době čištění dna laguny, zde jakýsi
vandal utrženým prknem z lavička úmyslně
prorazil keramickou plastiku. V zimních měsí-
cích, v době, kdy se zaměstnanci Úřadu měst-
ského obvodu snažili upravit led pro bruslení,
desetileté děti kameny z potoka led rozbíjeli.
O odpadcích, které byly nalezeny v laguně se
zmiňuji jen okrajově. Městský obvod Ústí nad
Labem – Severní Terasa provedl před pár lety
rekonstrukci Erbenovi vyhlídky. Od té doby je
zde zaveden režim zpřístupnění této atrakce.
Při pravidelné denní obchůzce již bylo zjištěno,
že někdo potřeboval šrouby kotvící střešní ná-

stavbu a zábradlí u schodiště. Ani nátěry a
malba zřejmě komusi nevyhovuje. Ocelové
vstupní dveře již byly též předmětem zájmu
vandala a měly být odneseny do sběru suro-
vin. Posledním zjištěným projevem vanda-
lismu na vyhlídce bylo založení ohniště přímo
uvnitř věže.  Dalším projevem vandalismu,
který jsme zaregistrovali po zimě, jsou roz-
drcené a vytrhané chodníkové obrubníky a
místy rozježděné chodníky těžkou technikou,
která byla nasazena na protahování sněhu.
Dalším a velice rozšířeným projevem vanda-
lismu je (sprejerství) čmárání  po nových fasá-
dách domů. V ulici Šípková, hned druhý den
po tom, co bylo demontováno lešení , byla fa-
sáda poškozena. Za projev vandalismu pova-
žuji též bezohlednost majitelů psů, kteří je
nechávají volně pobíhat v zeleni uvnitř sídliště
a není jim po chuti sbírat výkaly po svém mi-
láčkovi. 
Tento stav věcí mě nutí zamyslet se  nad tím,
proč je kolem nás tolik projevů vandalismu.
Základem bude nedostatečnost mravních hod-
not, neúcta k plodům práce druhých, nevzdě-
lanost a civilizační úpadek. Odmítám
myšlenku, že jádro problému je v rodině. To až
na druhém místě. Stojím si za tím, že na
prvním místě je výchova společností. K tomuto
účelu vždy v minulosti sloužil učitel. Učitel
mimo jiné učil děti morálce, úctě, vlastenectví
a nemusel k tomu mít ani žádné osnovy. Pro-
fese učitele byla posláním a odpovědností za
to, co z malého človíčka vyroste. Pravdou je
též, že učitel byl ctěn stejně jako starosta a po-
licajt.  Pravdou také je, že učitele si ctili též ro-
diče a nikdy by si nedovolili poučovat jej, jak
se má chovat k jejich dítěti a jak jej má vycho-

vávat. Vždyť rodič byl, je a bude vychovatel
amatér, který dítě vychovává pouze citem a
mnohdy, aby náhodou nepotlačoval jeho při-
rozenost a osobnost, ho nevychovává vůbec.
Naproti tomu učitel má pedagogické vzdělání
a základy dětské psychologie. V neposlední
řadě v mnoha případech s dítětem tráví více
času než sám rodič. 
Jak začít s vandalismem bojovat? Vše záleží
na ředitelích a učitelích základních škol. Pro
začátek by nebylo špatné, kdyby po domluvě
se starostou organizovali jednou za tři měsíce
úklid zeleně v sídlišti s dětmi všech ročníků zá-
kladní školy. Tj. sběr odpadků v zeleni, sběr
výkalů po psech, účast při čištění laguny, ná-
těry laviček apod. Pochopitelně, je vždy po-
chválit za odvedenou práci. 

Rok u Laguny
Již od roku 2005 náš ÚMO ÚL- Severní Terasa připravuje a pořádá
ve spolupráci s nejrůznějšími subjekty akce konané v prostoru
Centrálního parku nazvané nejprve Léto u Laguny (pro nezasvě-
cené, Laguna, tak je lidově nazýváno jezírko v parku) a později,
pro velký úspěch rozšířené na celý rok, tedy Rok u Laguny. Letos
je to tedy již 6. Ročník těchto úspěšných akcí, na které si občané
Severní Terasy, ale i celého Ústí a okolních obcí, již přivykli.
Musím objektivně konstatovat, že nejen přivykli, ale i oblíbili, pro-
tože návštěvnost neustále stoupá.
To ukázal především loňský 1. Den Severní Terasy, kterého se i s jeho
vyvrcholením Módní přehlídkou zúčastnilo bezmála 15.000 lidí. 

Dá se říci, že postupem času se akce vyprofilovaly podle
zájmu Ústečanů v ucelenou řadu různorodých akcí, které si ale již zís-
kaly tradiční příznak. Jsou to především Pálení čarodějnic, Letní po-
slechový večer vážné hudby se svítící fontánou, Módní přehlídka,
oslava Haloweenu, či rozsvícení Vánočního stromu. Letos v lednu se
povedl pro příznivé zimní podmínky i Karneval na ledě. 
Zde je namístě se zmínit o tom, že náš ÚMO za pomoci pracovníků
VPP (veřejno-prospěšných prací) udržuje na jezírku Laguna ledovou
plochu (večer i osvětlenou), jež byla v letošní příznivé zimě v provozu
téměř 8 týdnů.
Ale vraťme se k vlastním akcím. Letošní novinka „Víno na Laguně“
provázaná s tradičním Pálením čarodějnic, otevíráním letní sezóny a

fontán v parku, navíc konaná ve svátek 1. Máje byla jistě velmi
úspěšná, neboť v době uzávěrky tohoto Zpravodaje byla jen ve stádiu
příprav. Ale dá se předpokládat, že degustace vína zasazená do
rámce tradiční staročeské pouti jistě přilákala stovky, či přímo tisíce
návštěvníků.

Stručný kalendář akcí roku 2010 (květen až konec roku) :
17.  1.2010 Karneval na ledě (již proběhl)
30.  4.2010 Pálení čarodějnic a otevírání fontán  (také již proběhlo) 
1.  5.2010 1. Víno na Laguně (bohužel též již proběhlo)
1.  8.2010 Letní koncert vážné hudby se svítící fontánou
5.  9.2010 2. Den Severní Terasy a Módní přehlídka na Laguně

31.10.2010 Oslava Halloweenu a zavírání parku
1.12.2010 Rozsvícení Vánočního stromu

(Program se může podle okolností různě upravit, či posunout)

O všech akcích budete informováni z regionálních médií, plakáty
ve vývěskách, na veřejných místech a ve vchodech panelových
domů. Dále také na webových stránkách  www.severni-terasa.cz
najdete vždycky včas informace o konání konkrétní akce. 

Naším cílem je setkávání s Vámi nejen na Úřadě, ale i mimo něj,
abychom se společně pobavili a udělali si tak radost ve shonu
všedních dnů. Možná tak zjistíte, že úředníci nejsou jen nepří-
jemní a komisní, ale že se rádi baví a mají radost, když se bavíte
i vy. Těšíme se na setkání s vámi všemi. 

Ztráty a nálezy
Dle zákona č. 40/1964 Sb. vede kancelář tajemníka evidenci ztrát a nálezů.  O jejich uložení
je se můžete informovat na úřední desce a na webových stránkách úřadu. Oznámení jsou
vyvěšena po dobu šesti měsíců ode dne převzetí.  Na úřad jsou předávány různé věci počí-
naje klíči od osobních automobilů, přes tašky, batohy, mobilní telefony, ošacení, jízdní kola,
autorádia, televize, dětské kočárky atd. Mezi úsměvné nálezy patří bezpochyby kozel, který
nám byl před lety předán do úschovy.  Poměrně vysoké jsou ztráty dokladů.  V případě, že
někdo takový nález přinese, tento neuschováváme, ale zákon nám ukládá obdržené doklady
předat institucím, které je vydaly.   Nálezy, které ještě mohou někomu posloužit, jako například
jízdní kola a podobně, předáváme po uplynutí lhůty Dětskému domovu na Severní Terase.
Ostatní nálezy, o které se nikdo nepřihlásí, jsou fyzicky zlikvidovány. 

Finanční 
záležitosti:
Hospodaření Městského obvodu Severní
Terasa se v současné době řídí schvále-
nými pravidly rozpočtového provizoria. Tato
pravidla schválilo Zastupitelstvo MO na
svém zasedání dne 14. 12. 2009 usnese-
ním číslo VI./XXI. Pravidly rozpočtového
provizoria se bude MO řídit do doby schvá-
lení rozpočtu na rok 2010.

Vážení spoluobčané,

přichází k Vám další vydání občasníku pro
obyvatele městského obvodu Severní Terasa
„Severka“.  Rádi bychom Vás opět informovali
o novinkách a dalších zajímavostech z našeho
obvodu.

Letošní pálení čarodějnic na Severní Terase
proběhlo ve znamení vína. Musím poděkovat
všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Předávám tím též slova chvály, která jsem sly-
šel z úst významných osobností, které se této
akce s nadšením zúčastnily. Doufám, že
především Vy, občané obvodu Severní Terasa
jste byli také spokojeni.

Bohužel ne všechno se tak vydaří, a právě
proto jsem zde já, starosta městského obvodu.
Vaše připomínky a náměty s Vámi rád proberu
osobně, ale nejlépe je zaslat mi je přes naše
stránky www.severni-terasa.cz, kde nejen
mně, ale komukoliv z našeho úřadu můžete
zaslat zprávu.

Na další setkání s Vámi, a to nejen při akcích
v našem parku se těší 

Váš starosta Leo Dittrich
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Úřad městského obvodu Ústí nad Labem –
Severní Terasa v průběhu roku 2009 za při-
spění poslankyně Parlamentu ČR a zastupi-
telky městského obvodu paní Mgr. Marcely
Mertinové získal dotaci ze státního rozpočtu

(při tzv. dělení medvěda) na zabezpečení in-
vestiční akce „Dětské dopravní hřiště sídliště
Stříbrníky“. Díky této získané dotaci a finanční
spoluúčasti Městského obvodu Ústí nad
Labem – Severní Terasa a Města Ústí nad
Labem se podařilo ze zničeného a málo po-
užívaného asfaltového plácku (dříve hokejba-
lové hřiště) vybudovat krásný a hlavně účelný
koutek pro děti předškolního ale i školního
věku. Jedná se o oplocené a barevně řešené
dopravní hřiště s několika křižovatkami. Hřiště
včetně jeho oplocení bylo vybudováno celko-
vým nákladem téměř 1,72 mil. Kč, přičemž do-
tace ze státního rozpočtu byla rovný jeden
milión korun. Dodavatelem této vydařené in-
vestice byla firma KOMASTAV DS s.r.o.
Vzhledem k brzkému zimnímu počasí se však
již nepodařilo po bezprostředním ukončení

stavby předmětné hřiště slavnostně otevřít.
Proto když počasí dovolilo, tak dne 9. 4. 2010
proběhlo za účasti starosty městského obvodu
pana Leo Dittricha, již zmíněné Mgr. Marcely
Mertinové, místostarosty městského obvodu
pana Josefa Macíka a dalších zastupitelů
(Mgr. Aleš Dostál, p. Aleš Janus, p. Radim Lit-
terbach) slavnostní otevření „Dopravního
hřiště“. Jako host byl pozván zástupce zhoto-
vitele celé stavby pan Jan Koník. Slavnostní
otevření hřiště proběhlo za účasti zástupců
místních médií a zúčastnilo se ho cca 40 dětí
z blízké základní školy Stříbrnická. Dětské do-
pravní hřiště je určeno především dětem z ma-
teřské školy v ul. Stříbrnická, ze základní školy
Stříbrnická a zejména široké veřejnosti.

MO ÚL – ST se rovněž, jako každý z ostat-
ních městských obvodů, potýká s automo-
bily odstavenými bez registračních značek,
nebo viditelně dlouhodobě neprovozova-
nými (prázdná kola, rozbitá okna apod.).
Jedná se o vozidla tzv. autovraky. Taková
vozidla nejenom, že zabírají parkovací
místa, kterých je v našem obvodu velký ne-
dostatek, ale zároveň tvoří překážku na vo-
zovce a brání tak např. při blokovém čistění
ulic nebo při odvozu odpadu a manipulaci
s kontejnery. 

Touto problematikou se náš ÚMO ÚL – Se-
verní Terasa zabývá trvale. Tuto činnost zajiš-
ťujeme ve spolupráci s Městskou policií -
základnou Severní Terasa. Po nahlášení vý-
skytu takového vozidla, je formou lustrace
(pokud jsou na vozidle umístěny RZ), zjištěn
vlastník takového vozidla, kterému je následně

doporučeným dopisem zaslána výzva k od-
stranění tohoto vozidla. Výzvu k  odstranění
vozidla zasíláme těmto majitelům opakovaně.
Veřejné oznámení o výskytu vozidla je vyvě-
šeno, jak na úřední desku ÚMO ÚL – ST, tak
rovněž na webové stránky našeho úřadu. Toto
oznámení se vyvěšuje na zákonnou lhůtu 2

měsíců. Pokud majitel neodstraní toto vozidlo
ani po zákonné lhůtě, následuje odstranění to-
hoto vozidla z místa výskytu. Odtah vozidla je
prováděn ve spolupráci s odborem dopravy
magistrátu města Ústí nad Labem a náklady
spojené s odtažením hradí majitel odtahova-
ného vozidla. Pokud je vozidlo bez RZ a není
zjištěn vlastník vozidla, zajišťuje likvidaci tako-
vého vozidla město. Finanční prostředky vy-
nakládané na zajištění odtahu a likvidace
těchto vozidel potom chybí např. na údržbu
chodníků a opravu komunikací.

Autovrakem se stává také každé vozidlo, které
není označeno registračními značkami. Tento
problém se dotýká majitelů aut, kteří na zimní
období dočasně odhlašují svá vozidla z evi-
dence a odevzdávají registrační značky svých
vozidel do depozitu na odbor dopravy ma-
gistrátu města Ústí nad Labem. Odstavením
takto neoznačeného vozidla na parkoviště
popř. komunikaci, porušují majitelé těchto vo-
zidel zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích § 19 – obecné užívání, odst. 2,
písm. g a odst. 3, kde se konstatuje, že je za-
kázáno odstavovat silniční vozidlo, které je
trvale technicky nezpůsobilé k provozu na sil-
nicích, komunikacích, parkovištích. Vzhledem
k tomu, že tato vozidla není možné identifiko-
vat podle platných RZ, je s nimi nakládáno
jako s  autovraky.   
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Autovraky Kontejner na oděvy

Ceník parkovného v MO ÚL Severní Terasa
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Teras provozuje ve své režii hlídané par-
koviště v ul. Kmochova na Doběticích. Jedná se o 116 parkovacích míst, které jsou hlídány
kamerovým systémem. Vjezd na parkoviště je zajištěn elektronickou vjezdovou závorou, která
je ovládána čipovými kartami, které si zájemce o parkování zakoupí ve středisku pracovníků
VPP v ul. Krušnohorská 3A. Dále úřad provozuje tzv. „Halové garáže“ v ulici Krušnohorská.
Zde je k dispozici 119 parkovacích míst. V garážích je stálá hlídací služba. Vjezd do garáží
je opět ovládán čipovou kartou. Úřad je ještě vlastníkem 9-ti garáží v garážovém dvoře v ulici
Jana Zajíce. Tyto garáže jsou v současné době plně obsazeny.

Ceník parkovného:
Místo typ vozidla doba parkování cena Kč vč. DPH
Parkoviště ul. Kmochova osobní týden 300,-

nákladní týden 420,-
osobní měsíc 600,-

nákladní měsíc 840,-
Garáže ul. Krušnohorská jednostopé den 60,-

osobní den 120,-
jednostopé měsíc 720,-

osobní měsíc 1.200,-
nákladní měsíc 1.560,-

Garáže J. Zajíce bez rozdílu měsíc 1.200,-

Parkování – problém současnosti

V dnešní době je parkování osobních vozidel
celoměstským problémem. To znamená, že
ani Městský obvod Severní Terasa není vý-
jimkou. Ba naopak. Na velkých sídlištích žije
mnoho obyvatel a osobních automobilů ne-
ustále přibývá. Bohužel sídliště nejsou nafu-
kovací, a tudíž prostory pro parkování
zůstávají stále stejné. Vybudovat nová parko-
vací místa je jednak problém finanční a druhý
problém je s jejich umístěním. Dnešní řidiči
jsou stále více bezohlední. Dokáží přijet na
parkoviště, kde zaparkují svého miláčka tak,
že zabírají téměř dvě místa a odcházejí spo-
kojeni, že zaparkovali v místě svého bydliště,
bez ohledu na další řidiče. Dalším dnešním
nešvarem je parkování téměř všude, kam se 

automobil může jenom vejít. To znamená, že
auta stojí nezřídka (téměř pravidelně) v mís-
tech kam je vjezd zakázán dopravní značkou,
dále řidiči nerespektují značky typu zákaz za-
stavení a zákaz stání. Mnohdy se ani nezdrá-
hají zaparkovat svůj vůz přímo na zelený pás
podél komunikace, nebo přímo zajet do tráv-
níku.  Řešením tohoto problému by bylo vy-
budování nových parkovišť, případně
parkovacích domů. Kde však na tyto investice
sehnat finanční prostředky. Z městského roz-
počtu se to již delší dobu nedaří, a soukromí
investoři se v dnešní době do dlouhodobých
investic nechtějí pouštět.
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem –
Severní Terasa disponuje v oblasti ulice Jana 

Zajíce devíti garážemi, které jsou v pronájmu
fyzických osob. Dále mají řidiči možnost od-
stavit své auto v tzv. „Halových garážích v
ulici Krušnohorská“, kde je celkem 119 parko-
vacích míst. K dnešnímu dni je obsazenost
těchto prostor téměř 85%. To znamená, že
jsou stále ještě k dispozici volná místa k par-
kování. Dále městský obvod nabízí k využití
parkoviště v ulici Kmochova, kde je celkem k
parkování 116 míst. Ani toto parkoviště není
naplněno na 100 %. Je s podivem, že majitelé
automobilů tyto nabízené možnosti nechtějí
využívat a raději hledají volné místo na nepla-
cených a stále přeplněných parkovištích, pří-
padně jak jsem již uvedl parkují kde se dá i
přes zákazové značky.

Protože odpadem není jen sklo, papír a plast,
ale i textil, byly na naši žádost firmou Kou-
tecký, s.r.o. z Duchcova umístěny v obvodu
Severní Terasa 2 kontejnery na použité oděvy.
Jeden je umístěn na stanoviště odpadových
nádob naproti domu Jizerská 69 a druhý u su-
permarketu Billa. Kontejnery slouží veřejnosti
k odložení již nepotřebného textilu a ošacení. 
Sběrné nádoby na textil jsou určeny výhradně
na textil a to suchý a čistý. Je možno zde od-
ložit nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika,
kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama,
domácí textil. Dále můžete vkládat i spárova-
nou obuv. Do kontejneru vkládejte textil v ige-
litových taškách či jiných obalech převázán či
přelepen izolepou tak, aby nemohlo následně
dojít k jeho znečištění a znehodnocení.
Do kontejneru nepatří koberce, matrace, ne-

textilní materiály, silně znečištěné a mokré tex-

tilie. Myslete prosím na to, že s tímto materi-
álem bude dále při zpracování ručně manipu-
lováno. 
Návod k použití je uveden přímo na kontej-
neru. 
Pravidelné vyprazdňování a dohled na čistotu
v okolí kontejneru zajišťuje firma Koutecký
s.r.o. 
Vaše nepotřebné ošacení, které může ještě
sloužit k dalšímu upotřebení je předáváno cha-
ritativním organizacím, které se zabývají jejich
distribucí. Ostatní textil je využit při výrobě čis-
tících hadrů. Textilní odpad tak nekončí jako
doposud na skládkách a ve spalovnách, ale je
dále recyklován.
Kontejnery jsou součástí ekologického pro-
jektu na využití textilního odpadu získaného v
České republice a je podporováno Minister-
stvem životního prostředí ČR. 

Vysavač na psí exkrementy
Jak již bylo konstatováno v článku o údržbě zeleně, tak tuto zajišťuje již od roku 2008 Ma-
gistrát města Ústí nad Labem. Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
však zůstala povinnost zajišťovat úklid a sběr psích exkrementů. V městském obvodu máme
umístěno cca 25 košů na psí exkrementy. Ne však každý majitel čtyřnohého mazlíčka je ocho-
ten po něm sbírat a uklízet jeho výkaly. Proto musí nastoupit na úklid těchto exkrementů pra-
covník úřadu. Tato činnost je zajišťována pracovníky veřejně prospěšných prací. Do loňského

roku jsme úklid prováděli vysavačem umístě-
ném na mopedu. Vzhledem k jeho stáří a po-
ruchovosti nemohl úřad dostatečně a kvalitně
zajišťovat potřebný úklid. Proto se na sklonku
roku 2009 rozhodlo vedení městského obvodu
tuto situaci řešit nákupem nového zařízení na
sběr psích exkrementů. Byla zakoupena kva-
litní čtyřkolka značky KYMCO a k tomu byl po-
řízen nový vysavač psích exkrementů od firmy
STIHL. Toto celé bylo zkompletováno a nyní,
když to dovolí počasí, pracovník VPP může
bez větších problémů a hlavně kvalitně prová-
dět úklid po psech neukázněných a bezohled-
ných majitelů.

Dětské dopravní hřiště

Co poskytuje Czech POINT

- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zá-

kona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku

trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu

kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu

modulu autovraků ISOH
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Datové schránky
- Autorizovaná konverze dokumentů
- Centrální úložiště ověřovacích doložek
- Úschovna systému Czech POINT
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