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LEVNÉ VÝFUKY 
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù

Špitálské námìstí 13

Ústí nad Labem

tel.: 608 025 078, 608 025 079

e-mail: vyfuky@centrum.cz 

Otevírací doba :
po - pá  8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

Obvod hledá rychlé øešení pro "Sektorové centrum"

èerven 2005

Severní Terasa

 Ráznì se místní obvod rozhodl 
postupovat k doøešení rozestavìného 
Sektorového centra pod Hypernovou   
na Severní Terase. Tam se sice základní 
kámen položil už pøed ètvrtstoletím, ale 
dodnes není stavba o neuvìøitelné 
rozloze zastavìné plochy 1 hektaru 
dokonèena a hyzdí okolí. Proto vedení 
radnice chce rychle dokonèit soudní spor 
a staveništì zbourat nebo rychle najít 
nového investora.

  Kostlivec na louce, tak by se dala asi 
nejtrefnìji popsat zøícenina, kolem které 
dennì jezdí tisíce obyvatel a turistù. 
Multifunkèní centrum, které se zaèalo 
stavìt v 80. letech s rozpoètem na tu 
dobu neuvìøitelných 200 miliónù korun, 
mìlo obèanùm místního sídlištì 
zajiš�ovat pohodlí pod jednou støechou. 
Pošta, restauraèní zaøízení, kino, 
kadeønictví, obuv, atd. To vše mìli obèa-
né najít na rozloze 1 hektaru. Jenomže 
socialistický projekt se nestihl do revo-
luce v roce 1989 postavit a navíc se 
rozlehlá stavba zaèala už pøi stavìní 
rozlézat do stran. I pøes narušenou 
statiku ještì po revoluci investoval 
tehdejší Okresní úøad v Ústí n. L.          
do výstavby areálu a následnì ho pøevedl 
v roce 1991 do vlastnictví našeho 
obvodu. „Tehdejší vedení obvodu ale 
nevidìlo uplatnìní nedostaveného 
areálu a další investice zastavilo a 
rozhodlo se objekt prodat,“ vzpomíná 
souèasný starosta Jiøí Brodský.

 V roce 1994 spoleènost PK Real celý 
komplex za 40 miliónù odkoupila.        
PK Real podle smlouvy uhradil         
19,5 milionu korun, zbytek pak mìl 
uhradit ve splátkách. Dodnes ale není 

uhrazena ani jedna splátka. Vedení obvo-
du podalo žalobu. Soud však v roce 2000 
k pøekvapení všech rozhodl, že kupní 
smlouva mezi PK Real a obvodem je 
neplatná, protože za realitní spoleènost  
ji podepsali jednatelé, kteøí v té dobì 
nebyli zapsáni v obchodním rejstøíku. 

Radnice proto ihned požadovala 

pøípadu zahájil, ale  do souèasné doby 
stále není ukonèen. Proto stavba dál 
chátrá. Pøesto starosta Brodský 
rezolutnì øíká: „Vyhrajeme! O tom není 
pochyb. Hned potom budeme hledat 
uplatnìní pro objekt a když se zájemce 
nenajde, stavbu odstraníme.“

 Náklady na demolici se odhadují       

na 40 - 50 mil. korun a na dostavbu  
okolo 200 mil. korun. Na dostavbu ale 
vedení radnice nemá finanèní prostøed-
ky, ale v pøípadì odstranìní stavby 
existují už plány na výstavbu rodinných 
domù na ploše 16 000m2. Vzhledem      
k lokalitì v tìsném sousedství centra by 
urèitì o pozemky byl obrovský zájem.

Radnice vymùže od neplatièù statisíce roènì
Dlužníci našeho úøadu na Severní 

Terase mají zlé èasy. Vedení radnice se 
ráznì pustilo do vymáhání pohledávek. 
A úspìšnì! Roènì tak na úèet úøadu 
pøibudou vymožené èástky v statisících 
roènì (pokuty, místní poplatky a nevrá-
cené dávky sociální péèe), další pøípady 
jsou v soudním øízení. 

V èásti obyvatelstva pøevládá názor,   
že neplnit své závazky není v rozporu    
se zákonem, ba ani morálkou jedince.     
V èeském právním øádu je však již 
nìkolik nástrojù, díky nimž mùže úøad 
své pohledávky úèinnì a bìhem krátké 
doby z dlužníka vymoci zpìt. 

  „V pøípadì, že dlužník nesplní roz-
hodnutím uloženou povinnost, má úøad 
možnost provést exekuci, pøièemž dluž-
níkovi zpravidla blokuje úèet v bance èi 
provádí srážky ze mzdy. Exekuce prová-
dí úøad pøedevším u nezaplacených 
místních poplatkù, uložených pokut       
a nevrácených pøeplatkù na dávkách 
sociální péèe. Nelze-li provést exekuci, 
podává úøad návrh na provedení 
soudního výkonu rozhodnutí. Dlužníci 
jsou poté navštíveni soudním vykona-
vatelem, který sepíše jejich majetek     
za úèelem jeho prodeje a uspokojení 
pohledávky úøadu,“ popisuje postup 
úøadu Jiøí Hadaš z finanèního oddìlení.

Ve všech pøípadech se úøad nejdøíve 
snaží vyjít dlužníkùm vstøíc. Je zde tedy 
možnost dluh doplatit èi uzavøít dohodu 
o splátkách. Tento postup však nelze 
opakovat donekoneèna, a tak pøi poru-
šení sjednané dohody dochází k použití 

již popsaných, úèinných nástrojù.          
„I nadále bude úøad volit co možná 
nejefektivnìjší postup proti dlužníkùm, 
nebo� liknavý pøístup by pro úøad 
znamenal znaèné ztráty a pro dlužníky 
nespravedlivé zvýhodòování na úkor 
poctivé vìtšiny spoluobèanù,“ øíká ráznì 
starosta obvodu Jiøí Brodský.

Vedení radnice má radost i z úspìšnosti  
pøi soudních øízení. Ty se nejèastìji 
týkají nezaplacených pronájmù pozemù, 
nebytových prostor èi bytù. „Pøi øízeních  
je úøad témìø stoprocentnì úspìšný,       
a tak po vydání rozsudku èi platebního 
rozkazu, v pøípadì opìtovného 
nesplnìní povinnosti, mùže úøad 
prostøednictvím soudu požádat o prove-
dení exekuce soudního exekutora. 
Pokud dlužník odmítá komunikovat       
a závazek, i pøes rozhodnutí soudu 
nesplní, dochází následnì k zbyteèným 
scénám vystìhování z bytu èi zabavo-
vání majetku. Provedením exekuce dále 
narùstá dluh, nebo� náhrady exekuèního 
øízení hradí opìt dlužník,“ doplòuje 
Hadaš.

Poèty øešených pøípadù:

Nezaplacené pokuty za pøestupky: 572 

Nevrácené pøeplatky dávek sociální 
péèe: 130

Nezaplacené místní poplatky: 192

Nebytové prostory: 5

Pozemky: 9

Byty: 308 

(Poèty jsou vèetnì dnes ukonèených 
pøípadù.)

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZ�IØUJE SE ZDARMA

informaèní list pro obyvatele

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Upozornìní

Rybáøské lístky
Dle zákona è. 197/2004 Sb. ze dne    

23. 4. 2004 je stanoven formuláø ryb. 
lístku zatavený ve folii a upraven postup 
pøi jeho vydávání a to následovnì:

- je nutné vyplnit žádost o vydání 
ryb.lístku dle OP (u dìtí do 15 let  vypl-
nìní zákonného zástupce dle OP a jeho 
písemný souhlas s vydáním ryb. lístku)

- dále pøiložit døívìjší rybáøský lístek 
nebo osvìdèení o získané kvalifikaci  
pro vydání prvního ryb.lístku (to platí 
jak u dìtí tak u ostatních)

- ryb.lístek lze vydat na dobu 1 roku,    
3  a 10 let, u dìtí do 15 let pouze na dobu 
1 roku a po zaplacení pøíslušné výše 
správního poplatku

S platností od 17.1.2005 se dle zák. 
634/2004 Sb. mìní správní poplatky, a to 
následovnì:

vydání ryb. lístku na dobu:
1 roku - Kè 100,-
3 roky - Kè 200,-
10 let - Kè 500,-
dìti do 15 let - Kè  50,-

vrácení stavby. V zaslaném dopise 
vedení radnice ale PK Real nechce 
stavbu vrátit a nabízí jenom pozemky.  
Navíc samotná stavba je po letech 
rabování ponièená a nemá hodnotu jako 
v dobì prodeje. Proto se pøedstavitelé 
mìsta znovu rozhodli obrátit na soud      
s tzv. urèovací žalobou, která má urèit 
vlastníka nemovitosti a finanèní vyrov-
nání obou stran. Soud už projednávání 

  Chátrající rujna hyzdí okolí Severní Terasy. Sektorové centrum mìlo být chloubou obvodu, ve které mìlo být multifunkèním 
zaøízením pro místní obyvatele. V souèasné dobì vede radnice spor o vlastnictví objektu. Proto už pøes deset let se na staveništi 
nepracuje.                     Foto: Jiøí Rous

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Úřední hodiny: PO-PÁ 9.00-17.00 hod
Tel.: 472 707 111

Zvýhodněnou nabídku mohou využít klienti ve věku nad 40 let,
podnikatelé a právnické osoby.
Nabídka platí pro nově uzavírané smlouvy do 30. 9. 2005.
Více informací na 800 170 000.

www.allianz.cz

Oblastní ředitelství: Mírové nám. 37
400 01 Ústí nad Labem

červen: 27.   6. 2005
září: 26.   9. 2005
prosinec: 12. 12. 2005
Zasedání začíná v 16 hodin ve Velké 

zasedací místnosti ÚMO.

Zasedání zastupitelstva
ÚMO Severní Terasa

Policisté sem vyjíždìjí i nìkolikrát    
do mìsíce. Sbìraèùm kovù vždy jejich 
lup zabaví. Dostávají se ale do problé-
mu, že nevìdí, kde ho mají skladovat. 

Policejní oddìlení na Severní Terase je 
plné železného šrotu. Zdejší sklad je 
pøeplnìný, proto železné trubky leží i na 
chodbách a na schodišti. Vìtšina z nich 
pochází právì ze Sektorového centra. 

„Musíme materiál zabavit, ohodnotit   
a pak vrátit majiteli. Bohužel v tomto 
pøípadì majitel není úplnì jasný, protože 

Úøední hodiny
Pondìlí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Mimo úøední hodiny je možné si 
dohodnout schùzku

Podatelna je otevøena dennì. 

Finanèní odbor
Pokladna: 
Pondìlí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Úterý 8.00 - 10.00
Støeda 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Ètvrtek 8.00 - 10.00
Pátek 8.00 -   9.00

Zlodìji rozkrádají opuštìné "Sektorové centrum" na Severní Terase
o centrum se vedou soudní spory a nikdo 
tak šrot nechce pøevzít,“ øíká vedoucí 
obvodního oddìlení Pavel Pechý. 

Podle zákona mùže policie uspoøádat 
dražbu. Ovšem dražit staré rezavé železo 
se zatím nechystá. Policisté do Sektoro-
vého centra vyjíždìjí i nìkolikrát         
do mìsíce. Èasto je na podivné osoby 
pohybující se ve zdevastovaném objektu 
upozorní obyvatelé blízkého sídlištì. 

„Nemusí jít vždy jen o zlodìje.           
V areálu si hrají i dìti a pøitom si neuvì-

domují, jak moc je to nebezpeèné.       
Na žádné plošinì není zábradlí, je tu        
i mnoho šachet a dìr, do kterých mohou 
spadnout. Už jsme takový pøípad            
i zaznamenali,“ øíká tisková mluvèí 
ústeckých policistù Veronika Beranová.

„Je nám to líto. Snažili jsme se alespoò 
o drobné bezpeènostní úpravy,“ øíká 
místostarostka Severní Terasy Alexan-
dra Kovaøíková. Zástupci radnice, ale 
jedním dechem pøiznávají, že toho pøíliš 
nezmohou, musejí poèkat na definitivní 

rozhodnutí soudu.
O Sektorové centrum totiž vede mìsto 

spor s bývalý majitelem. Soukromá 
spoleènost objekt koupila s tím, že ho 
dostaví a zprovozní. Svùj slib ale 
nesplnila a areál léta chátrá. Mìsto chce 
proto objekt zpátky. 

„Dokud nejsme zapsáni v katastru 
nemovitostí jako majitelé, nemùžeme 
žádné stavební ani bezpeènostní úpravy 
udìlat,“ dodává za radnici místo-
starostka Kovaøíková.

TAŽNÁ ZAØÍZENÍ TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

Vážení obèané,

dovolujeme se na Vás obrátit 
s prosbou o pomoc, pøi výrobì 
dokumentu o Bertinì údolí.

Prosíme Vás, kdo mají 
jakýkoliv fotografický èi jiný 
materiál (èlánky, brožury, 
staré noviny), aby jste nám ho 
zapùjèili.

 Více informací na recepci 
našeho úøadu.

Dìkujeme

Panská 23/1700
Ústí nad Labem
(Mìstské láznì)
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OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Pøedstavujeme Vám vedení radnice

Jiøí Brodský
starosta

Alexandra Kovaøíková
místostarosta

Petr Vlasák
tajemník

Obvod zbuduje novou místnost k ob-
èanským obøadùm.

Èástka 100 tisíc korun je urèená          
v rozpoètu na pøestavbu trafo stanice       
v objektu budovy obvodu na místnost     
k obèanským obøadùm. Ta má sloužit     
k vítání obèánkù, k slavnostním zase-
dáním èi setkáním, jako pøednášecí 
místnost, k oslavám zlatých svateb         
a do budoucna i k svatebním obøadùm.

  Vedení radnice se k tomuto kroku 
rozhodlo, aby navázalo na døívìjší 
zvyklosti. „Vždy býval velmi úzký vztah 
mezi obèanem a obcí. A na tuto tradici 
chceme navázat,“ øíká starosta obvodu 
Severní Terasa  Ing. Jiøí Brodský a dodá-
vá, „obec není jenom státní útvar, ale je 
to nejbližší stupeò k obèanovi. Proto       
i obec by se mìla radovat napøíklad        
z každého narozeného obèana èi život-
ního jubilea. A nám taková místnost stále 
chybí.“

  Obvod nemá ve vlastnictví žádnou 
reprezentaèní místnost s kapacitou 
okolo 50 lidí. Navíc konání podobných 
akcí považuje starosta za nevhodné        

Vznikne nová obøadní místnost
v restauraèních provozech èi v Malém 
kinì. 

  Do budoucna se poèítá i se svatebními 
obøady. „Chceme na úøadì zøídit matri-
ku. Díky ní nebudou muset spoustu 
záležitostí obèané øešit ve mìstì a navíc 
budeme moci zaèít oddávat v našem 
obvodì,“ nastiòuje plány do budoucna 
starosta.  Matrika by na úøadì mohla 
zaèít fungovat ještì letos

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Dámské a pánské krejèovství
Spoleèenské šaty a obleky,
nadmìrné velikosti, tìhotenské odìvy, apod.

Jana ZAJPTOVÁ
•  •  •

Skřivánek - Ondříčkova 6
Ústí nad Labem

(naproti baru Motýlek ve společných
prostorech kadeřnictví a pedikury)

•  •  •
tel.: 606 266 489

Opravy odìvù

Funkce

Vedoucí správního
odboru ovìøování

Jméno
a pøíjmení

Èíslo
dveøí

Pavel Pulchart

Sociální dávky
A-C, Vi-Ž

Denisa Olyšarová

203

204

Telefon

472 770 260

472 775 128

Telefon

pavel.pulchart@mag-ul.cz

denisa.olysarova@mag-ul.cz

Funkce

Vedoucí odboru
správy majetku

Jméno
a pøíjmení

Èíslo
dveøí

Tomáš Jurek

Investice
a doprava

Irena Pokorná

Životní
prostøedí

Jana Šrutová, Ing.

Bytový úsek Božena Táborská

Pozemky a neby-
tové prostory

Tomáš Jurek
(v zastoupení)

219

208

207

110

219

Telefon

472 778 319,
472 775 128

472 775 128

472 775 128

472 775 128

472 778 319,
472 775 128

Telefon

tomas.jurek@mag-ul.cz

irena.pokorna@mag-ul.cz

jana.srutova@mag-ul.cz

bozena.taborska@mag-ul.cz

tomas.jurek@mag-ul.cz

Seznam pracovníkù Odboru správy majetku

Seznam pracovníkù Finanèního odboru

Seznam pracovníkù Správního odboru

Funkce

Vedoucí finanèního
odboru

Jméno
a pøíjmení

Èíslo
dveøí

Dana Kopøivová, Ing.

Všeobecná
úètárna

Milena
Kratochvílová

Mzdová úètárna Lenka Krojidlová

Danì a poplatky Irena Kindlová

Vymáhání
pohledávek

Jiøí Hadaš, DiS

315

313

312

109

314

Telefon

472 777 729

472 775 128

472 775 128

472 775 128

472 775 128

Telefon

koprivova@mag-ul.cz

milena.kratochvilova@mag-ul.cz

lenka.krojidlova@mag-ul.cz

irena.kindlova@mag-ul.cz

jiri.hadas@mag-ul.cz

Všeobecná
úètárna VHÈ

Dana Soukupová 311 472 775 128 dana.soukupova@mag-ul.cz

Sociální dávky
È-Hn

Pavla Lipertová 216 472 775 128 pavla.lipertova@mag-ul.cz

Sociální dávky
Ho-K

Eva Balíková 218 472 775 128 eva.balikova@mag-ul.cz

Sociální dávky
P-Ø

Naïa Lacinová 211 472 775 128 nada.lacinova@mag-ul.cz

Sociální dávky
L-O

Radmila Vorlíèková 231 472 775 128 radmila.vorlickova@mag-ul.cz

Sociální dávky
S-Vch

Jitka Klementová 217 472 775 128 jitka.klementova@mag-ul.cz

Hospodáøská
správa

Vladislava Fryèová 303 472 775 128 vladka.fricova@mag-ul.cz

Úsek informatiky Karel Pašek 304 472 775 128 karel.pasek@mag-ul.cz

Funkce

Starosta MO
ÚL - Sev. Terasa

Jméno
a pøíjmení

Èíslo
dveøí

Jiøí Brodský, Ing.

Místostarostka
MO ÚL - ST

Alexandra
Kovaøíková

308

306

Telefon

472 777 205

472 776 077

Telefon

jiri.brodsky@mag-ul.cz

alexandra.kovarikova@mag-ul.cz

Vedení  ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa

Tajemník ÚMO
ÚL - Sev. Terasa

Petr Vlasák, Mgr. 215 472 776 081 petr.vlasak@mag-ul.cz

Sekretariát
tajemníka, stížnosti

Lenka Beutelová 214 472 775 128 lenka.beutelova@mag-ul.cz

Úsek pøestupkù Karel Vanìk 209 472 775 128 karel.vanek@mag-ul.cz

Úsek pøestupkù Jaroslava Nováková 210 472 775 128 jaroslava.novakova@mag-ul.cz

Podatelna Miluše Krausová 104 472 775 128 podatelna.sevter@mag-ul.cz

Recepce Pavel Kotlík
Martina Roubíèková

472 775 128
472 775 128

Sekretariát
starosty

Irena Kotlíková 307 472 775 128 irena.kotlikova@mag-ul.cz

Evidence
obyvatel

Vlasta Poborská 205 472 775 128 vlasta poborska@mag-ul.cz

Kontakty na radnici pro vyøízení vašich záležitostí
Veèerní procházku nejvìtším parkem 

na Severní Terase zpestøí novì osvìtlený 
vodotrysk. V provozu je od zaèátku 
kvìtna a radnici jeho pøestavba pøišla    
na zhruba 100 tisíc korun. 

Vodní sloupec byl osvìtlený už døíve, 
ale zaøízení bylo velmi poruchové          
a prakticky potøebovalo neustálou 
údržbu. 

„Udržet vodu venku v naprosté èistotì 
je samozøejmì nemožné a nahromadìná 
špína se usazovala na osvìtlení. Bylo 
potøeba ho èasto èistit, aby splòovalo 
svoji funkci,“ øíká místostarostka 
Alexandra Kovaøíková a dodává,“ 
specializovaná firma instalovala nové 
osvìtlení ne pøímo do vodního sloupce, 
ale na sloupy v okolí. Nepøichází tak do 
styku s vodou a výsledný efekt je 
mnohem krásnìjší.“

Slavnostní zahájení provozu se 
uskuteènilo 30. dubna bìhem akce 
„Pálení èarodejnic“. 

„Poprvé jsme vyzkoušeli synchronizo-
vaný hudební doprovod s osvìtlením 
vodotrysku. Vybrali jsme úvodní vìtu 

Nový vodotrysk je v provozu

Smetanovy Mojí vlasti. Ohlasy na tuto 
produkci byly ohromné, proto uvažu-
jeme, že bychom poøádali v letních 
mìsících pravidelná vystoupení,“ popi-
suje místostarostka Kovaøíková. 

Údržba vodotrysku stojí roènì více než 
200 tisíc korun. Radnice nyní øeší 
problém se zanášením trysek. 

„Jde vlastnì o stejný problém jako       
v pøípadì osvìtlení. Neèistoty ve vodì 
zanášejí trysku a tu je tøeba èistit jednou 
za dva dny.  Krátce po vyèištìní dosa-
huje vodní sloupec až sedmi metrù, o pár 
dnù pozdìji klesne i na slabé dva a je 
nutný zásah našich veøejnì prospìšných 
pracovníkù, kteøí se o vodotrysk starají,“ 
popisuje Alexandra Kovaøíková. Radni-
ce proto uvažuje o výmìnì technického 
zázemí. Brzy se výraznì promìní i nej-
bližší okolí vodotrysku. 

„Máme v plánu vytvoøit u zdejšího dìt-
ského høištì nový trávník. Bude vlastnì 
pøímo navazovat na vodní plochu a má 
sloužit k relaxaci a odpoèinku. Lidé se na 
nìm budou moci posadit, poøádat pik-
niky, opalovat se a podobnì,“ vysvìtluje 
plány Alexandra Kovaøíková.

Radnice proto bude na osetí plochy 
volit trávu, která bude odolnìjší a nepo-
škodí ji zalehnutí nebo pošlapání. 
Souèástí trávníku bude i nový zavlažo-
vací systém.  

Severní Terasa bude mít nové hlídané 
parkovištì, vznikne za 4 600 000 korun   
v Rabasovì ulici. Zlepší se tak nabídka 
motoristùm v této èásti obvodu.

„Zdejší parkovištì je velmi málo 
využívané. Je to prakticky jen travnatá 
plocha, která nebyla v minulých letech 
pøíliš udržovaná,“ popisuje souèasný 
stav místostarostka Alexandra Kovaøí-
ková a dodává,“udìláme nový povrch    
a bude tady nepøetržité hlídání.“

Radnice vìøí, že nové parkovištì ocení 
hlavnì øidièi, kteøí se obávají krádeže 
auta nebo jeho vybavení. To není na sí-
dlištích nièím neobvyklým. V loòském 
roce zlodìji v Ústí nad Labem vykradli 
na 900 aut a odnesli si vìci za 13 milionù 
korun. 

„Samozøejmì hlídaná parkovištì jsou 
pro øidièe velmi bezpeèná. Ostatním 
policie obecnì radí, aby parkovali jen   
na dobøe osvìtlených místech, v blíz-
kosti domù nebo chodníkù, kde se pohy-
bují lidé. Základním pøedpokladem je 
nenechávat uvnitø žádné cennosti ani jen 
tak pohozené tašky,“ øíká tisková mluvèí 
ústeckých policistù Veronika Beranová. 

Nové parkovištì

Výbor pro kulturu, sport a školství 
podpoøil od zaèátku roku projekty        
za témìø 70 tisíc korun. „O dalších       
80 tisících korunách, které jsme letos 
celkovì na kulturu sport a školní aktivity 
vyèlenili, budeme rozhodovat v øíjnu,“ 
øíká radní Michal Ševcovic a dodává,“ 
šanci mají projekty zamìøené na jedno-
rázové akce urèené pro mládež i ostatní 
skupiny obyvatel s trvalým bydlištìm  
na území MO Severní Terasa. Výbor     
si pøi svém jednání ovìøuje pravdivost 
poskytnutých informací a posuzuje 
dosah jednotlivých aktivit. Prioritu mají 
akce, které jsou urèeny pro co nejširší 
okruh obyvatel a jsou financovány z více 
zdrojù. Pøedpokladem je samozøejmì 
øádnì a vèas podaná žádost na pøedepsa-
ném formuláøi.“

Z kulturní oblasti byly podpoøeny 
napø. tyto aktivity:

- pálení èarodìjnic s rádiem Labe 

Podpora kulturních, sportovních a školních aktivit
- konání rùzných seniorských aktivit 

organizovaných Domovy dùchodcù 

Ve školské a sportovní oblasti napø: 
tyto aktivity: 

- sportovní olympijský den a školní 
jarmark na ZŠ Rabasova 

- karneval, dopravní olympiáda, spor-
tovní olympiáda ve Školní družinì ZŠ 
Støíbrnická

- výstava k 60.výroèí ukonèení II. svì-
tové války na ZŠ Støíbrnická

- soutìže dìtí v MŠ Støíbrníky a v MŠ 
Dobìtice

 
Formuláøe žádosti vèetnì metodického 

pokynu pro pøedkladatele žádosti jsou     
k dispozici na webových stránkách 
úøadu nebo v budovì úøadu MO Severní 
Terasa. Další informace poskytuje Irena 
Kotlíková (sekretariát starosty) nebo 
Dana Kopøivová (vedoucí finanèního 
odboru ÚMO ÚL  ST). foto: Miroslav Kukaèka

MUDr. Dušan Oslej Koalice SZ a Bloku demokrat. stran
Ing. Jiøí Brodský ODS, èlen RMO
Alexandra Kovaøíková ODS, èlen RMO
Mgr. Aleš Dostál ODS
Vítìzslav Kroupa ODS
Radim Litterbach ODS
Ivan Lochner ODS, èlen RMO
PaedDr. Petr Brázda KSÈM
Kvìta Rybárová KSÈM
Ing. Zdenìk Orava KSÈM
Jana Vlková KSÈM
Iveta Èernohorská ÈSSD
Josef Macík ÈSSD
Mgr. Michal Ševcovic Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu èlen, RMO
PaedDr. Jan Eichler Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu èlen, RMO

Seznam èlenù Zastupitelstva MO ÚL - Severní Terasa

Rada mìstského obvodu ÚL - Severní Terasa

Jan Eichler
èlen RMO

Michal Ševcovic
èlen RMO

Dalšími èleny RMO jsou: Ivan Lochner, Jiøí Brodský, Alexandra Kovaøíková

UPZ finance
tel.: 605 263 947 • tel.: 737 379 297

10 - 16 hod. • ne SMS!

od 20.000,-
neomezenì pro všechny dùchodce, 

zamìstnance, podnikatele
(i s nulovým daòovým pøiznáním)

ÚVÌRY BEZ POPLATKÙ
NEBANKOVNÍ SEKOR

Sbìrné dvory v Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem jsou dva sbìrné dvory: 
1./ Sbìrný dvùr odpadù Krásné Bøezno (v areálu TSmÚ)
2./ Sbìrný dvùr odpadù Všeboøice (v areálu skládky Všeboøice)
 - pøijímají veškeré druhy vytøídìných odpadù (od obèanù zdarma) vèetnì 

nebezpeèných složek
 - umožòují sbìr velkoobjemových odpadù z domácností (lednièky, sporáky, 

praèky, televizory, nábytek)
 - možnost odvozu odpadu z místa bydlištì do sbìrných dvorù na základì 

objednávky zákazníka
Sbìrné dvory nepøijímají komunální odpad, složením odpovídající obsahu 

odpadové nádoby.
Sbìrný dvùr v Krásném Bøeznì nepøijímá stavební odpad a odpad ze zelenì. 

Tyto odpady pøijímá sbìrný dvùr odpadù ve Všeboøicích.

Sbìrný dvùr Krásné Bøezno (areál TsmÚ)
Místo sbìru: ul. Køižíkova - odboèka   z Drážïanské ulice 
Provozní doba:
Pondìlí- pátek 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 14.00
Kontakty: 475 316 262

Sbìrný dvùr Všeboøice (areál skládky)
Místo sbìru: v areálu uzavøené skládky stavebního odpadu TSmÚ, s.r.o.          

(za depem trolejbusù), ul. Havíøská
Pondìlí- pátek 6.30 - 18.:00
Sobota 8.00 - 14.00
Kontakt: 472 743 913

Foto: Miroslav Kukaèka



Erbenova vyhlídka má svoji minulost, souèasnost i budoucnost
Budoucí podoba Erbenovy vyhlídky  

se v posledních mìsících stala jedním     
z nejdiskutovanìjších témat na Severní 
Terase i v celém Ústí nad Labem.   
Bojuje se na více frontách. Proti sobì 
stáli dva renomovaní architekti. Klub 
èeských turistù zase zaèal bojovat          
o svých pøedstavách o budoucí   
vyhlídce s obvodní radnicí. Pøitom 
vlastnì vùbec žádné rozhodnutí             
o podobì nástavby nepadlo a veškerá 
jednání neskonèila, jistá je jen jediná 
vìc: Erbenova vyhlídka dostane 
nástavbu na základì návrhu pražského 
architekta Libora Èížka. 

Erbenova vyhlídka má pohnutou 
historii

Vypadá to, jako by pøírodní živly         
o nástavbu na Erbenovì vyhlídce 
nestály. První rozhledna se nad Ústím 
nad Labem objevila v roce 1889. Mìla 
dvì èásti  kamenný základ a døevìnou 
nástavbu se šindelovou støechou.         
Ta ovšem na vyhlídce vydržela devìt  
let, pak ji shodil vítr bìhem zimní   
bouøe. A to ne jednou, druhá døevìná 
nástavba spadla po pìti letech              
pøi vichøici. Navíc kamennou pode-
zdívku poškodil blesk. 

Do dnešní podoby opravili Erbenovu 
vyhlídku turisté v roce 1933, nese  
jméno je jejich tehdejším pøedsedovi 
Alexandrovi Erbenovi. V roce 1981       
ji turisté ještì jednou opravili.              
Za sedmdesát dva let se ale na jejím 
vzhledu kromì pár, návštìvníky vyry-
tých, nápisù, vùbec nic nezmìnilo.

„Chceme se pouèit z historie a nesta-
vìt na vyhlídce nìco, co vydrží nìkolik 
let a pak to opìt shodí vítr. Byla by         
to zbyteèná investice. To je dùvod,   proè 
Erbenova vyhlídka už nikdy nebude 
vypadat, jako na poèátku svého vzniku  
v 19. století,“ øíká místostarostka 
Alexandra Kovaøíková. 

Architekt je vybrán, budoucí 
podoba nástavby ne

Nástavbu na Erbenovu vyhlídky 

Pokud se nám dostane do rukou, 
samozøejmì se k ní vyjádøíme,“ 
komentuje místostarostka Kovaøíková. 

Z Erbenovy  vyhl ídky  bude  
odpoèinková zóna

Budoucnost Erbenovy vyhlídky je 
jasnìjší než pøed pár lety. Bude tu 
pøírodní odpoèinková zóna se znaèe-
nými opravenými turistickými cestami a 
napojená cyklistickou stezkou na další 
èásti Ústí nad Labem. 

„Pøed ètyømi lety jsme zaèali s první-
mi úvahami o zkultivování celé    
plochy. Naše zámìry se za tu dobu     
dost zmìnily. Pùvodnì jsme uvažovali    
o parku. Mìly tu být lavièky, stánek        

vyprojektuje pražský architekt Libor 
Èížek. Ten se pøi souboji s ústeckým 
architektem Zdeòkem Havlíkem 
odlišoval pøedevším modernì pojatou 
variantou. Odlehèené konstrukci 
dominuje toèité schodištì a celá stavba 
má tvar písmene E. 

Zdaleka ale nejde o jedinou variantu    
a Erbenova vyhlídka mùže nakonec 
vypadat jinak. 

„Jak už bylo øeèeno, nechceme 
variantu odpovídající historii, protože  
se prostì neosvìdèila. U mohutné 
konstrukce opìt hrozí, že když se         
do ní opøe silnìjší vítr, spadne. 
Modernìjší varianta se nám líbila     
nejen z praktického pohledu, ale 
myslíme si, že se nemùžeme stále  
ohlížet jen do minulosti, ale nechat          
i své vlastní odkazy pro budoucí 
generace,“ vysvìtluje místostarostka 
Kovaøíková. 

„Žijeme v 21.století a nemìli    
bychom proto stavìt jako pøed více než 
sto lety. Ve svìtì je bìžné, že moderní 

pøístavby doplòují historické stavby,“ 
dodává starosta Jiøí Brodský. 

Zástupci radnice plánují s vítìzným 
architektem opakovanì jednat a pos-
tupnì se dohodnou na odpovídající 
variantì. 

Záhadná petice

Petice na podporu historické podoby 
Erbenovi vyhlídky, kterou mají orga-
nizovat Èeští turisté, je záhadou.    
Radní i zastupitelé o její existenci      
èetli v novinách, slyšeli o ní v televizi      
i radiu, ale osobnì s nimi nikdo  
nejednal, podpisové archy jim nikdo 
nepøedal, a tak se k ní nemohli ani 
vyjádøit. 
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èásteènì omezen stromyVýhled:

Ústí nad Labem,
Krušné hory

Milešovka, Ústí nad Labem,
údolí Labe

sídlištì Dobìtice,
Buková hora

Minulost: Erbenova vyhlídka se svou 
pùvodní pøístavbou na konci 19. století. 
Døevìnou nástavbu dvakrát shodil vítr.

Souèasnost: Erbenovu vyhlídku tvoøí 
nyní jen kamenná èást.

Erbenova vyhlídka
Vznik: 1933
Výška rozhledny: 8 metrù
Vyhlídková plošina ve výšce: 8 metrù
Poèet schodù: 36
Pøístup: Rozhledna se nachází na severním okraji Ústí nad Labem,                 
nad mìstskou èástí Dobìtice. Na konci sídlištì zaèíná cesta znaèená          
modrou znaèkou, vede až na vrchol.

Budoucnost: Zastupitelé Severní Terasy zatím definitivnì nerozhodli o budoucí 
podobì vyhlídky. Dali ale pøednost architektovi, který jako jeden z plánù navrhuje 
modernì pojatou nástavbu.

Strážníci jich loni objevili 43, všechny nakonec odklidili jejich majitelé nebo 
mìsto. 

„V první øadì se pokusíme zjistit, komu auto patøí. Policie ÈR vylustruje auta 
podle registraèních znaèek. Majitele radnice vyzve, aby si vùz odklidil. Autùm 
ovšem èasto chybìjí registraèní znaèky a najít majitele proto nebývá jednoduché,“ 
vysvìtluje Irena Pokorná z odboru správy majetku. 

Seznam všech nalezených autovrakù je zveøejnìn na úøedních vývìskách po dobu 
2 mìsícù. Po uplynutí zákonné lhùty mùže mìsto vrak nechat odstranit. Odtah stojí 
1200 korun . V loòském roce nechalo mìsto odtáhnout z ulic obvodu Severní Terasa 
7 vrakù. 

„Co je autovrak øíká pøímo zákon, je to  zvláš� nebezpeèný odpad a odpad je každá 
movitá vìc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Likvidaci vrakù mùže 
provést jen specializovaná firma,“ øíká Irena Pokorná.

V souèasné dobì jsou v šetøení vozidla:

Vozidlo registraèní zn. umístìní ul. majitel

Opel kadet bez             V Klidu 2

BMW bez               V Klidu 2

Škoda 100 ULA 25-20     J. Zajíce     Vl. Matìjka, Dr. Horákové 3

Wartburg ULC 20-90     Stavbaøù     Pavel Juráò, Stavbaøù 1

Škoda 100 ULA 28-58     Ladova     Jar. Holinka, Jizerská 18

Oltcit - krém. barva bez             Ladova 36 

Oltcit - bílá barva bez               Ladova 36 

Lada ULB 08-00    Muchova 1 K. Kršòák, Muchova 1

obytný pøívìs bez                Meruòková 1  

Seat ULH 85-63   Meruòková 11 K. Lazana, Picassova  545

Fiat OPK 14-40   Ovocná      Vl. Pihrt, Vìtrná 30

Š Favorit Pick Up 2U3 6550     Malátova     Jan  Kubát, Kmochova 4

Škoda 105 bez              Kmochova 4

Škoda 105 bez              Kmochova 20

Wartburg ULH  71-75   Kmochova 4  M.Vochoska, Šrámkova 4

Škoda 120 ACN 62-45    Kmochova 4   O.Špicl, Šrámkova 6

Nissan  TPL 96-19   Šrámkova DD  L.Heømánek, Ježkova 18

Škoda 105  DCB 80-12   Šrámkova      T. Hájek, Mimoò

Chrysler PHH 82-08    Rabasova 2    J.Kavùr, Drahelice

Škoda 105 ULD 32-93   Rabasova 4  J.Bulák, Vodaøská 123

Škoda 120 ULD 67-91   Jizerská 57   L.Hrèiak, Školní 4

Audi    1U8 6428      Jizerská 38   A.Zalabák, Jizerská 45

Citroen  ULI  80-70    Jizerská 38    V. Sloup, Jizerská 47

Škoda 120         bez            Šumavská 

Chystá se likvidace autovrakù

Radnice se chystá vybudovat nové 
sportovištì s U-rampou, která slouží 
skateboardistùm a bruslaøùm. V plánech 
je i stavba menších koutkù pro míèové   
hry pøímo u sídliš�. 

„Høištì chceme postavit v ulici Mezní. 
Je to místo stranou sídlištì, takže   

Radnice udìlá radost hlavnì mladým sportovcùm a dìtem
nikoho nebude rušit hluk. Navíc je     
tato plocha ideální, protože je rovná       
a nebude vyžadovat žádné další náklady 
na budování opìrných zdí,“ vysvìtluje 
místostarostka Alexandra Kovaøíková.        
Na akci s rozpoètem pøes milion korun 
shání radnice dotaci. Vedle U-rampy 

plánujeme v novém areálu další prvky       
pro mladé sportovce.  

Další høištì vznikne v Jizerské ulici 
pøebudováním prostoru, kde trénovali 
hokejbalisté. 

„Lidé si èasto stìžovali na hluk         
pøi jejich trénincích. Rozhodli jsme se 
proto, že hokejbalisté budou trénovat 
jinde a z tohoto prostoru vybudujeme 
høištì pro starší dìti,“ øíká místo-
starostka Kovaøíková. Nové høištì bude   
i v ulici Šumavská a také mezi ulicemi 
Gagarinova a Glenova. 

„ V tom druhém pøípadì je mezi domy 
plocha, která je nevyužívaná. Chtìli 
bychom z nìj udìlat menší víceúèelové 
høištì a umístit sem i provazové 
prolézaèky. Na to ale bude potøeba 
zmìna povrchu, protože beton je urèitì 
nevhodný. V úvahu pøichází tráva    
nebo písek,“ popisuje Alexandra 
Kovaøíková. 

OBVODNÍ ZPRAVODAJ OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Na Severní Terase rostou vzácné stromy
Náš obvod má skuteènou raritu. Park Družba je opravdovým unikátem               

z hlediska druhù stromù, které v nìm rostou a žasnou nad ním i odborníci. 

Každý rok slavíme Den stromù výsadbou zajímavých døevin. Letos tu pøibylo      
9 jinanù dvoulaloèných. Listy ze stromù se dají použít jako èaj se zdraví 
prospìšnými úèinky. Bohužel  stromy se staly terèem vandalù, kteøí se zasloužili     
o jejich èásteèné znièení. Pracovníci radnice chybìjící stromy dosadili, tak 
uvidíme, zda si je pro budoucnost našich dìtí zachováme. V našem obvodu máme    
i stromy, které by si zasloužily vìtší pozornost a ochranu. A právì mapování 
stromù se vìnovala skupinka dìtí a mládeže oddílu Brontosaurus ze Severní 
Terasy. Jeden krásný exempláø dubu je napø. u øeditelství Masarykovy nemocnice. 
Na Koèkovì je rozložitá lípa a velmi pìkná lípa je i ve staré èásti Dobìtic. 

Projekt Studánky
„Znám køiš�álovou studánku, kde nejhlubší je les…“  V našem obvodu skuteènì 

nenajdeme nejhlubší les, ale najdeme zde øadu pìkných pramenù èi studánek.       
A jistì jako správní patrioti mi dáte za pravdu, že bychom se mìli k vodì, jako 
cenné surovinì, správnì zachovat. Mìli bychom mít ke studánkám i pramenùm 
hlubokou úctu, i když si pouze otoèíme kohoutkem a nemusíme se starat, kde se 
kvalitní pitná voda bere. A právì proto, že nám není lhostejné, jak to s pramínky    
a studánkami vypadá a že víme, že napø. posezení u studánky nemusí být jen          
o využití zdroje, ale i vyvážené krajinì, plné turistických zajímavostí, snažíme se 
rozjet projekt „Studánky“. V loòském roce jsme provedli prùzkum a vyèištìní 
nìkterých lokalit. V letošním roce bychom v tomto úsilí rádi pokraèovali. Nìkteré 
vytypované studánky vyèistíme a zastøešíme. Rádi bychom, abyste s námi 
spolupracovali a pomohli nám studánky a pramínky vytipovat. Jestli se nám 
projekt podaøí, jistì budeme mít radost z toho, že se u studánky mùžeme zastavit, 
odpoèinout si zde na lavièce, pøeèíst si její historii   èi název a pøípadnì se dobrou 
vodou osvìžit.

Jan Eichler, radní Severní Terasy, èlen Komise životního prostøedí.

Radnice Severní Terasy postupnì     
ruší øadu pískoviš� a nahrazuje je     
høišti nebo odpoèinkovými zónami        
s lavièkami. 

„Dùvodem nejsou jen zpøísnìné 
hygienické pøedpisy na stav pískoviš�, 
ale hlavnì fakt, že vìková skladba 
obyvatel sídlištì se mìní. Tam, kde døív 
byla potøeba pískovištì, jsou teï víc 
užiteèná høištì pro starší dìti nebo místa 
pro posezení seniorù,“ øíká místo-
starostka Kovaøíková. 

Zrušeno tak bylo 20 pískoviš� a další 
zaniknou letos, pøedevším ta, která     
jsou mimo sídlištì. Na druhou stanu 
vznikají oplocené koutky s prolé-
zaèkami mezi domy, konkrétnì              
v pøíštích mìsících zaène úprava 
dìtských høiš� v ulicích Rabasova          
a Ladova. Výmìna písku v nich      
pøijde  radnici  roènì  na  150  tisíc 
korun. 

K nepoznaní se promìní høištì mezi Glenovou a Gagarinovou ulicí. Zmizí 
betonová plocha, kterou nahradí víceúèelové høištì a provazové prolézaèky.

                                                                                        foto: Miroslav Kukaèka

z obèerstvením a podobnì. Dnes       
jsme pro variantu zachovat celé     
oblasti více pøírodní charakter. Upra-
víme cesty, vybudujeme cyklostezku, 
ale  více do kraj iny zasahovat  
nechceme,“ popisuje plány radnice 
místostarostka Alexandra Kovaøíková. 

Otázkou jsou finanèní prostøedky. 
Oprava vyhlídky bude stát 600 tisíc 
korun, polovinou pøispìje mìsto, druhou 
èást zaplatí radnice Severní Terasy        
ze svého rozpoètu. 

Minimálnì stejná èástka by byla 
potøeba na nástavbu vìže. 

Zatím je jasná pouze oprava základní 
èásti vyhlídky, na kterou máme v roz-
poètu schválené finanèní prostøedky. 

Pøedstavy o tom, kolik by stála úprava 
celého okolí Erbenovy vyhlídky vèetnì 
cyklistických stezek zatím vùbec nejsou 
známy. 

„Zøejmì nedokážeme ani tuto akci 
financovat sami jako obvod a budeme 
potøebovat pomoc. Urèitì budeme žádat 
o dotace,“dodává místostarostka 
Alexandra Kovaøíková. 

Foto: Miroslav Kukaèka



OBVODNÍ ZPRAVODAJ OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Lesopark Bertino údolí se možná roz-
roste. Radnice uvažuje o prodloužení 
turistických tras, které by tuto odpoèin-
kovou zónu napojily na další zajímavá 
místa jako Mariánskou skálu nebo 
Erbenovu vyhlídku. Na práce se opìt 
chystá použít veøejnì prospìšné pra-
covníky a tak ušetøit finanèní prostøedky. 

Historie
Sedm set metrù dlouhé údolí nese 

jméno po Bertì Schaffnerové, manželce 
nìkdejšího øeditele chemièky, která 
lesopark nechala na konci 19.století     
na své náklady upravit a zpøístupnit 
Ústeèanùm. 

Údolí spojovalo centrum mìsta s bý-
valou samostatnou obcí Støíbrníky. Ty se 
s Ústím nad Labem spojily 1. kvìtna 
1939, ale jen do konce druhé svìtové 
války. Druhé slouèení bylo až v roce 
1977, kdy tady zaèala masivní výstavba 
panelových domù. Støíbrníky svým 
jménem dodnes pøipomínají tìžbu 
støíbra, která tu zaèala už na konci       
15. století. V souèasné dobì jsou v Ber-
tinì údolí patrné zbytky dvou ústí 
tìžebních štol. 

Devastace údolí
Celý lesopark léta chátral a Ústeèany 

byl prakticky nevyužíván. Vìtší údržbu 
prodìlalo údolí jen v polovinì padesá-
tých let. Eroze prudkých stìn údolí, 
výstavba garáží a neukáznìnost zahrád-
káøù, kteøí sem vyhazovali odpad, mìla 
za dùsledek, že lesopark byl v žalostném 
stavu a pøi deštích, kdy je zemì mokrá, 
prakticky neprùchodný. 

Plánuje se rozšíøení Bertina údolí
Obnova
První práce na obnovì Bertina údolí 

zaèaly pøed dvìma lety. Radnice na nì 
použila veøejnì prospìšné pracovníky. 

„Ušetøili jsme tím mnoho finanèních 
prostøedkù, než kdybychom najali 
soukromou firmu,“ vysvìtluje místo-
starostka Alexandra Kovaøíková. 

Dìlníci opravili cesty, vyèistili potok, 
znovu vybudovali odpoèívadla, umìlý 
vodopád, lávky pøes potok, lavièky        
a koryto øeky. Do údolí se letos na jaøe 
pracovníci radnice opìt vrací a budou 
pokraèovat v opravách.

„Úplnì hotové to asi nikdy nebude. Ta 
cesta vede strmým údolíèkem, bìžným 
používáním dochází k její devastaci. Své 
udìlají i vandalové a navíc nás tam trápí 
divoká prasata, která rozrývají pùdu,“ 
øíká místostarostka Kovaøíková. 

Budoucnost
Bertino údolí je zatím samostatnou 

odpoèinkovou zónou. Èasem se ale 
stane souèástí mnohem vìtšího 
pøírodního turistického komplexu.   

„Chtìli bychom vybudovat navazující 
turistické trasy, které by vedly smìrem 
na Krásné Bøezno a Erbenovu vyhlíd-
ku,“dodává Alexandra Kovaøíková.      
Z ulice Dùlce by se pak dalo dojít 
parkem až tøeba k Zoologické zahradì. 

 V plánech je zkulturnìní pøístupu        
s dolní i horní èásti. Chybí tu napøíklad 
upravená plocha pro parkování aut. 
Lesopark totiž zaèíná v ulici Dùlce, kde 
nevede žádný chodník a lidé se tam 
nejsnáze dostanou autem. 

Vykrádání aut, krádeže vozidel            
a kapesní krádeže, to nejèastìji šetøí 
policisté na Severní Terase. Podle jejich 
tvrzení je obvod bezpeèný z hlediska 
násilných trestných èinù. Loupežné 
pøepadení je tu ojedinìlé.    

„Kdybychom vycházeli pouze ze sta-
tistky, tak se v Severní Terase stane 
nejvíce trestných èinù hned po centru. 
Jde pøevážnì o majetkové trestné èiny, 
násilí èlovìka proti èlovìku øešíme jen 
výjimeènì. Je to dáno strukturou            
a velikostí obvodu, ten tvoøí zejména 
sídlištì a na nì se váží problémy se 
zabezpeèením, zejména aut. Prakticky  
je tu jedno auto vedle druhého, a to je 
samozøejmì pro zlodìje lákadlo,“ 
vysvìtluje zástupkynì vedoucího oddì-
lení Renata Michajlièenková. 

Zlodìjùm podle policistù napomáhá    
i fakt, že sídlištì je hodnì anonymní. 
Lidé èasto neznají ani své nejbližší 
sousedy. Nevìdí, jestli èlovìk, který se 
právì snaží dostat do auta, je jeho majitel 
nebo ne. 

„Neustále nabádáme øidièe, aby si svá 
auta zabezpeèovali, nenechávali nic     
na sedaèkách, nedávali panel od auto-
rádia pod sedaèku. Zlodìji tyhle finty 
znají. I když to mùže znít neuvìøitelnì, 
zlodìje k vykradení auta mùže nalákat    
i krabièka cigaret na palubní desce nebo 
pohozená prázdná igelitová taška,“ 
vysvìtluje Renata Michajlièenková.

Trestný èin Evidováno Evidováno

do bøezna 2005 / objasnìno do dubna 2005 / objasnìno

Loupeže 4/0 4/0

Vloupání do bytù 10/4 10/4

Vloupání do rodinných domù 8/5 9/6

Kapesní krádeže 9/2 17/4

Jízdní kola (samostatnì) 5/2 6/2

Odcizená vozidla 24/6 33/7

Vloupání do vozidel 74/35 98/58

Dejte pozor na krádeže
Druhým nejèastìjším problémem jsou 

kapesní krádeže. 

„Typickým pøíkladem je èlovìk, který 
nastoupí ve mìstì do autobusu a jede 
domù na Severní Terasu. Po cestì nebo 
až ve svém bytì zjistí, že mu chybí 
doklady a penìženka. Samozøejmì není 
jasné, kde pøesnì mu je ukradli. Nahlásí 
to ovšem u nás, protože tady bydlí,“ øíká 
zástupkynì vedoucího oddìlení Renata 
Michajlièenková. 

V poslední dobì policisté vyšetøovali    
i pøípady, kdy se terèem zlodìjù stali 
podnapilí muži pøi cestì z hospody 
domù. 

Vìèný problém je podle policistù 
vykrádání sklepù. Sice se poèet pøípadù 
snižuje, poté co øada domù pøechází     
do soukromého vlastnictví a zlepšuje     
se zabezpeèení domù, ale i tak je vysoký. 

„Zlodìji se zamìøují hlavnì na krádeže 
kol, ale nepohrdnou ani zahradním 
náøadím a sezónní technikou,“ dodává 
Renata Michajlièenková.

S blížícím se létem policie varuje   
pøed zlodìji i obyvatele pøízemních 
bytù. 

„Zaèíná být teplo, lidé pøes den i v noci 
nechávají otevøená okna a zlodìji tak 
mají jednoduchou pøístupovou cestu    
do bytu. Už jsme zaznamenali první 
takový pøípad,“ vysvìtluje zástupkynì 
vedoucího oddìlení Renata Michaj-
lièenková. 

Odpadky poházené okolo popelnic, 
nepoøádek v zeleni tak to na mnoha 
místech obvodu vypadá. Úøedníkùm 
radnice už dochází trpìlivost. Provinilce 
chce zaèít tvrdì trestat. 

„Lidé jakýkoli odpad odkládají         
ke sbìrným nádobám. Neobtìžují se jej 
odložit pøímo do nádoby, nebo velko-
objemný odpad odvést do sbìrných 
dvorù, kde jej od nich odeberou 
bezplatnì. V okolí popelnic se potom 
hromadí nepoøádek, který se vlivem 
vìtru a obèanù roznáší do okolí. 
Výsledkem je nepoøádek témìø všude.   
V zákoutích zelenì se najdou natahané 
matrace, zbytky nábytku, prkýnek, 
kobercù. Všude se povalují obaly snad 
ode všeho, co zabalit lze. O zbytcích 
jídla ani nemluvì. Obèané si stìžují      
na èastý výskyt potkanù a neuvìdomují 
si, že pøíèinou je pak právì nepoøádek 
kolem popelnic,“ popisuje situaci Jana 
Šrutová, pracovnice odboru správy 
majetku.

Pøitom pohozením odpadu lidí porušu-
jí vyhlášku a hrozí jim pokuta, v pøípadì 
vzniku èerné skládky se mùže pohybo-
vat v øádu desetitisícù korun. 

Do sbìrných nádob lze ukládat pouze 
vytøídìné složky komunálního odpadu 
(hnìdé  smìsný odpad, modré  ploché 
obaly, zelené  duté obaly). 

„Vyhláška pøímo zakazuje ukládat    
do kontejnerù nebo vedle nich objemný, 
nebezpeèný, stavební odpad a odpad    
ze zelenì. Tento odpad je možno pøedat 
jednotlivými obèany do sbìrného dvora 
ve Všeboøicích a Krásném Bøeznì 
bezplatnì,“ vysvìtluje Jana Šrutová. 

Mezi povinnosti vlastníka objektu, 
tedy ve vìtšinì pøípadù obytného domu, 
patøí i udržování èistoty v okolí sbìrných 
nádob urèených k jeho nemovitosti. 

„Èisto musí být do vzdálenosti 1metru 

Jak naložit s nepoøádkem

všemi smìry od kontejneru. V praxi      
se èasto stává, že nepoøádek je hlavnì     
u popelnic pøed paneláky. Lidé mají 
pocit, že za nì nikdo nezodpovídá, ale to 
se pletou. Pokutu mùže dostat i bytové 
družstvo, a tak vlastnì všichni jeho druž-
stevníci,“ øíká Jana Šrutová.

Nepoøádek èasto likvidují veøejnì 
prospìšní pracovníci, které radnice 
zamìstnává.  

Za odvoz a likvidaci odpadu na skládce 
musí obvod zaplatit. Jako právnický 
subjekt nemùže mít služby zdarma.     
Za likvidaci velkoobjemného odpadu, 
který byl odstranìn z okolí sbìrných 
nádob a zelenì zaplatil loni obvod témìø 
300.000 Kè. V tìchto nákladech nejsou 
zapoèteny náklady na samotný odvoz     
a sbìr odpadu. 

„Zatímco všichni obyvatelé mìsta 
mohou odpad odevzdávat ve sbìrném 
dvoøe zdarma, obvod musí zaplatit. 
Takže kvùli lenosti nìkterých naprosto 
zbyteènì pøicházíme o peníze, které pak 
chybìjí napøíklad pøi opravì chodníkù 
nebo stavbu dìtských høiš�,“vysvìtluje 
Jana Šrutová a dodává, „Rozhodli jsme  
se proto zaèít nekompromisnì nepoøá-
dek pokutovat. Fyzické osoby mohou 
dostat pokutu až 50 tisíc korun a práv-
nické osoby, tedy družstva nebo firmy 
mohou zaplatit až 200 tisíc korun.“ 

Radnice také apeluje na obèany, aby 
tøídili odpad. Podle zákona je totiž nutné 
stále snižovat „biologicky rozložitelný 
podíl komunálního odpadu ukládaný   
na skládky …(tj. snížit tento podíl        
do roku 2010 na 75%, do roku 2013      
na 50% a do roku 2020 na 35% 
celkového množství - hmotnosti biolo-
gicky rozložitelného komunálního 
odpadu vzniklého v roce 1995).“         
Pøi nesplnìní této vyhlášky bude ÈR 
postihována nemalými pokutami.

Ulice
è.p./è.o.

Oblá 1
Oblá 2
Stavbaøù 1
Stavbaøù 3
Jizerská 22
Poláèkova 12, 14
Celkem

Kupní smlouvy
pøedány nájemníkùm

Kupní smlouvy
pøedány na Katastr. úøad

60
60
60
60
60
52

352

45
24
32
34
35
30

200

Pøehled prodeje bytù na Severní Terase

údaje k 12. 5. 2005

Jedná se o prodej obydlených domù a bytù v majetku Statutárního mìsta Ústí nad 
Labem, které jsou spravovány mìstským obvodem Severní Terasa, prodávaných 
podle zák. è. 72/1994 Sb. v platném znìní a dle zásad schválených RMO - ST.

Volné byty v tìchto domech se prodávají formou licitace na základì zámìru 
prodeje a licitaèního øádu schváleného RMO - ST.

Jediný dùm v Kmochovì ulici, è. 3352/4, který byl rekonstruován se státní dotací, 
zùstane i nadále v majetku mìsta.
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Místa, kde stojí na sídlištích kontejnery na odpad budou hezèí a bezpeènìjší. 
Vedení radnice se nechává inspirovat v Nìmecku, kde kontejnery zakrývají 
pergoly s rostlinami. První úpravy kontejnerových stání v našem obvodì jsme 
zaèali v ul. Jizerská.

Místa, kde na sídlištích stojí kontej-
nery na odpad, budou hezèí. Radnice 
plánuje jejich postupnou pøestavbu, aby 
nehyzdily vzhled sídlištì. Pøestavba 
jednoho koutu stojí od 30 do 70 tisíc 
korun a na území obvodu je 234 stání  
pro kontejnery. 

„Je to plán na roky dopøedu. Chtìli 
bychom každý rok upravit alespoò 
nìkterá. Letos zaèneme v Jizerské  
ulici,“ øíká místostarostka Alexandra 
Kovaøíková. 

Kontejnery totiž èasto stojí na vylo-
ženì špatných místech, napøíklad         

Místa na odpad jsou hezèí
na parkovišti nebo pøímo v ulici.     
Podle podmínek Evropské unie budou 
muset navíc Èeši postupnì stále více 
tøídit odpad, a tak lze pøedpokládat,      
že u klasických kontejnerù pøibudou        
ve vìtší míøe i ty na tøídìný odpad. 

„Líbí se nám, jak tento problém       
øeší v Nìmecku, kde kontejnery stojí      
v døevìných pergolách, èasto obe-
pnutých rostlinami. Vypadá to pìknì            
a lidé se z okna nemusejí dívat              
na špinavé popelnice. Chtìli bychom    
jít stejnou cestou,“ dodává místo-
starostka Kovaøíková. 

Prodáno

75%
40%
53%
57%
58%
58%
57%

Na zaèátku privatizace obvod Severní Terasa spravoval 5 299 obecních bytù. 
Podle zákona è. 72/1994 Sb., schválených zásad pro privatizaci bytù a provádìcích 
pokynù se k datu 31. 8. 2002 podaøilo prodat 4 807 bytù.

V první vlnì privatizace se neprodaly byty v domech Oblá 1, Oblá 2, Stavbaøù 1, 
Stavbaøù 3, Jizerská 22 a funkèním celku Poláèkova 12, 14, kde nedosáhl poèet 
zájemcù o koupi bytu pøedepsaných 80%.

V již prodaných domech zùstalo 107 neprodaných bytù, z toho 83 bytù s dluhem. 
Volné neprodané byty ve zprivatizovaných domech se prodávaly obálkovou 
metodou, tzn. nejvyšší nabídce. Obsazené byty jsme nejdøíve nabídli pøíslušným 
spoleèenství vlastníkù, poté je mohl koupit i jiný zájemce.

Od roku 2003 jsme prodávaly bytové jednotky jak volné, tak s nájemníkem formou 
veøejné licitace dle schváleného licitaèního øádu. Veøejnou licitací bylo prodáno 
celkem 101 bytových jednotek .

Byty, na kterých váznou dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
se prodávají i s pohledávkou.

Celkem se prodaly pohledávky za 3 828 603,50 Kè.
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