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OBČASNÍK PRO OBYVATELE SEVERNÍ TERASY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
přichází podzim a s ním i další vydání našeho občasníku Severka. Zatímco v minulém
čísle jsme Vám představili úřad a samosprávu, nyní se chceme zaměřit na novinky z obvodu.
Posledně jsme Vás
informovali o rekonstruovaném hřišti v
centrálním parku na
Severní Terase, nyní
se můžeme pochlubit dalším novým
dětským hřištěm uprostřed sídliště Dobětice.
Právě
připravujeme další
projekt,
tentokrát
dětské
dopravní
hřiště na sídlišti Stříbrníky. Doufám, že i
zde se nám podaří
získat finance a
hřiště vybudovat.
V následujících letech je nutné se zaměřit na problematiku parkování v celém obvodu.
Chtěli bychom vybudovat několik menších parkovišť právě v místech, kde je to nejvíce
potřeba. To by mělo zároveň zlepšit situaci s nedodržováním předpisů při parkování.
Na závěr bych Vás, respektive Vaše ratolesti, rád pozval do divadla. Rozhodli jsme se
podpořit pravidelná nedělní představení Sváťova dividla v Biografu U Františka. Prvním
představením bude 19.10. v 15:00 pohádka „Červená karkulka“. Všechny Vás srdečně
zvu.
Váš starosta
Leo Dittrich

OSMÉ „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“ V
KRAJI JE V DOBĚTICÍCH

Hovoříme s vicehejtmanem Radkem Vonkou
V pátek 26. září bude předáno občanům a samozřejmě především dětem na sídlišti Dobětice úplně
nové moderní hřiště. Využili jsme toho, že slavnostnímu otevření byl přítomen také náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje pan Radek Vonka, a položili mu několik otázek.
Byl jste, pane vicehejtmane, ještě před pár lety také starostou centrálního městského obvodu
krajského města a je za vámi mnoho realizovaných akcí, které centrum města zkrášlily a přiblížily lidem. Jak jste se díval dříve a jak nyní na obvod Severní Terasa?
To je jednoduché: Vždycky jsem měl tohle velké sídliště rád, a nejen samotnou Severní Terasu, kde
sídlí také městský obvod, ale i Stříbrníky či Dobětice. Postupně se tady modernizují panelové domy,
přibývají parkoviště, starají se tu o zeleň a vůbec práce všech patnácti zastupitelů a pracovníků úřadu
městského obvodu je vidět. Musím vysoce ocenit práci předcházejícího vedení. Podařilo se mu vytvořit vysokou úroveň sídliště a udržet dobrou sociální situaci. Jinými slovy nepustit sem problematické skupiny obyvatel. Se současným starostou, panem Leo Ditrichem, je pro mne radost
spolupracovat a hovořit o všem, co lidé potřebují. Ahlavně je tohle sídliště veledůležité i pro celý kraj,
neboť tu je naše nejmodernější a největší zdravotnické zařízení v regionu –Masarykova nemocnice.
A mohl bych zmínit třeba školy, které zřizuje Ústecký kraj: Gymnázium Václava Šmejkala, Střední
škola spojů a elektrotechniky, Speciální MŠ a ZŠ v ulici Pod Parkem nebo blízký Dětský domov. A
kousek, už k centru, ještě průmyslovka ve Staré…
V Doběticích nyní přibude nové hřiště pro děti. Vy to asi sám neřeknete, ale prý vyrostlo i
vaší osobní zásluhou?
Pokračování na straně 3
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ÚMO ÚSTÍ NADLABEM - SEVERNÍ TERASA
OZNAMUJE, ŽE POSKYTUJE NOVĚ SLUŽBU CZECHPOINT

V rámci této služby je možno požádat o:
. Výpis z Katastru nemovitostí
. Výpis z Obchodního rejstříku
. Výpis z Živnostenského rejstříku
. Výpis z Rejstříku trestů
Bližší informace podá p. Kotlík,
tel. č. 472 70 45 45
nebo na www.czechpoint.cz

Co poskytuje Czech POINT

Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že
každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na
místě Czech POINT, může požádat o následující:

2. Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky
opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu
vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle
listu vlastnictví, musí znát katastrální
území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany
výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále
buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jednáli se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo
popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je
ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u
větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné
číslo bytu v domě.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského
rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. I v tomto případě je vydání
první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou,
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká,
pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost
není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplně-

POPLATKY ZA PSA
Držitel psa je povinen přihlásit psa staršího 3 měsíců
do 15 dnů a platit poplatek, tzn., že se dostaví na
ÚMO s občanským průkazem a za poplatek 16,- Kč
obdrží evidenční známku na psa .Pracovnice správy
daní a poplatků zapíše informace o poplatníkovi
(jméno,r.č.,bydliště,informaci o držiteli průkazu ZTPP,informaci zda je poplatník důchodce) a také informace o psovi (rasa, stáří, zda je to pes/fena a barva)
na tzv. kartu poplatníka, na které tyto informace poplatník stvrdí podpisem.
V případě, že poplatník není již držitelem psa, je povinen tuto skutečnost nahlásit na ÚMO buď písemně
nebo osobně, a to do 15 dnů.
Poplatník je povinen do 15 dnů nahlásit i změnu,
která ovlivňuje výši poplatku, např. pobírání důchodu
(s důchodovým výměrem se dostaví na ÚMO).
V případě ztráty evidenční známky na psa si poplatník za příslušný poplatek zakoupí známku novou.
Poplatník poplatku za psa je povinen uhradit příslušnou výši poplatku za psa dle OZV 8/2003. Poplatek
nad roční výši 500,- Kč může poplatník poplatek
uhradit 1x za rok, pololetně, minimálně však
čtvrtletně. Na termíny, kdy je poplatek splatný ( tj. do

nou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku
trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT
výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a
musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i
zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku
trestů na základě úředně ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z
Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient
podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako
správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11
odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku
trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou
žádost již předvyplněnou jeho osobními
údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech
POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a
žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík
trestů.

31.3., 31.5., 31.8. a 30.11. )a poplatník nemá již zaplaceno, jsou generovány a po vytištění na poště rozesílány složenky. Poplatník je povinen si platby
hlídat sám a v případě, kdy mu složenka nedojde,
může úhradu provést buď převodem banky (číslo
účtu a var. symbol použije z předešlé uhrazené složenky) nebo v hotovosti do pokladny ÚMO.V případě,
že nejsou poplatky uhrazeny včas nebo ve správné
výši, správce poplatku tyto poplatky vyměří platebním
výměrem, který může zvýšit až na trojnásobek.

ÚŘEDNÍ ADRESA

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek, a to je
zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho
vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně dokázat.
Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je
místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž
územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu.
Není ovšem možné, aby fyzická osoba při zřizování
živnostenského listu nebo při změně údajů nahlásila
místem podnikání úřední adresu (sídlo ohlašovny). Živnostenský úřad vyžaduje souhlas obce a ten obec nevydá.
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OSMÉ „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ“ V KRAJI
JE V DOBĚTICÍCH

Je pravdou, že velice často, takříkajíc z titulu funkce vicehejtmana Ústeckého kraje, jednám s vrcholnými představiteli Českých energetických závodů, a tenhle ČEZ
má nejen svoje závody, ale také od roku 2002 i vlastní
nadaci. Podařilo se mi přesvědčit pana Filipa Seckého,
který je představitelem Nadace ČEZ a rovněž členem
představenstva závodu ČEZ- Distribuce, aby své peníze dala Nadace také na dětská hřiště v našem Ústeckém kraji. Nakonec to je logické, skoro polovina spotřeby
elektřiny v ČR se vyrábí právě v Ústeckém kraji.
Říkáte dětská hřiště, tedy jich je víc?
Ano, teď se otevřelo hřiště, takzvané oranžové hřiště
ČEZu, mezi Šrámkovou a Ježkovou ulicí v Doběticích.
Počátkem září jsem spolu s panem Seckým z ČEZu
předával jiné oranžové hřiště u základní školy ve Velkém Březně na Ústecku a podobných hřišť bude letos v
kraji osm!

Jak to byla pro Nadaci ČEZu náročná investice?
Každé z těchto hřišť v barvě zmiňovaného českého
energetického giganta přijde na rovný milion korun.
Musím ocenit, že ČEZ se snaží zlepšovat životní prostředí na českém severu, a že třeba nemalou část ze
svých ohromných zisků, které slouží převážně modernizaci výroby a rozvodu elektřiny v celé naší zemi, věnuje
ve prospěch dětí a mládeže. Ti jsou nejpotřebnějšími příjemci a uživateli podobných staveb. Musím ale dodat,
že hřiště sice platil ČEZ, stejně jako prolézačky, houpačky, lavičky , klouzačky nebo oplocení, ale spousty
peněz přidal sám městský obvod. Ze svého rozpočtu a
svými pracovníky zajistil třeba dokončovací terénní
úpravy a podobně.

Bertino údolí je část našeho obvodu, která spolu s parkem a Erbenovou vyhlídkou slouží k rekreaci občanů a
je stále oblíbeným cílem vycházek ústeckých občanů.
Větší údržbové práce byly provedeny v 50.letech minulého století. S další obnovou této lokality bylo započato
v r. 2003. V roce 2005 byla za přispění Ústeckého kraje
vybudována naučná stezka. Projekt přinesl doplnění
Bertina údolí o informační tabule, lavičky a koše, byla
provedena oprava studánky, její zastřešení a úpravy
toku a cest. V roce 2007, jak jsme psali již v minulých číslech, byly opět za přispění ÚK provedeny další úpravy
horního a dolního vstupu s rozšířením přístupových cest,
opravou zídek, úpravou a doplněním zeleně. Byla provedena estetická úprava betonového monolitu kanalizační vpusti.
Pracovníci ÚMO ÚL ST v průběhu roku zajišťují běžnou
údržbu a opravu laviček, můstků, košů, včetně popisných tabulí. Provádějí údržbu zídek potoka, odstraňují
naplaveniny v potoce, odklízejí polámané stromy, vyvážejí koše a uklízejí odpadky.
Vždy nás velmi potěší kladné ohlasy na výsledky provedené práce. Bohužel, velmi nás zarmucuje, když při
návštěvě této lokality zjistíme, že vynaložené finance a
usilovná práce našich pracovníků je znehodnocována
vandaly, neukázněnými a bezohlednými občany. Posprejované a poškrabané cedule naučné stezky, poničené lavičky, vysypané a převrácené koše a vylámaná
dřevěná zábradlí přechodových lávek jsou projevem vy-

sokého stupně vandalství. Komu toto ničení mohlo přinést potěšení a uspokojení? Mezi inteligentní a vyrovnané osoby jistě nepatřili.
Bezohlednými a nekulturními osobami jsou i někteří
vlastníci garáží v Hoření ulici a občané, kteří si sráz do
Bertina údolí pletou s černou dírou vesmíru. Odhozené
ledničky, pneumatiky a jiný odpad zde nezmizí, ale zůstanou ve stráni či potoce a hyzdí celou krásnou lokalitu.
Zahrádkáře bychom chtěli upozornit, že odpadky z jejich
zahrádek, jak shrabané listí a posečená tráva, tak zbytky
plechovek, barev a podobně se neuklízejí odhozením
přes plot.
Říkáme si vznešeně homo sapiens – člověk rozumný.
Myslíte, že jsme jím všichni?

Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa má záměr v
průběhu dalších let podobně jako Bertino údolí zpřístupnit okolí Chuderovského potoka pro občany Ústí nad
Labem za účelem turistiky. Záměrem je vytvořit v okolí
potoka pěší stezku, která by sloužila ke krátkým procházkám a odpočinku místních obyvatel. Úpravy nebudou tak rozsáhlé jako v případě Bertina údolí. Bude
zachován původní přírodní ráz, meandry potoka nebudou upravovány. Kolem toku potoka se počítá s vytvořením pěšin, které budou doplněny dřevěnými
chodníčky, malými lávkami. Při realizaci se uvažuje s
užitím pouze dřevěných prvků a přírodního kamene.
Prováděné práce nijak neovlivní životní prostředí a stabilitu potoka dané lokality.
Úpravy budou prováděny převážně v levobřežní části
Chuderovského potoka, vedoucí od lávky přes potok u
objektu bývalé Tamdy směrem k Božtěšicím.
Před započetím prací byl v letním období letošního roku

posekán travní porost kolem pěšin. V podzimních a zimních měsících budou provedeny ostatní údržbové práce.
Bude provedeno vyčištění průtočného profilu potoka od
naplavenin trávy, odpadků, zbytků dřeva. Pěšina, vedoucí kolem potoka, bude vyčištěna odstraněním spadlých a suchých stromů a jejich zbytků v šíři cca 1 m. Z
průchodného profilu pěšiny budou odstraněny náletové
dřeviny bezů, javorů a jasanů do průměru 5 cm.
Přestože veškeré práce na úpravách kolem Chuderovského potoku budou pod odborným dohledem provádět veřejně prospěšní pracovníci, hledá radnice finanční
zdroje na realizaci tohoto záměru.
Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem přišla s návrhem vybudovat na Chuderovském potoce pod
mostkem ukázkovou hydrometrickou stanici. Stanice
bude umístěna v snadno přístupném úseku místní
cesty. Veřejnosti budou poskytovány základní

AUTOVRAKY B E R T I N O

ÚMO ÚL – Severní Terasa se také věnuje kontrole
a likvidaci autovraků v našem obvodu. Tato činnost
je provozována ve spolupráci s Městskou policií
Severní Terasa. Po nahlášení výskytu autovraku je
formou lustrace zjištěn vlastník tohoto vozidla, kterému je následně zaslána výzva k odstranění tohoto
vozidla. Oznámení o výskytu vozidla je vyvěšeno
na úřední desku ÚMO ÚL – ST na zákonnou lhůtu
2 měsíců. Pokud vlastník vozidla neodstraní toto vozidlo ani po zákonné lhůtě, následuje samotný
odtah vozidla. Odtah vozidla je prováděn ve spolupráci s odborem dopravy magistrátu města Ústí nad
Labem a náklady spojené s odtažením hradí majitel odtahovaného vozidla.
Je třeba upozornit na skutečnost, že za autovrak je
považováno každé vozidlo, které nemá platnou
technickou a emisní prohlídku, která je vylepena na
registrační značce vozidla. Totéž se týká také majitelů, kteří na zimní období dočasně odhlašují svoje
vozidlo z evidence a odevzdávají registrační
značku svého vozidla do depozitu na odbor dopravy magistrátu města Ústí nad Labem. Odstavením takto neoznačeného vozidla na parkoviště
porušuje majitel vozidla zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích § 19 – obecné užívání,
odst. 2, písm. g a odst. 3, kde je uvedeno, že je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale
technicky nezpůsobilé k provozu na silnicích, komunikacích, parkovištích. Vzhledem k tomu, že takové vozidlo není možné identifikovat podle platné
RZ, je s takovým vozidlem nakládáno jako s autovrakem.

Děkuji vám za rozhovor.

ÚDOLÍ

CHUDEROVSKÝ

POTOK

pokračování na straně 4
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SEVERKA

o b č a s n í k p r o o b y v at e l e S eve r n í Te r a s y

Léto u Laguny

V jarním vydání našeho Zpravodaje SEVERKA jsme avizovali připravovaný seriál akcí Léto na Laguně. Dnes, kdy
jsme již úspěšně zorganizovali 2/3 z nich, se můžeme za
některými trochu ohlédnout.
Uskutečněné akce:
30.04.2008 Pálení čarodějnic
30.05.2008 Dětský den - Dobytí hradu piráty
27.06.2008 Letní dětská párty
03.08.2008 Poslechový večer – Antonín Dvořák
07.09.2008 Velká módní přehlídka
05.10.2008 Drakiáda s Generali pojišťovnou
Akce připravované:
31.10.2008 Halloween
01.12.2008 Rozsvícení Vánočního stromu
Leden – únor 09
Maškarní ples na bruslích

V minulém Zpravodaji jsem se na tomto místě zmínil o historii
uplynulých ročníků kulturně společenských akcí konaných v
Centrálním parku na Severní Terase Léto u Laguny. S radostí
musím konstatovat, že ten letošní je asi nejvydařenější, protože
občané Severní Terasy i ostatní Ústečané si našli do Centrálního
parku, a zvláště na zmíněné akce čas i cestu.
Každá z akcí byla jiná a každá měla své kouzlo. Pálení čarodějnic, Dobytí hradu piráty, Letní dětská párty a Drakiáda byly
více zaměřené na dětské návštěvníky, kterých se sešlo na každou z těchto akcí i s rodiči vždy mezi 500 – 1000. Poslechový
večer s Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka společně s
vodní a světelnou show, navštívilo cca. 700 posluchačů.
Asi vůbec nejúspěšnější ale byla Módní přehlídka na Laguně za účasti Lenky Kocman-Taussigové. Celá módní přehlídka se nesla v romantickém duchu, kdy se modelky a
modelové jakoby vznášeli nad hladinou jezírka a třešničkou
na dortu bylo závěrečné defilé svatebních šatů. V průběhu
akce pak byla k vidění ohnivá show, břišní tanečnice i zpěvačky z ústecké ZUŠ. Tuto módní přehlídku zhlédlo cca.
2500 návštěvníků. Všichni jsme se, jak návštěvníci, tak i organizátoři, modelky a modelové, shodli na tom, že módní
přehlídka se příští rok bude znovu opakovat.
Na závěr bych chtěl vyvrátit některé mýty a fámy o tom, jak
jsou zmiňované akce finančně nákladné a jak bychom místo
nic mohli opravit třeba schodiště. Byli jsme například kritizováni v jistém plátku, že ohňostroj, kterým doplňujeme většinu
z našich akcí pro radost dětem, stojí cca. 900 tis. Kč. Je to
samozřejmě nesmysl! Naše akce organizují převážně zaměstnanci ÚMO ve svém volném čase a hradíme jen nezbytně nutné náklady spojené s honoráři umělcům,
materiální náklady a u dětských akcí odměny a ceny. Módní
přehlídka byla z větší části hrazena sponzory. Součástí těchto nákladů je i onen ohňostroj!
Jistě, každá „legrace“ něco stojí, ale naše náklady se pohybují obvykle v rozmezí 15 – 20 tis. Kč. za jednu akci. Nejdražší vůbec byla ona zmiňovaná módní přehlídka, kdy
fakturovaná cena agenturou byla 47.500,- Kč kompletně,
tedy i s ohňostrojem.
Pozorný čtenář tedy sám posoudí, že při dnešních cenách
bychom opravdu neopravili za tuto cenu ani jedno celé
schodiště a o veřejné prospěšnosti těchto zábavných akcí
nemůže být snad ani pochyb!

Kont ej ner ová
stání

V našem městském obvodu Severní Terasa se
snažíme zlepšovat okolí také v místech okolo odpadních kontejnerů, a to formou rekonstrukce a
úpravou stávajících kontejnerových stání. V těchto
případech máme k dispozici tři různá provedení
kontejnerových stání. Vybudování stání z betonových KB bloků, stání za využití kovové konstrukce
nebo stání ze zámkové dlažby doplněné dřevěnou pergolou.
Jednotlivá provedení jsou volena s ohledem na
stávající zástavbu a okolní prostředí tak, aby do
příslušné lokality vhodně a esteticky zapadala. V
předešlých letech jsme již takto zrekonstruovali
několik kontejnerových stání v celém našem obvodu. V letošním roce máme zpracovány projekty
na dalších 10 těchto stání včetně vydaných stavebních povolení. Jakým způsobem a v jakém
tempu budou pokračovat další rekonstrukce, samozřejmě závisí na přidělených finančních prostředcích. V lokalitách, kde byla již kontejnerová
stání rekonstruovaná, se tato skutečnost projevila
na spokojenosti občanů.



Chuderovský
potok

vodohospodářské a meteorologické údaje v reálném
časovém období (cca v týdnech vegetačního období) a
odborně komentovány vztahy mezi srážkami a odtoky
vody v korytě toku, zejména při výskytu extrémních situacích v oblasti (přívalové či dlouhodobé srážky, stavy
sucha aj.). Výsledky budou průběžně dokumentovány
na odborně aktualizované informační tabuli. Získané
údaje využijí studenti i vědci při vědecko-výzkumné činnosti fakult UJEP.

ž ži ivvoot tnní í ppr roosst tř řeeddí í

Údržba zeleně



Jak již mnozí z Vás zaregistrovali, došlo v letošním roce k určitým změnám v kompetencích
údržby zeleně a zajišťování čistoty a pořádku v
našem obvodu.
Údržbu zeleně a péči o čistotu ploch, které jsou v
majetku Statutárního města Ústí n.L. a nacházejí
se v obytné zástavbě, si převzal od 1.1.2008
odbor správy a evidence majetku Magistrátu
města Ústí n.L. Péči o dané plochy zajišťuje prostřednictvím firmy AVE CZ.
Naši veřejně prospěšní pracovníci se v celém rozsahu starají o údržbu v parku na Severní Terase.
Provádějí sečení trávníků, údržbu keřů, úklid
chodníků v zeleni na laguně. V letním období zajišťují chod Sluneční pláně, čistí a uklízejí potok.
Během celého roku vysypávají odpadkové koše,
provádějí drobné stavební práce, terénní úpravy,
čistí žlaby a kanálky. Též asistují při zajištění kulturních a společenských akcích pořádaných Úřadem městského obvodu ÚL – Severní Terasa.
Od jarních měsíců provádějí seč těch ploch, které
jsou mimo zastavěná území. Jedná se o celkovou
plochu o výměře cca 30 ha.
V celém obvodu provádějí opravu laviček a
drobné a nenáročné opravy dětských prvků,

včetně jednodušších oprav oplocení dětských
hřišť.
Veřejně prospěšní pracovníci pečují též o Bertino
údolí a Erbenovu vyhlídku.

Sváťovo dividlo uvádí
loutkové představení

další představení:

kde: Biograf u Františka
kdy: 19: 10. 2008 v 15:00
vstupné: 30,- Kč

30.11.
Pejsek a kočička

Přestože péči o zeleň a čistotu v obvodu zajišťuje
MmÚL , stále občané poukazují na nedostatky a
přinášejí podněty ke zlepšení pracovníkům Úřadu
městského obvodu Severní Terasa. Ti veškeré
podněty k nápravě ihned postupují e-mailem odpovědným pracovníkům firmy AVE CZ a odboru
správy a evidence majetku Magistrátu města Ústí
n.L. tak, aby mohlo dojít k odstranění nedostatků
v co nejkratší době. Bohužel, nemají kompetence
k tomu, aby mohli uplatnit postih za neodstranění
nedostatků v péči o zeleň a čistotu v obvodu.
Protože stávající stav není Úřadu MO ÚL – Severní Terasa lhostejný, snaží se prostřednictvím
veřejně prospěšných pracovníků zajistit úklid
drobného odpadu v zeleni a vypomoci tak firmě
AVE CZ.

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POHÁDKY V BIOGRAFU U FRANTIŠKA
ČERVENÁ KARKULKA

9.11.
Perníková chaloupka

20.12.
Sněhurka a sedm trpaslíků

TOTO PŘEDSTAVENÍ SPONZORUJE MO ÚSTÍ NAD LABEM SEVERNÍ TERASA
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