
Střekov má schválený rozpočet na rok 2018. 

Zastupitelé městského obvodu Střekov schválili na svém jednání 14. 12. 2017 rozpočet pro rok 2017. 

Očekávané příjmy z hlavní činnosti jsou 38.192 tis. Kč, výdaje 44.738 tis. Kč. Ve vedlejší činnosti jsou 

plánované příjmy 3.750 tis. Kč a výdaje 17.963 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je mínus 

20.758 tis. Kč. Na krytí schodku bude použita rezerva na bankovních účtech. Nutno ale podotknout, 

že městské obvody jsou podfinancované. Finanční prostředky, které Střekovu přiděluje magistrát, 

stačí pouze na údržbu. K rozvoji Střekova tak citelně chybí finanční prostředky na investice. 

Největším výdajem v roce 2018 je investice do rekonstrukce bývalých jeslí v ulici Kamenná 3 na 

Kamenném Vrchu. Kompletní zateplení objektu, odstranění azbestu, výměna oken a dveří tak vyjde 

na 9,7 mil. Kč. Současně s rekonstrukcí obvodového pláště je nutné počítat i s rekonstrukcí vnitřních 

prostor, protože veškeré rozvody jsou v havarijním stavu. Na uvedení celého objektu do 

uspokojivého užívání však střekovská radnice nebude mít dostatek finančních prostředků. V příštím 

roce plánuje zprovoznit alespoň polovinu objektu. To si vyžádá náklady ve výši 7-8 mil. Kč. Prostory 

jsou zamýšlené pro knihovnu a dětského lékaře, tak aby sloužily především obyvatelům z nejbližšího 

okolí. Investiční záměr je připravený, čeká se jen na stavební povolení a rozhodnutí o přidělení 

dotace, která by měla být následně využita na zprovoznění další části objektu. 

Pro rozvoj Střekova včetně všech jeho místních částí je nutné mít, i přes omezené prostředky, také 

ale představu o dalším jeho směřování. Proto střekovská radnice usilovala o možnost podat žádost o 

dotaci z 9. Výzvy Integrovaného operačního programu EU na zpracování tzv. územních studií 

veřejných prostranství v místních částech Střekova, které trápí zejména doprava a prostorové 

problémy včetně bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Jedná se zejména o průtah krajské silnice 

II/261 ve směru na Děčín a Litoměřice, který prochází historickými centry původních obcí od Svádova 

až po Církvice. Tyto studie jsme se rozhodli realizovat i přes to, že Magistrát žádost o dotaci 

nepodpořil. 

Novinkou v rozpočtu jsou také prostředky na realizaci architektonické soutěže na okolí Parní vodárny 

v bezprostředním okolí střekovského nádraží. Tato nevyužitá část železničního brownfieldu má 

potenciál stát se výchozím bodem pro cestovní ruch, zejména v propojení s labskou cyklostezkou. Na 

smysluplnou proměnu brownfieldů by měly již v roce 2019 plynout další evropské peníze. Je proto 

nutné být připraveni a mít jasnou představu, čím a jak toto místo smysluplně využít. Zároveň by se 

měl připravovat i národní program na podporu organizace architektonických soutěží, ze kterého 

bychom případně vzniklé náklady hradili.  

Podporu dostanou také nápady vzešlé z besedy k postupné proměně střekovského nábřeží. Ve 

schváleném rozpočtu je na ně myšleno částkou 200 tis. Kč. O těchto prvních vlaštovkách se bude opět 

debatovat na přelomu ledna a února 2018. Začátek realizace návrhů je pak plánován na začátek jara 

a počítá se s intenzivním zapojením veřejnosti. Určitě dostane také reálnou podobu návrh na 

dlouhodobě diskutovanou obnovu chybějících veřejných záchodků na cyklostezce.  

V neposlední řadě se střekovská radnice chce dále intenzivně zabývat problémem zápachu z areálu 

bývalé Setuzy. Na řešení tohoto problému vyčlenila proto nynější politická reprezentace příští rok 

částku 100 tis. Kč, která by měla být efektivně využita k měření a objektivnímu prokázání, že 

obyvatele zejména centrální části Střekova zápach obtěžuje v nemalé míře, byť se situace za poslední 

roky mírně zlepšila. 



Nezapomínáme také na dlouhodobý problém s realizací parkoviště, momentálně v ulici Tolstého, kde 

jsme dotáhli projekt ke stavebnímu povolení, ale dlouhodobě se potýkáme s, dle našeho názoru, 

mylným výkladem ústeckého stavebního úřadu, že se dle územního plánu nejedná v tomto případě o 

nezbytnou dopravní infrastrukturu. 


