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Parkování – problém současnosti
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa v současné době řeší, mimo jiné,
problém s parkováním vozidel na svém území. Parkovacích míst je málo a automobilů neustále přibývá. Obyvatelé městského obvodu oslovují úřad s dotazy na vyhrazená parkovací
místa, neboť tím by si zajistili možnost zaparkování svého vozidla v kteroukoliv dobu v průběhu celého pracovního týdne, ale i o víkendu. Městský obvod v současné době disponuje s
jedním parkovištěm, kde je možno si za úhradu zajistit stálé parkovací místo. Jedná se o parkoviště v Doběticích mezi ulicemi Rabasova a Kmochova. Rada městského obvodu spolu s
vedením ÚMO se na své poradě dohodli, že vyhoví občanům, kteří mají zájem o vyhrazené
stání. V průběhu měsíce března a dubna bude vytipováno několik parkovacích ploch, které
budou opatřeny vjezdovou závorou. Jednotlivá parkovací místa budou znázorněna a očíslována. Zájemci si pak budou moci za úplatu (400,- Kč + DPH) zajistit parkovací místo, které
bude sloužit pouze pro jejich potřebu. Úřad tímto postupem chce řešit několik problémů. Občanům poskytne možnost „vyhrazeného stání“, na vyhrazených parkovištích vznikne řád při
parkování – řidiči budou parkovat tak, jak mají. A v neposlední řadě si úřad bude vytvářet finanční prostředky, které budou investovány do výstavby nových parkovacích míst.
Prvním parkovištěm, kde bude umístěna vjezdová závora a bude spuštěn tzv. zkušební provoz vyhrazeného stání, bude parkoviště v Doběticích za protihlukovou zdí v ulici Šrámkova.
Předpokládané zahájení tohoto provozu je květen letošního roku. Úřad tímto opatřením zjistí
zájem obyvatel o takovouto službu a bude to vodítkem pro umožnění vyhrazeného stání i pro
obyvatele v jiných částech městského obvodu.
V závěru se ještě musíme zmínit o výstavbě nových parkovacích míst. A to konkrétně o probíhajících intenzivních jednáních se investory o výstavbě parkovacího domu v ulici Šrámkova,
kde by v případě zdárné realizace mělo vzniknout cca 250 parkovacích míst.

Vážení spoluobčané,
na počátku roku 2011 bychom vás chtěli informovat o změnách ve vedení naší Radnice po komunálních volbách na podzim
roku 2010 a dále také o novinkách a zajímavostech z dění v našem obvodu, které připravujeme na rok 2011 i celé volební
období do roku 2014. Součástí našeho občasníku jsou také informace, kam se můžete s důvěrou obrátit se svými potřebami,
náměty i připomínkami, případně, kdy a
kde se bude konat akce buď námi připravovaná, případně zajišťována jinými subjekty pro potřeby občanů.
Rád bych vám také poděkoval za důvěru,
kterou jste dali mně i všem ostatním členům Zastupitelstva našeho městského obvodu a slibuji vám, že vaši důvěru
nezklameme. Rádi se setkáme s vámi
všemi při našich společných akcích v Centrálním parku, nebo při vaší návštěvě
úřadu, případně kdekoli v našem Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa.
Na shledanou se těší Váš
Josef Macík, starosta MO

POPLATEK ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od letošního roku opět vzniká občanům s
trvalým pobytem na území města Ústí nad
Labem povinnost hradit poplatek za svoz
komunálního
odpadu
ve
výši
500Kč/osoba/rok. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. 2011. Podrobnosti jsou
uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č.
5/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadůVíce informací na webových stránkách města:
h t t p : / / w w w. u s t i - n l . c z / c z / v e r e j n a sprava/vyhlasky-mesta/
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Seznam členů Zastupitelstva MO ÚL – Severní Terasa pro rok 2010 - 2014
Zastupitelstvo má 15 členů, uvádíme řazení
dle stran, za které byli jednotlivý členové
zvoleni

Složení výborů ZMO

SZSP

PaedDr. Jan Eichler
ČSSD

Bc. Marcel Běhounek (Radní)
MUDr. Petr Kačer

Iveta Černohorská (Radní)

Mgr. Michal Ševcovic (Radní)

Finanční výbor
Ing. Jaroslava Šamsová - předsedkyně
Irena Kindlová - zapisovatelka
Leo Dittrich
PaedDr. Jan Eichler
Ing. Jan Hájek
Bc. Irena Skálová
Kontrolní výbor
Ing. Jiří Brodský - předseda
Lenka Beutelová - zapisovatelka
Jiří Petružálek
Mgr. Michal Ševcovic
Složení komisí RMO

TOP 09
Ing. Jan Hájek
Ing. Jiří Brodský

Josef Macík (Starosta)

Komise pro správu obecního majetku
Mgr. Aleš Dostál - předseda
Roman Štajner - zapisovatel
Leo Dittrich
MUDr. Petr Kačer
Martin Mašek
Bc. Marcel Běhounek

Bc. Irena Skálová

ODS

KSČM

Jana Vlková
Ivan Dostál (Místostarosta)

Komise pro občanské záležitosti
Iveta Černohorská - předsedyně
Eva Balíková - zapisovatelka
Jana Vlková
Vlasta Poborská
Renata Fránková
Drahoslava Landová
Mgr. Eva Macounová

Ing. Jaroslava Šamsová

VEŘEJNÁ SLUŽBA

SZ

Od 1.4.2011 bude na ÚMO Ústí nad Labem
– Severní Terasa otevřen výkon veřejné
služby. K výkonu veřejné služby se může
přihlásit každý občan, který má trvalé bydliště v obvodu Ústí nad Labem -Severní Terasa a pobírá dávky pomoci v hmotné
nouzi- příspěvek na živobytí. Pokud občan
pobírá příspěvek na živobytí déle jak šest
kalendářních měsíců a nenastoupí k výkonu
veřejné služby, snižuje se částka živobytí s
životního minima na existenční minimum.
Při odpracování dvaceti hodin zůstává
částka příspěvku na živobytí ve výši životního minima, při odpracování třiceti hodin se
částka navyšuje.

Mgr. Aleš Dostál

Leo Dittrich
Jiří Petružálek

Zjednosměrnění části
ulice Rabasova
Jak jsme již informovali v roce 2010, projednalo vedení Městského obvodu Ústí nad
Labem – Severní Terasa s Odborem dopravy
magistrátu města zjednosměrnění části ulice
Rabasova. A to konkrétně ve směru od čísla
popisného 3195/43 (pod domovem důchodců) k číslu popisnému 3180/13 (u výjezdu od hlavního vchodu do základní školy).
Dle informací zástupce Odboru dopravy magistrátu města v současné době již nic nebrání instalaci dopravního značení tak, jak
bylo již dříve avizováno a následně schváleno Policií ČR – Dopravním inspektorátem
Ústí nad Labem, neboť byly dodrženy veškeré zákonné náležitosti související s uvažo-

vanou úpravou dopravní obslužnosti objektů
v zájmovém území. Vlastní realizace potřebného dopravního značení proběhne v souvislosti s tzv. blokovým čištění dotčené části
komunikace v Rabasově ulici dne 4. dubna
2011.
Návrh zjednosměrnění části Rabasovy ulice
je patrný z přiloženého snímku z mapy.

Výše sociální dávky hmotné nouze při odpracování veřejné služby :
Existenční minimum 2.020,- Kč
( neproveden výkon VS)
Životní minimum 3.126,- Kč
( odpracováno 20 hodin VS)
3.679,- Kč
( odpracováno 30 hodin VS)
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Údržba zeleně

Po třech letech, kdy údržbu zeleně včetně
péče o její čistotu zajišťoval odbor správy
a evidence majetku Magistrátu města Ústí
n.L. prostřednictvím firmy AVE Ústí n.L.,
přešla tato činnost do kompetencí městských obvodů. Úklid komunikací a chodníků zůstává nadále v kompetenci odboru
dopravy Magistrátu města Ústí n.L.
Některé městské obvody budou nadále zajišťovat péči o zeleň prostřednictvím společnosti
AVE. V našem obvodu bychom se rádi vrátili k
osvědčenému způsobu z předchozích let. V
našem městském obvodu v době přípravy tohoto čísla občasníku probíhá výběrové řízení
na údržbu a pesticidní ošetření zeleně. Vyhlášeno je pro jednotlivé lokality Jana Zajíce, Severní Terasu, Stříbrníky a Dobětice zvlášť.
Firmy, které vzejdou z výběrového řízení,
budou zajišťovat sečení ploch, ořez keřových
porostů a vyhrabování listí.
O park a tzv. extravilánové plochy (jedná se o
plochy, které se budou sekat 1-2x za sezónu)

a o úklid odpadu v
zeleni se budeme
starat vlastními silami. Za tímto účelem bylo zřízeno
středisko údržby.
Dále budeme využívat i veřejně pros p ě š n ý c h
pracovníků. Bohužel, v důsledku
okleštění dotací na
tyto
pracovníky
došlo od února k razantnímu snížení z
počtu 55 pracovníků
na 14. V letošním
roce plánujeme, že
se na údržbě zeleně
v našem obvodu budou podílet formou veřejné
služby i nezaměstnaní.
V současné době se kromě péče o park snažíme provést i s malým počtem pracovníků
OBČANSKÉ OBŘADY - SVATBY
Podmínkou svatebního obřadu v obřadní síni ÚMO
Ústí n. L. – Severní Terasa je, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území Městského obvodu Ústí n. L. – Severní Terasa.
Svatební termíny:
duben
9. 4. 2011
květen
14. 5. 2011
červen
11. 6. 2011
červenec
23. 7. 2011
srpen
6. 8. 2011
září
17. 9. 2011
říjen
15. 10. 2011
listopad
5. 11. 2011
prosinec
10. 12. 2011
O uzavření manželství snoubenci požádají na
ÚMO Ústí n. L. - město, matrika.

alespoň základní odstranění nedostatků a
restů po předchozí údržbě, zejména vyhrabávání listí. Dále provádíme zdravotní řezy keřů,
odstranění drobných náletových dřevin a úklid
odpadků v zeleni. Práce je po zimě víc než
dost. Z těchto důvodů prosíme občany o shovívavost v realizaci termínů těchto prací.
V naší péči jsou též 2 kruhové objezdy v obvodu Severní Terasa. 2x za rok vyměňujeme
květinovou výsadbu na kruhovém objezdu
Elba. Nadále se staráme o Bertino údolí, okolí
Chuderovského potoka a Erbenovy vyhlídky.
Od roku 2009 zpřístupňujeme cesty kolem
Chuderovského potoka. Během 2 roků byly
zhotoveny přechodové můstky, terénní
schody, odpočinková místa. Fakulta životního
prostředí UJEP v Ústí nad Labem zde vybudovala pod mostkem ukázkovou hydrometrickou stanice včetně informační tabule. Bohužel,
přívalový déšť a následné rozvodnění potoka
v loňském srpnu částečně poničilo veškeré
snažení.
K žádosti je nutno předložit:
a) platné rodné listy
b) platné občanské průkazy
c) rozvedení snoubenci předkládají k žádosti ještě
rozsudky o rozvodu
posledního manželství s vyznačením právní moci
d) ovdovělí snoubenci předkládají k žádosti úmrtní
list
e) nezletilí snoubenci musí požádat příslušný
okresní soud o povolení
uzavření manželství a rozsudek s vyznačením
právní moci musí taktéž
předložit - o tento doklad musí požádat spolu se
svými rodiči
Slavíte významné výročí svého sňatku? Můžete si sjednat bezplatný obřad s živou hudbou.
Manželé obnoví svůj slib před rodinou, případně ostatními příbuznými.

Co poskytuje Czech POINT

Služebny Městské policie a Policie ČR

- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 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

Pozorným obyvatelům Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa jistě neunikla
skutečnost, že s příchodem nového roku byla zrušena služebna Městské policie. Strážníci,
kteří se starali o bezpečnost v našem obvodě, byli přestěhováni na sloučenou služebnu do
Neštěmic. Odtud každý den dojíždějí vykonávat pořádkovou hlídku do celého městského obvodu na Severní Terase. Nelze tudíž říct, že by z našich ulic zmizeli. Opak je pravdou. Strážníci jsou stále vidět v ranních hodinách u přechodů pro chodce a následně pak při pochůzkové
činnosti v ulicích obvodu. Toto vše mají za následek úsporná opatření vyhlášená ředitelstvím
městské policie v důsledku schváleného rozpočtu pro letošní rok.
Stejně jako služebna Městské policie byla k 28. 2. 2011 v rámci tzv. „úsporného balíčku“ zrušena služebna Police ČR. Vedení Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na
tuto skutečnost zareagovalo tím, že vyvolalo jednání se zástupci Krajského ředitelství policie,
jehož výsledkem bylo zřízení a od 1. 3. 2011 otevření v budově Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – Severní Terasa v ul. Stavbařů 2823/2 „detašované pracoviště“ tzv. OHLAŠOVNU. Jedná se o místo pro podání a oznámení občanů. Je zde stálá služba, která má
úřední hodiny od pondělí do pátku od 7:30 hod. do 19:00 hod. V rámci pracovní doby úřadu
je služebna volně přístupná. Po pracovních hodinách úřadu je vedle vchodových dveří do
budovy umístěn zvonek, který je určen pouze pro potřeby policie. Vedení úřadu takto za symbolické nájemné 1,- Kč umožnilo občanům svého obvodu i nadále nahlašovat drobnou trestnou činnost v místě svého bydliště, aniž by museli kamkoliv cestovat. Služebna ze Severní
Terasy byla totiž přestěhována do prostor v centru města na Masarykově ulici.

Více informací www.czechpoint.cz
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Informace o možnosti likvidace odpadů pro I. pololetí 2011 v Městském obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
V tomto čísle Vám přinášíme informace o termínech svozu odpadu v našem obvodu, který zajišťuje odbor životního prostředí Magistrátu
města Ústí n.L. a další informace, kam odkládat
další odpad.
Svoz vaků s odpady ze zeleně
Vaky pro jarní svoz připravte v týdnu od 26.4.2011
na místo přístupné svozové technice (u vozovky)
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi v uvedených termínech na
označených zastávkách:
Jizerská
19.5.2011
Gagarinova na parkovišti
19.5.2011
Na Louži
21.4.2011
Rabasova
21.4.2011
Šrámkova
21.4.2011

16,40– 17,00
17,10 – 17,30
17,25 – 17,45
17,50 – 18,10
18,15 – 18,35

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen dle níže uvedených
termínech. Odpady odložte ke sběrným nádobám
pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený den.
Jedná se o vysloužilé předměty z domácností (např.
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do
sběrných nádob na komunální odpad. Mezi objemný
odpad nepatří pneumatiky,stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení
(např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte
na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
TERMÍNY SVOZU:
ČTVRTEK 14. 4. 2011:
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),

Hanzlíčkova, Malátova,
I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
PONDĚLÍ 23. 5. 2011: Kočkov, ul Kočovská a do ní
zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta
ÚTERÝ 24. 5. 2011: Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
STŘEDA 25. 5. 2011: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
Voskovcova, Werichova, Zvonková
ČTVRTEK 26. 5. 2011: Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
PONDĚLÍ 30. 5. 2011: Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíková
ÚTERÝ 31. 5. 2011: Severní Terasa
Ladova, Pod parkem, Muchova, Sociální péče
II. etapa, Stříbrníky, Dobětice
STŘEDA 1. 6. 2011: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
ČTVRTEK 2. 6. 2011: Stříbrníky
Br.Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
PONDĚLÍ 6. 6. 2011: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
ÚTERÝ 7. 6. 2011: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
Šrámkova
STŘEDA 8. 6. 2011: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova, Výstupní

odpad:
SD Krásné Březno (z ul. Křižíkova)
po – pá: 8.00 – 18.00, so: 8.00 – 14.00
SD Všebořice (z křižovatky v ul. Havířská)
po – pá: 7.30 – 17.30, so: 8.00 – 14.00
Kontejnery na oděvy
- ul. Sociální péče – u supermarketu Billa
- naproti domu Jizerská 69
Kontejnery na textil jsou určeny na suchý a čistý textil. Je možno zde odložit nepotřebné košile, trika,
kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil. Vkládejte jej v igelitových taškách či jiných obalech převázán či přelepen izolepou tak, aby
nemohlo následně dojít k jeho znečištění a znehodnocení. Do kontejneru nepatří koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie.
Stacionární kontejnery Asekolu
- Šrámkova ul. – u restaurace Slávie
- ul. Sociální péče u supermarketu Billa
- u domu Jana Zajíce 13
- naproti domu Jizerská 23
Do kontejneru je možné odkládat drobné elektrozařízení z domácnosti, jako jsou např. kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, walkmany, telefony, topinkovače, fény, grily a další. Obsahují také samostatný box na baterie a
akumulátory. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky.

Sběrné dvory
Mimo vyhlášené dny
svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů
odpadů
v
Krásném
Březně a ve Všebořicích.
Provoz sběrných dvorů
(SD) pro velkoobjemový

Rok u Laguny
ÚMO ÚL – Severní Terasa chystá již 7. ročník různorodých akcí pro širokou veřejnost, nazývaný ROK U LAGUNY. 1. Z řady akcí, Karneval na ledě
však paní Příroda nedovolila, protože nebylo vůbec možné, i přes poměrně tuhé mrazy na začátku letošního roku, připravit na jezírku ledovou
plochu. Letošní zimu se na Laguně vůbec nebruslilo. Doufáme ale, že nepřízeň počasí jsme si pro letošní rok již vybrali a tak bude možné všechny
další akce uskutečnit.
Loňská novinka „Víno na Laguně“ provázaná s tradičním Pálením čarodějnic,
otevíráním letní sezóny a fontán v parku byla v samotný den 30.dubna velmi
navštívená, ale na 1.Máje se na návštěvnosti podepsalo jak deštivé počasí,
tak i velká spousta akcí konaných po celém městě Ústí nad Labem. Přesto,
anebo právě proto jsme se rozhodli, že degustace vína zasazená do rámce
tradiční staročeské pouti s více než 20 stánky bude letos pouze jednodenní,
tzn. že bude trvat celý den 30.dubna. Pro děti bude celý den na louce u Gymnázia opět kolotoč a večer bude zapálen oheň s Pálením čarodějnic, opékáním
buřtů a nakonec velký ohňostroj na Laguně s hudbou a spuštěním fontán a
ostatních prvků v Parku.
Stručný kalendář akcí roku 2011 :
30.4.2011
31.7.2011

2. Víno na Laguně a Pálení čarodějnic
Letní koncert vážné hudby se svítící

fontánou
3. Den Severní Terasy a Módní přehlídka
na Laguně
30.10.2011
Oslava Halloweenu a zavírání parku
1.12.2011
Rozsvícení Vánočního stromu
(Program se může podle okolností různě upravit, či posunout)
4.9.2011

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 nepříjemní a komisní, ale že se rádi
baví a mají radost, když se bavíte i vy. Těšíme se na setkání s vámi všemi.
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