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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se Vám představil, jmenuji se Leo Dittrich a jsem sta-
rosta našeho městského obvodu Severní Terasa. Setkat se se mnou
můžete nejen na zasedáních Zastupitelstva, ale i při připravovaných
setkáních s občany, o jejichž konání se dozvíte vždy včas na inter-
netových stránkách www.severni-terasa.cz , kde se dozvíte i jiné dů-
ležité aktuální informace.

Po více než roce k Vám přichází další vydání obvodního zpravodaje
Severní Terasy. Prostřednictvím tohoto občasníku bychom Vás rádi
informovali o všem, co se v našem obvodě děje, nebo se dít bude. Zá-
roveň na těchto stránkách chceme řešit vše, co nás všechny trápí,
nebo o co bychom měli zájem do budoucna. V letošním prvním čísle
vás chceme seznámit především s úřadem, Zastupitelstvem a Radou
našeho obvodu. V dalších číslech máme zájem též o příspěvky Vás
– občanů, obyvatel našeho obvodu.

Pravděpodobně největším problémem, a to nejen u nás, je parkování.
Parkovacích míst asi nikdy nebude dostatek a zároveň města a obce
nebudou mít nikdy dostatek prostředků na výstavbu dalších a dalších
parkovišť. Z těchto důvodů nás s největší pravděpodobností očekává
nepříjemná skutečnost, a to zpoplatnění parkování. Protože jsme si
všichni vědomi, že jakékoliv zdražování, či vybírání peněz tam, kde
dříve bylo vše zdarma, je velmi nepopulární, chceme se tázat Vás,
obyvatel obvodu, jaký máte na tuto jistě velmi nepříjemnou, nicméně
očekávatelnou skutečnost, názor. Z tohoto důvodu je zde vložen do-
tazník, kterým chceme nejprve zmonitorovat Váš zájem o problém
parkování, a proto Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku a jeho
doručení zpět k nám, na úřad městského obvodu. Stejný dotazník
bude v elektronické podobě umístěn na internetových stránkách
www.severni-terasa.cz . Předem děkuji všem, kteří projeví zájem nám
pomoci s řešením problému s parkováním.

Abych Vás hned na začátku nezatěžoval pouze méně populárními
novinkami, chtěl bych Vás informovat o právě rekonstruovaném dět-
ském hřišti v centrálním parku, podrobnosti o této stavbě se dozvíte
dále, dokončena by měla být během jara. Další dětské hřiště by mělo
následovat v oblasti Dobětic, snad se podaří tuto akci zahájit letos,
vše samozřejmě závisí na fi-
nančních možnostech. V
loňském roce jsme se zamě-
řili především na opravy
chodníků a schodišť. Pod-
ařilo se opravit velkou část
především nejvíce frekven-
tovaných chodníků i scho-
dišť. Letos bychom v těchto
rekonstrukcích rádi pokračo-
vali. Na sklonku roku 2007
bylo provedeno několik men-
ších úprav a oprav v Bertině
údolí, především v okolí hor-
ního a dolního vstupu. Při-
pravujeme několik dalších
zajímavých projektů, ale o
tom až někdy příště.
Na závěr bych všem obča-
nům dodatečně popřál
mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů v roce 2008.

Váš starosta Leo Dittrich

SLOVO STAROSTY
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Již více než rok mohou občané využívat služeb informač-
ního serveru našeho obvodu na adrese http://www.severni-
terasa.cz 

Naleznete zde Statut města, informace o  Městkém obvodu
jako složení Rady a Zastupitelstva a jejich usnesení, dále
složení zřízených komisí a výborů. Nově přibyl zákon o
střetu zájmů – znění zákona, postup při podávání žádosti  a
formulář žádosti.

Návštěvníci stránek mají možnost se dozvědět něco o his-
torii a současnosti obvodu, prohlédnout si virtuální pro-
cházku obvodem či fotografie z pořádaných akcí.

Pokud Vás zajímá struktura ÚMO  a obsazení  jednotlivých
funkcí, najdete je v sekci věnované přímo ÚMO Severní Te-
rasa. 

V sekci úřední deska najdete v elektronické podobě obdobu
úřední desky umístěné na ÚMO. Jsou zde zveřejňovány
výběrová řízení, veřejné vyhlášky, záměry prodeje a pro-
nájmu, oznámení o konání Zastupitelstva, ztráty a nálezy. Fi-
nanční odbor zde zveřejňuje doklady týkající se rozpočtu
MO, odbor správy majetku zde vyvěšuje výzvy ke zveřej-
nění autovraků. Jsou zde zveřejňovány též veřejné zakázky
týkající se MO ÚL – Severní Terasa.

Na našich stránkách je možné též zjistit telefonní kontakty
na jednotlivé zaměstnance ÚMO včetně jejich emailových
adres. Je zde i rozmístění jednotlivých kanceláří v budově
ÚMO a jejich obsazení.

Starší příspěvky na našich stránkách najdete v sekci archiv.

Pokud máte zájem o automatické zasílání příspěvků z ur-
čitých sekcí, máte možnost zaregistrovat se v našem „mail
info systému“. Zde si vyberete jaké informace Vás zajímají
a tyto Vám budou zasílány do Vaší e-mail
ové schránky.

c o  n o v é h o  n a  ú ř a d ěc o  n o v é h o  n a  ú ř a d ě
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HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU
Občan České republiky může mít jen jedno místo
trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který
je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální re-
kreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním,
popřípadě orientačním.

KDO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK
-     občan České republiky starší 15 let nebo jím po-
věřený zmocněněc na základě ověřené plné moci
-     zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, po-
případě pěstoun
-     zákonný zástupce za občana zbaveného způso-
bilosti k právním úkonům
-     zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost
k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena
tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého
pobytu

JA A KAM SE OBRÁTIT
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohla-
šovně v místě nového trvalého pobytu, tj. zde ÚMO
ÚL – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, a to:
Po a St 08,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
Út a Čt  08,00 – 10,00 hod.
Pá         08,00 –  09,00 hod.

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan
povinen:
-     vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému
pobytu
-     předložit platný občanský průkaz, u něhož není v
důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena
jeho vyznačená část, občan po ukončení pobytu v ci-
zině předkládá cestovní pas, občan po nabytí stát-
ního občanství České republiky předkládá doklad o
nabytí státního občanství
-     předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům
(např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní
smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně
ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o sou-

hlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihla-
šovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za
oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o
oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo
je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se
občan hlásí k trvalému pobytu.

SPRÁVNÍ POPLATEK
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu činí správní
poplatek 50,-- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvo-
bozeny.

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na
území České republiky, sdělí tuto skutečnost pí-
semně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
Po oznámení této skutečnosti je povinen odevzdat
občanský průkaz do 15 pracovních dnů  úřadu, který
jej vydal.

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka ob-
jektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh opráv-
něné osoby za splnění zákonných podmínek, a to
zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho
vymezené části.
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek
ohlašovně dokázat.

�
PPooddppoorraa  ssoocciiáállnněě
ppoottřřeebbnnýýmm  oobbččaannůůmm

Od 1.1.2007 došlo ke změnám ve výplatě dávek. K
těmto změnám došlo na základě vydání nových zá-
konů a to zákona č. 110/2006 Sb., o životním a exis-
tenčním minimu a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi.Zákon č. 111/2006 Sb. upravuje po-
skytování pomoci osobám, které se nacházejí v
hmotné nouzi.Dávky v systému pomoci v hmotné
nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na byd-
lení a mimořádná okamžitá pomoc.

Od 1.1.2008 došlo ke změnám v oblasti dávek  po-
moci v hmotné nouzi.
Osoby,které pobírají příspěvek na živobytí jsou
osvobozeny od poplatků u lékaře.Osvobozeny jsou
na základě potvrzení vydaného u kompetentní soci-
ální pracovnice na úřadě.
U osob,kterým se posuzuje snaha zvýšit si příjem
vlastním přičiněním, ale nejsou výdělečně činné
nebo zaměstnané nepřetržitě déle než 12 měsíců,
se částka životního minima sníží na existenční mi-
nimum.Doba 12 měsíců se počítá až od 1.1.2008,
proto bude tato úprava řešena až koncem roku
2008.

Ruší se ustanovení o samostatném posuzování ro-
diny starobního důchodce u vícegeneračních rodin,
tzn., bydlí-li osamělý rodič s dítětem ve společné do-
mácnosti s rodiči,jenž jsou starobními důchodci, po-
suzují se od 1.1.2008 všichni společně.
Za osobu v hmotné nouzi se nepovažuje po dobu tří
měsíců osoba, která je vedena v evidenci ÚP, ale
bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé
zaměstnání nebo účast v cíleném programu k ře-
šení zaměstnanosti.

Přidávají se další podmínky,které vymezují okruh
osob nepovažujících se v hmotné nouzi:
osobě,které je poskytována péče v psychiatrické lé-
čebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné po
dobu delší než tři kalendářní měsíce,osobě,které ne-
vznikl nárok na nemocenskou proto,že si pracovní
neschopnost sama přivodila.
U doplatku na bydlení se do příjmů započítává i vy-
placený příspěvek na živobytí.

Za rok 2007 byl vyplacen příspěvek na živobytí v
celkové výši   7 162 251,- Kč, doplatek na bydlení v
celkové výši  2 716 873,- Kč, mimořádná okamžitá
pomoc v celkové výši  684 323,- Kč a ostatní soci-
ální dávky v celkové výši  3 185 798,- Kč. Za uply-
nulý rok bylo přijato 1413 žádostí  a vydáno přes
3500 rozhodnutí a oznámení.Odejmuto bylo 655
dávek pomoci v hmotné nouzi a 271 nebylo vůbec
přiznáno.

�
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MUDr. Petr Kačer
zastupitel
SZSP

Vladimír Lederer
zastupitel
ODS

Radim Litterbach
zastupitel
ODS

Mgr. Martina Merti-
nová
zastupitelka
ČSSD

Květa Rybárová
zastupitelka
KSČM

Mgr. Michal Ševco-
vic
zastupitel
SZSP

Jana Vlková
zastupitelka
KSČM

S E V E R K A
o b č a s n í k  p r o  o b y v a t e l e  S e v e r n í  T e r a s y

Dotazník – parkování v obvodu
Vážení spoluobčané, žádáme vás o vyplnění následujícího dotazníku. Správnou odpověď prosíme zakroužkovat.
1.   V místě mého bydliště je dostatek parkovacích míst ano ne
2.   Chci parkovat v místě svého bydliště ano ne
3.   Jsem ochoten/ochotna platit za možnost parkování ano ne
4.   Kolik jsem ochoten/ochotna měsíčně platit za parkování 100,- 300,- 500,-
5.   Kolik jsem ochoten/ochotna měsíčně platit za vyhrazené parkovací místo 500,- 750,- 1000,-
6.   Adresa mého bydliště (ulice, č.p.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

7.   Jméno …………………… příjmení ………………………………podpis …………………………(nepovinné)

Vyplněný dotazník je možno buď odevzdat osobně na podatelně úřadu městského obvodu Severní Terasa, nebo je možno zaslat poštou na adresu:
ÚMO ÚL Severní Terasa
Stavbařů 2
400 12 Ústí nad Labem
Z došlých odpovědí s vyplněnými osobními údaji (otázka č.6 a7) budou vylosováni 3 výherci ročního parkování na vyhrazeném místě zdarma. Slosovány budou
pouze odpovědi doručené do 30.4.2008.

Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem
Severní Terasa

Leo Dittrich
starosta
ODS

Josef Macík
místostarosta
ČSSD

Iveta Černohorská
radní
ČSSD

Mgr. Aleš Dostál
radní
ODS

Josef Němec
radní
ODS

Ing. Jiří Brodský
zastupitel
ODS

PaedDr. Jan Eichler
zastupitel
SZSP

Aleš Janus
zastupitel 
ODS

Telefonní seznam ÚMO

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem

Přímá čísla:
ústředna 472 704 511
provolba 472 704 XXX XXX = číslo pobočky
Starosta - Dittrich 472 772 050 Leo.Dittrich@mag-ul.cz
Místostarosta - Macík 472 776 077 Josef.Macik@mag-ul.cz
Tajemník - Vlasák 472 776 081 Petr.Vlasak@mag-ul.cz
Vedoucí SOM - Štajner 472 775 127 Roman.Stajner@mag-ul.cz
Vedoucí FO - Kopřivová 472 777 729 Dana.Koprivova@mag-ul.cz
Fax 472 775 119

Pobočky:
536   Balíková Eva referent sociálního úseku Eva.Balikova@mag-ul.cz
541   Beutelová Lenka sekretariát tajemníka Lenka.Beutelova@mag-ul.cz
539   Buchlová Kamila referent přestupků Kamila.Buchlova@mag-ul.cz
566   Dittrich Leo starosta Leo.Dittrich@mag-ul.cz
533   Duchoslavová Marcela referent sociálního úseku Marcela.Duchoslavova@mag-ul.cz
535   Foltýnová Jitka referent sociálního úseku Jitka.Foltynova@mag-ul.cz
561   Fryčová Vlaďka hospodářka Vladka.Frycova@mag-ul.cz
517   Hadaš Jiří pohledávky Jiri.Hadas@mag-ul.cz
511   Hořejší Eva recepce + spojovatelka Podatelna.Sevter@mag-ul.cz
574   Karfilátová Petra asistentka starosty Petra.Karfilatova@mag-ul.cz
513   Kindlová Irena poplatky za psy, rybářské lístky Irena.Kindlova@mag-ul.cz
573   Kopřivová Dana vedoucí finančního odboru Dana.Koprivova@mag-ul.cz
502   Kotlík Pavel podatelna Podatelna.Sevter@mag-ul.cz
564   Kotlíková Irena sekretariát starosty Irena.Kotlikova@mag-ul.cz
516   Kratochvíl Ivo referent bytového fondu Ivo.Kratochvil@mag-ul.cz
570   Kratochvílová Milena všeobecná účtárna Milena.Kratochvilova@mag-ul.cz
569   Krojidlová Lenka mzdy, Personalistika Lenka.Krojidlova@mag-ul.cz
531   Lacinová Naďa vedoucí sociálního úseku Nada.Lacinova@mag-ul.cz
565   Macík Josef místostarosta Josef.Macik@mag-ul.cz
538   Neugebauerová Jaroslava

referent přestupků Jaroslava.Neugebauerova@mag-ul.cz
534   Novotná Lenka referent sociálního úseku Lenka.Novotna@mag-ul.cz
532   Olyšarová Denisa referent sociálního úseku Denisa.Olysarova@mag-ul.cz
562   Pašek Karel vedoucí úseku informací Karel.Pasek@mag-ul.cz
514   Rožánek Pavel referent investic odbor SOM Pavel.Rozanek@mag-ul.cz
568   Soukupová Dana finanční referent VHČ Dana.Soukupova@mag-ul.cz
544   Šrutová Jana veřejná zeleň + ŽP Jana.Srutova@mag-ul.cz
546   Štajner Roman vedoucí odboru SOM Roman.Stajner@mag-ul.cz
515   Táborská Božena evidence obyvatel Bozena.Taborska@mag-ul.cz
537   Vaněk Karel vedoucí úseku přestupků Karel.Vanek@mag-ul.cz
542   Vlasák Petr tajemník Petr.Vlasak@mag-ul.cz

Telefony ostatních objektů ÚMO
šatny VPP - Krušnohorská ul. 472 714 136

472 714 137
halové garáže Cíl 472 777 489
víceúčelové hřiště Ovocná ul. 475 621 037
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Par kován í  v  Městském obvodu
Úst í  nad   La bem –  Sever n í  Te r asa

Úřad Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní
Terasa provozuje v současné době dvě placená par-
koviště. Prvním parkoviště jsou kryté halové garáže v
ulici Krušnohorská. V těchto garážích jsou jednotlivá
parkovací místa od sebe oddělena drátěným pleti-
vem, takže každý kdo toto místo využívá má k di-
spozici uzavíratelný prostor (kóji). V těchto garážích
je zabezpečován celodenní provoz vrátným – hlída-
čem. Vjezd do těchto prostor je zabezpečen elektro-
nickým závorovým systémem na čipové karty.

Druhým parkovištěm, které ÚMO provozuje je ven-
kovní parkoviště v ulici Kmochova. Vjezd na toto par-
koviště je rovněž zabezpečen elektronickým
závorovým systémem na čipové karty. Toto parko-
viště je hlídáno bezpečnostními kamerami, které jsou
obsluhovány z dohledového pracoviště v garážích v
ulici Krušnohorská, kde je zabezpečen 24 hodinový
provoz hlídací služby. Cena parkovného na tomto

parkovišti je stanovena na částku 400,- Kč + 19%
DPH, celkem 476,- Kč/měsíc.

Úřad městského obvodu na sklonku roku 2007 vy-
hlásil veřejnou soutěž o návrh na „Služby placeného
stání“. Jedná se o zpracování návrhu řešení parko-
vání v celém MO ÚL - Severní Terasa. Konkrétně se
jedná o zpracování návrhu na vybudování nových
parkovacích stání, a to jak na komunikacích, tak i na
volných plochách, dále návrh na vybudování tzv. par-
kovacích domů. Součástí návrhu má být i dopravní
studie veškerých komunikací (např. jednosměrné ko-
munikace apod.). Dále v návrhu bude uvedeno vy-
užití stávajících parkovacích stání, vybudování
kamerových systémů na hlídání parkovišť a s tím
související zpoplatnění těchto stání. V principu to
znamená, že zájemci z řad obyvatel si budou moci
za určitý obnos rezervovat parkovací stání v určité
oblasti. K tomuto budou využity tzv. rezidentské karty.

Auto není trezor
Vaše auto není váš trezor. S tímto sloganem nepřišla Po-
licie České republiky nadarmo. I přes rozsáhlou reklamní
kampaň, ve které policie varuje před vykrádáním interiérů
motorových vozidel, těchto krádeží neubývá. Proto policie
upozorňuje občany, aby ve svých automobilech nene-
chávali rádia, notebooky, mobilní telefony či jiné cennosti.
Zbytečně tak přitahují pozornost zloděje, pro kterého zmí-
něné věci představují cenou kořist. Občané by se tak měli
snažit vyhnout nepříjemnostem, jež jsou s odcizením ma-
jetku spojené, a vše, co bezpodmínečně nemusí zůstat v
autě, měli by občané zachovávat v bezpečí svého do-
mova.
Podobně obezřetní by měli být občané také v nákupních
centrech. Množí se krádeže kabelek a peněženek. Proto
policie nabádá, aby po celou dobu nákupu měli svou pe-
něženku, kabelku či tašku pod dohledem a neodkládali je
v nákupním vozíku. Stačí chvilková nepozornost a šikovný
zloděj si v takových chvílích umí poradit. Při ztrátě peně-
ženky navíc nepřichází jen o hotovost, ale také o osobní
doklady nebo kreditní karty, s čímž jsou spojeny další sta-
rosti. Občané by tak měli mít tyto skutečnosti při vstupu do
supermarketů na paměti. 

Kamerový systém ÚMO
ÚMO ÚL – ST již v předchozích letech provozoval ka-
merový systém. Vzhledem k tomu, že se systém
osvědčil a kriminalita v jeho blízkosti byla snížena na
polovinu, bylo přistoupeno k jeho rozšíření. 

Zatím bylo pokryto parkoviště v Doběticích. Zde byl
kamerový systém zkombinován s vjezdovou závorou a
systémem bezdotykových přístupových karet. Tak mají
uživatelé tohoto parkoviště nejen jistotu, že mají vždy
kde zaparkovat, ale i že je jejich vozidlo v době jeho
odstavení chráněno. Systém je neustále monitorován
jeho obsluhou. Pokud je zaznamenán jakýkoliv inci-
dent, je okamžitě přivolávána policie. V případě vý-
padku závorového systému je možná i komunikace
uživatelů parkoviště s jeho obsluhou pomocí videote-
lefonu.  Po dobu provozování kamerového systému
zde nedošlo k žádnému trestnému činu. Kamerový sy-
stém „pouze“ zaznamenal poškození majetku města
uživateli tohoto parkoviště. S těmito je momentálně ve-
deno jednání o náhradě vzniklé škody. 
V budoucnu je plánováno rozšíření i na další lokality,
hlavně v souvislosti s plánovaným zpoplatněním ně-
kterých parkovišť.

b e z p e č n o s t n í  r u b r i k ab e z p e č n o s t n í  r u b r i k a ��
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Rybářské lístky
Dle zákona č. 197/2004 Sb. ze dne 23.4.2004 je stanoven
formulář ryb.lístku zatavený ve folii a upraven postup při
jeho vydávání a to následovně:

- je nutné vyplnit žádost o vydání ryb.lístku dle OP
( u dětí do 15 let  vyplnění zákonného zástupce dle OP a
jeho písemný souhlas s vydáním ryb.lístku)
- dále přiložit dřívější rybářský lístek nebo osvědčení o zís-
kané kvalifikaci pro vydání prvního ryb.lístku
( to platí jak u dětí tak u ostatních)
- ryb.lístek lze vydat na dobu 1 roku, 3  a 10 let, u dětí do 15
let pouze na dobu 1 roku a to po zaplacení příslušné výše
správního poplatku

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb.
O správních poplatcích a to následovně:

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

Žádosti o příspěvky
I v tomto roce mohou zájemci žádat o poskytnutí příspěvku
od našeho Městského obvodu. Podmínky, termíny podání
žádosti a formulář žádosti jsou zveřejněny na našich inter-
netových stránkách www.severni-terasa.cz , úřední deska
– finanční záležitosti.

Vyvolávací systém na ÚMO
Na ÚMO ÚL – Severní Terasa byl dále rozšířen vyvolávací
systém. Nyní zahrnuje kompletní agendy sociálního úseku,

evidence obyvatel, pokladny a rybářských lístků, ověřování
podpisů a listin a částečně správy majetku a bytů. 

Po příchodu si klient vyzvedne pořadový lístek, na kterém je
uvedeno jeho pořadové číslo a čísla kanceláří, které jeho
agendu obsluhují. Na hlavním displeji  je poté vyvoláno číslo a
číslo kanceláře, která klienta obslouží. Pro lepší orientaci je číslo
klienta zobrazováno ještě nade dveřmi příslušného pracoviště.

V případě zastupování pracovnice ÚMO jinou pracovnicí je kli-
ent automaticky vyvolán na příslušné zastupující pracoviště, a
to v pořadí jejich příchodu na ÚMO. Klientům tak odpadá zjiš-
ťování, které pracoviště jeho agendu dočasně obsluhuje.

Pro potřeby ÚMO též slouží vyhodnocovací funkce tohoto
systému, kde je zaznamenáno např. jak dlouho na jakém
pracovišti je klient obsluhován, čekací doba na obsloužení
a jiné. Z těchto informací poté vychází  i plánování lidských
zdrojů ÚMO.

Vydává ÚMO Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem - IČO: 391 506 - tel.: 472 775 128 - fax: 475 775 119 - web: www.severni-terasa.cz

Vychází nákladem 10 000 výtisků. DTP a tisk: Infopromotion s.r.o.



S E V E R K A
o b č a s n í k  p r o  o b y v a t e l e  S e v e r n í  T e r a s y

.
DD ěě tt ss kk éé   hh řř ii šš tt ěě   vv   cc ee nn tt rr áá ll nn íí mm
pp aa rr kk uu   nn aa   SS ee vv ee rr nn íí   TT ee rr aa ss ee

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem Severní
Terasa zahájil na sklonku loňského roku rekon-
strukci dětského hřiště v centrálním parku na Se-
verní Terase. Na dodavatele těchto prací proběhlo
výběrové řízení, které vyhrála firma „Kysela – Brou-
ček“. Celek bude koncipován jako pirátská loď blí-
žící se k hradu chránícímu přístav. 

Herní prvek „Pirátská loď“, která je díky snížené

výšce paluby a nástupní hrany klouzaček určena
především pro menší děti. Loď bude propojena se
stávající fontánou a bezpečnostní dopadová zóna z
pryžových dlaždic bude provedena v barvě modré,
která bude představovat vodní hladinu.

Herní prvek „Hrad“ je určen zejména větším dětem
a to nejen větší výškou, ale též obtížností jednotli-

vých prvků. Celá plocha pod hradem spolu s kom-
pletním okolím hradu bude vybudována jako pry-
žová bezpečnostní dopadová zóna pro pád z výšky
až 2,4 m. Oba herní prvky budou vybaveny klou-
začkami, šplhacími sítěmi, žebříky a průlezy věžemi.
Hrad bude navíc vybaven lezeckou stěnou a lano-
vou lávkou.
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Bertino údolí bylo v minulosti oblíbeným cílem
vycházek ústeckých občanů. V poválečném ob-
dobí postupně chátralo, větší údržbové práce
byly naposledy provedeny v 50.letech minulého

století. S obnovou této lokality bylo započato v r.
2003. V roce 2005 byla za přispění ÚK vybudo-
vána naučná stezka. Projekt přinesl doplnění
Bertina údolí o informační tabule, lavičky a koše,
byla provedena oprava studánky, její zastřešení
a úpravy toku a cest.

Naučná stezka přispívá k šíření tak potřebného
ekologického vědomí široké veřejnosti, přede-
vším však mezi mladými lidmi. 

V loňském roce se ÚMO ÚL ST podařilo získat
opět dotaci z Ústeckého kraje na úpravy u hor-
ního a dolního vstupu do Bertina údolí. 

U horního vstupu byly provedeny terénní úpravy,
kterými došlo k rozšíření a usnadnění vstupu do
této lokality. Nejprve došlo k vyčištění celého
prostoru včetně odstranění náletových dřevin. U
betonové skruže byla vybudována opěrná zídka
ze suchého zdiva. Přístupová cesta se tak roz-
šířila, byla doplněna dřevěnými schody. Stáva-
jící zeď byla osázena břečťanem. Značně
poničená opěrná zídka u odběrní jímky, která se
nachází cca 100 m pod horním vstupem, do-

znala opravy.

Prostor dolního vstupu byl taktéž vyčištěn od
spadaných větví, náletů a nepořádku. V těsné

blízkosti kanalizační vpusti
byla provedena oprava
zídky potoka. Samotná ka-
nalizační vpust byla do-
plněna kovovými česly pro
zachycování větví, listí a
dalšího odpadu. Estetická
úprava betonového mono-
litu kanalizační vpusti je
patrná na první pohled.
Své opodstatnění má i
nově vybudovaný nájezd
pro kočárky a kola včetně
nového zábradlí. Prostor
dolního vstupu byl doplněn
výsadbou nové zeleně,
zvláště zlaticí, tavolníky,
břečťanu, není na první
pohled výrazná. Výsledný
efekt bude patrný v pozděj-

ších letech, kdy vysazené keře patřičně zakoření
a řádně se rozrostou.

I v této době je lokalita občany hojně navštěvo-
vána. Ne všichni však přicházejí s dobrými
úmysly a za odpočinkem či relaxací. Dochází k
četnému poškozování vandaly. Z tohoto důvodu
je v Bertině údolí neustále třeba zajišťovat běž-
nou údržbu a opravu inventáře, např. laviček,
můstků, košů, včetně popisných tabulí výše zmi-
ňované naučné stezky. Pracovníci ÚMO ÚL pro-
vádějí i údržbu zídek potoka, odstraňují
naplaveniny v potoce, odklízejí polámané stromy
a všude přítomné odpady včetně odhozených
pneumatik. 

Estetické a terénní úpravy horního a dolního
vstupu do Bertina údolí tak více zpřístupní a za-
traktivní již vybudovanou naučnou stezku. Kva-
litnější přístup do této lokality rozšíří spektrum
potencionálních návštěvníků. Plně doufáme, že
smysluplným využíváním naučné stezky dojde i
k nenásilné výchově obyvatelstva k ekologic-
kému cítění a tolik postrádanému patriotismu ke
svému městu.

Úřad Městského obvodu Ústí  nad Labem –
Severní Terasa v loňském roce hospodař i l
se značně omezenými  f inančními  pro-
s t ředky na invest ice do majetku města.
Přesto se podař i lo v našem městském ob-
vodu opravi t  někol ik chodníků. Jednalo ze
zejména o chodníky z l i tého asfal tu.  

Za zmínku urči tě stoj í  chodník v ul .  Stř íbr-
nická od kruhového objezdu až ke v jezdu
k objektu České pošty,  chodník podél
ul ice Krušnohorská od světelné kř ižovatky
podél  restaurace Ne Terase až nad objekt
bývalé Delv i ty.  V Dobět ic ích by l  opraven
chodník v ul .  Ježkova od kř ižovatky s ul icí
Šrámkova podél  nov inového stánku v
délce cca 85 m.  V u l ic i  Jana Zaj íce by ly
opraveny chodníky u domů č.  3 ,  15,  17,
26, 28 a 24, který je používán jako bezba-
r iérový přístup do domu pro maj i te le bytů
pohybuj ících se na inval idních vozících.  

Dalším chodníkem, který doznal  změny k
lepšímu, byl  chodník v ul ic i  Věrná od čísla
2 v zadním traktu, který využívají  zejména
maminky s  kočárky,  neboť ve směru do
ul ice Jana Zaj íce je velké schodiště.  Úřad
také za j is t i l  opravu někol ika schodišť .
Jednalo se o schodiš tě v  zadním t raktu
ul ice Ježkova vedoucím na parkoviš tě,  k
dětskému hř iš t i  a  k  zastávce MHD. Na
Stř íbrníkách to  potom bylo schodiš tě ve-
doucí z ul ice Šumavská do ul ice v Úvozu.
Celkové nák lady na opravy chodníků a
schodišť dosáhly výše téměř 4 mi l .  Kč.

Úřad městského obvodu má v plánu v za-
počatém t rendu oprav chodníků a scho-
d išť  pokračovat  i  v  da lš ím období .
Směrodatným však v  té to č innost i  bude
zaj iš tění  f inančních prost ředků na po-
t řebné opravy,  k teré nebude n i jak jedno-
duché.

Investice do chodníků v
roce 2007 v Městském
obvodu Ústí nad 
Labem – Severní Terasa
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V roce 2005 začal náš MO ve spolupráci s rádiem
Labe spolupracovat na akcích konaných v prostoru
Centrálního parku. První akce proběhla v souvi-
slosti s rozsvícením barevného osvětlení fontány
v rámci tzv. Pálení čarodějnic dne 30.4.2005. Po
velkém úspěchu této akce (cca. 500 návštěvníků)
jsme se rozhodli v akcích pokračovat. Postupně
tak vznikly tematicky zaměřené akce, které pod-
pořilo i zprovoznění letního pódia a ozvučení ce-
lého prostoru jezírka mobilním zvukovým
zařízením. Akce se občanům Severní Terasy i os-
tatním Ústečanům líbily a jejich úspěch byl takový,
že jsme se v nich rozhodli pokračovat a jejich
počet se každoročně pohybuje okolo 6. Návštěv-
nost se pohybuje mezi 500 – 1.500 návštěvníky. 

Po úspěchu letních akcí jsme se rozhodli rozšířit
konání některých akcí i na období mimo letní se-
zónu a tak postupně vznikla tradice Halloweenu na
Laguně spojeného s ukončením letního provozu
obou fontán a potoka na Sluneční pláni. Také slav-
nostní rozsvícení Vánočního stromu se setkalo s
velkou oblibou návštěvníků.

Bohužel již dvě sezóny nám nepřeje zimní počasí
a tak se nedaří zprovoznit přírodní ledovou plochu
na jezírku a z tohoto důvodu se nepodařilo ani zor-
ganizovat Karneval na ledě. Alespoň ledový strom
na několik dnů zkrášlil břeh Laguny. Škoda, jen, že
nenechavci a vandalové tuto krásu ničí a stejně tak
i čerstvě zamrzlou vodu jezírka. Vytvoření kluziště
na takhle rozbité ledové ploše je pak velmi pracné,
ne-li zhola nemožné.

Vůbec nejúspěšnější akcí bylo bezesporu zpro-
voznění Kašny na dětském hřišti spojené s kom-
ponovaným pořadem Oheň a voda. Této akce se
zúčastnilo bezmála 2.000 návštěvníků.

Na všech akcích se podílejí zaměstnanci ÚMO
Ústí nad Labem – Severní Terasa a také pracov-
níci veřejně prospěšných prací.

Pominu-li, náklady na pořízení ozvučení, osvětlení
a letního pódia, pohybují se náklady na každou
jednotlivou akci mezi 15. až 20. tis. Kč. Vstupné
nevybíráme, všechno je pro občany zdarma.

Pro rok 2008 plánujeme podobný počet akcí, za-
měřených hlavně na zábavu občanů Severní Te-
rasy a jejich dětí. Chceme začít tradičně
zprovozněním celého areálu akcí Pálení čaroděj-
nic, tedy tradičně 30. dubna a pokračovat pak v ak-
cích, které byly v minulosti úspěšné a k nim přidat
i některé akce nové. Každá akce pak bude zakon-
čena Světelnou hudební show u Fontány na La-
guně.

Stručný kalendář akcí :
•    30.4.2008 Pálení čarodějnic
•    Červen 2008 Letní dětská párty
•    Červenec – Srpen   Léto je tady
•    Září 2008 Rozloučení s prázdninami
•    31.10.2008 Halloween
•    1.12.2008 Rozsvícení Vánočního stromu

(Program se může podle okolností různě upravit, či po-
sunout)

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

Léto u LagunyLéto u Laguny

Zpráva o činnosti v oblasti životního 
prostředí v obvodu Severní Terasa v r. 2007

V roce 2007 došlo k velmi významným změnám v
údržbě zeleně. Do 30.9.2007 bylo prováděno smluv-
ními firmami pouze sekání vybraných ploch trávníků
a zimní údržba chodníků. Na zajištění údržby zeleně,
čistoty chodníků, ostatní práce včetně úklidu odpadu
v zeleni bylo provedeno výběrové řízení, ve kterém
zvítězila firma AVE. Tuto činnost zajišťovala od
1.11.2007. Od 1.1.2008 smlouvu s dodavatelem,
včetně financování, převzal odbor správy majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem. Údržba zeleně
mimo sídlištní zástavbu je zatím zajištěna veřejně
prospěšnými pracovníky. 

Nedostatek finančních prostředků určených na
údržbu zeleně se významně podepsal právě na její
údržbě. Vlivem vyšších teplot a deštivého počasí v
jarním období došlo k rychlému vzrůstu travního po-
rostu. Smluvní firmy a ani naši zaměstnanci VPP ne-
byli schopni vlivem právě těchto klimatických
podmínek zajistit včasné posečení trávních porostů.
Zima počátkem roku 2007 byla mírná, náklady na
zimní údržbu patřily k nižším.

V údržbě zeleně bylo provedeno v červnu osázení
kruhového objezdu 4.000 ks letniček v podobě afri-
kánů, šalvějí, šrůchy a gazanií. Na podzim byla pro-
vedena výměna ve formě 5.000 ks macešek.

V parku na Severní Terase se i přes nedostatek fi-
nancí pokračovalo v jeho revitalizaci. Na podzim bylo
dosazeno cca 2.400 ks keřů. Převážně se jednalo o
mochny, skalníky, tavolníky a jalovce. Bohužel byli
jsme nuceni přistoupit i k dosadbě cca 100 ks keřů,
které byly vysazeny již v r. 2006, ale nenechaví ob-
čané je odcizili. 

Mezi údržbu zeleně patří i zdravotní řez stromů.
Ošetření většího rozsahu bylo provedeno u stromů
v ul. Krušnohorská a částečně v parku mezi uli-
cemi Mírová a Maková. V ulici Werichova byl pro-
veden výchovný a prosvětlovací řez šeříků. Dále
byly provedeny řezy u jednotlivých stromů podle
aktuální potřeby. Počátkem roku v období vege-
tačního klidu byly provedeny rozsáhlejší úpravy
zmlazování keřů v ul. Stříbrnická, Na Návsi, v ul.

Šrámkova podél ul. Pincova, v ul. Poláčkova na-
proti Domovu důchodců v Doběticích a z malé
části v ul. Šumavská. K výraznému zmlazení keřů
došlo na podzim na žádost občanů i v ul. Jizerská
a to z důvodu snadnějšího přístupu při provádění
deratizace v norách hlodavců.

Chemická údržba zeleně proběhla v roce 2007 v
omezeném rozsahu a to v cca 60 % každoročních
nákladů.  Zimní ošetření keřových porostů proběhlo
na ploše 12,6 ha, letní ošetření v keřích bylo prove-
deno na 11,2 ha, trávníky byly ošetřeny na 13,3 ha.
Z plochy 5,5 ha byly odstraněny náletové dřeviny. 

Dále během roku byla provedena drobná údržba la-
viček a výměna zdemolovaných košů.

V roce 2007 byla vánoční výzdoba realizována v roz-
sahu roku 2006. Bylo doplněno pouze 5 ks dekorů.
77 ks vánočních dekorů umístěných na veřejném
osvětlení zdobilo ulice Krušnohorská, Stříbrnická a
Šrámkova. Pro vánoční výzdobu obvodu se MO pod-
ařilo sehnat zdarma 2 krásné smrky od občanů.
Smrk, který byl ozdoben před úřadem, věnovali man-
želé Kabešovi ze Svádova a smrk u Laguny poskytli
manželé Mošničkovi z Chlumce. Ještě jednou jim
tímto děkujeme. 

V roce 2007 proběhly v MO ST v měsících květnu a
listopadu svozy velkoobjemného odpadu. Tento svoz
byl organizován a financován Magistrátem města ÚL
a finanční náklady činily 1.450.000,- Kč za odvoz 430
t odpadu. Městský obvod prováděl dočišťování v ter-
mínech mimo tento svoz. Náklady na odvoz odpadu
po neukázněných a nepořádných občanech byly ve
výši 200.000,- Kč. 

V roce 2007 byl nedostatek finančních prostředků na
pokračování ve výstavbě kontejnerových stání. Z to-
hoto důvodu byly pro vybraná místa započaty pouze
projektové práce. Přestože s budováním kontejnero-
vých stání jsme započali teprve v roce 2005, došlo již
ze strany vandalů k mnohému poškození. Jako pří-
klad uvádíme vypálení pergoly v ulici Pod Parkem a
v ulici Poláčkova.  
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