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„NOVÝ STŘEKOV“ PODEPSÁN
Dne 28. února 2008 byla na ÚMO 

Střekov podepsána starostou MO Stře-
kov, panem Vlastimilem Žáčkem a Ing. 
Jakubem Zavoralem, Ph.D. - jednatelem 
fi rmy AZ Rezidence Labe, a.s. smlou-
va o smlouvě budoucí. Ta řeší odpro-
dej pozemků, které se nachází naproti 
Krajskému soudu, za účelem výstavby 
tzv. Rezidence Labe. Stavba by měla 
být spojnicí mezi centrem města Ústí 
nad Labem a budoucím náměstím T. G.
Masaryka v obvodu Střekov. Součástí 
projektu jsou bydlení, služby, oddecho-
vá centra, zeleň, podzemní garáže, pěší 
stezky i navázání na cyklostezku. Je zde 
myšleno i na protipovodňové opatření. 

Účelem stavby je též vytvoření kva-
litní architektonické dominanty dolního 
Střekova a zároveň potlačení stávající 
nevhodné dominance sil v závodě Setu-
za, a.s. Tato moderní stavba by měla být 
dokončena v průběhu tří až čtyř let.

Slovo místostarosty
„VÍTÁME VÁS NA SVĚTĚ“

   
Vážení spoluobčané,

radnice Střekov připravila pro maminky 
s malými dětmi pravidelné vítání občánků. 
Myslíme si, že bychom měli přivítat každého 
občánka,který rozšíří počet obyvatel našeho 
městského obvodu a tím i města Ústí nad 
Labem. Máme radost, že se zvyšuje porod-
nost a že tak roste počet narozených dětí 
v našem městském obvodu. Chceme tyto 
malé občánky vítat do života a přát jim, aby 
byli velkým přínosem pro naše město, aby 

se stali dobrými občany a aby jejich život 
byl opravdu šťastný. Přivítání organizujeme 
v Činoherním klubu a první vítání proběhlo 
16. ledna 2008.

 

 

Celá akce byla úspěšná a proto předpo-
kládáme, že další vítání občánků proběhne 
opět v Činoherním klubu v březnu 2008. Pro 
každé dítě máme hračku, pro maminku kvě-
tinu a pro tatínka pamětní list.

Na Magistrátu města Ústí nad Labem pro-
běhlo koncem ledna výběrové řízení na sochu 
T. G. Masaryka. 

Socha T. G. Masaryka byla v roce 1936 
odhalena před stávající poštou 03 na Stře-
kově a po příchodu fašistů v roce 1939 byla 
zničena . Socha by na Masarykově náměstí 
měla být znovu odhalena k výročí vzniku Čes-
koslovenského státu v roce 2008.

Chtěl bych ještě upozornit na vandalské 
chování některých občanů. Na Kamenném 
Vrchu byly instalovány nové odpadkové koše 
podél školky. V současné době byly tyto koše 
poničeny zejména mladými lidmi vracejícími 
se z hospody. Pro město to znamená, buď 
nechat tyto poničené a počmárané koše 
hyzdit sídliště a nebo zbytečně vydat za kaž-
dý koš 1650 Kč včetně DPH a k tomu ještě 
doplatit nutný náklad na instalaci koše.

Bude třeba, abychom se všichni snažili 
zachovat naše město hezké.

Ing.Václav Křeček, místostarosta MO Střekov 



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě dohody Rady města a Rady 
MO Střekov zabezpečujeme v roce 2008 čiš-
tění chodníků, čistotu, údržbu a obnovu zele-
ně prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad 
Labem, a to do doby, než město za tímto úče-
lem vyhlásí výběrové řízení a s vítězem uza-
vře smlouvu.  Péči o zeleň zajišťuje pro MO 
Střekov Odbor správy a evidence majetku 
MmÚ, o čistotu komunikací, tedy i chodníků 

a zpevněných ploch se stará Odbor dopravy 
MmÚ, a to v rozsahu smluv uzavřených ještě 
MO Střekov.  Zaměstnanci ÚMO ve spolu-
práci s určenými zaměstnanci MmÚ stanovují  
dodavateli, AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o., 
týdenní plány práce a následně kontrolují roz-
sah a kvalitu provedených prací.

Rádi přijmeme podněty, vás občanů, týkají-
cí se čistoty komunikací,  čistoty údržby veřej-

né zeleně v majetku města a vzhledu obce 
vůbec. Podněty a návrhy, nejlépe písemné, 
zasílejte na adresu  ÚMO Střekov, kancelář 
tajemníka, úsek ŽPSH, Národního odboje 
794/15, 400 03 Ústí nad Labem nebo na e-
mailové adresy: podatelna.strekov@mag-
ul.cz, či eva.kuresova@mag-ul.cz. Můžete 
je též předat osobně do podatelny našeho 
úřadu.

Na úseku správy komunikací a veřejné 
zeleně nerealizuje ÚMO Střekov žádné 
investice, ale pouze opravy.  Požadavky 
na investice předáváme  úseku rozvoje 
a investic našeho úřadu.  Jedná se např. 
o dostavbu silnice, včetně chodníku  v ulici 
Vítězná, výstavbu chodníku v Brné,  hřiš-
tě v ul. Tolstého a ul. Střekovské nábřeží, 
zastávku MHD ve Svádově, vybudování 
veřejného osvětlení v ul. Lermontova, v ul. 
V Průčelí apod.  

V roce 2007 se však podařilo, kromě 
drobných oprav chodníků, silnic a mobiliáře,  
realizovat i stavby většího rozsahu. Byly to 
např.: oprava schodiště  naproti restauraci 
Pohoda a schodiště vedoucí z ul. Na Zákru-
tu do ul. Na Hřebence.  Ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic a Ministerstvem 
vnitra ČR se nám podařilo vybudovat nový 
přechod pro chodce v Železničářské ulici  
a nově osvítit celkem 7 přechodů pro chod-
ce. V rámci obnovy hracích koutků a dět-
ských hřišť byl vybudován hrací koutek  a  
provedena oprava oplocení hřiště pro větší 
děti v ul. Tolstého. 

V rozpočtu 2008  Zastupitelstvo MO 
Střekov schválilo na opravy a údržbu část-
ku v celkové výši 1.800 tisíc Kč.  Jsme si 
vědomi toho, že potřeba je mnohem vyš-
ší, ale vzhledem  k fi nančním možnostem 
MO Střekov ji nelze uspokojit v plné výši.  
Zásadní  akcí  pro rok 2008 se stala oprava 
chodníků ve Svádově. Jedná se  o chodní-
ky na obou stranách ul. Vítězná, a to smě-
rem od pošty k restauraci Stará fara.  Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Z nabídkové ceny pak vyplyne, zda 
se náš záměr podaří  realizovat v roce 2008 
celý, nebo jej budeme muset rozložit na eta-
py. Další, pro nás důležitou opravou, bude 
oprava spojovacího chodníku mezi ulicemi 
Švabinského a Kojetická, včetně schodiště, 
neboť po této spojce denně chodí obyva-
telé z horního Střekova na zastávku linky 
č.60 u domu Kojetická 42.

Chtěli bychom také vyhovět žádosti oby-
vatel panelového domu v ul. Žukovova 71 
až 77 a opravit poškozenou opěrnou zíd-
ku podpírající obecní pozemek za jejich 
domem.  Máme v úmyslu zahájit postupnou 

obnovu kontejnerových stání v MO Střekov 
a ve spolupráci s magistrátem i výstavbu 
nových stání pro kontejnery na separovaný 
odpad.

Samozřejmostí je průběžné zajišťová-
ní oprav poškozených dopravních zna-
čení, případně dalšího mobiliáře města 
umístěného na veřejných prostranstvích.  
Opravy většího rozsahu však musíme 
provádět postupně, s ohledem na finanč-
ní možnosti MO Střekov. Přesto rádi při-
jmeme podněty vás občanů týkající se 
oprav a údržby majetku města, zejména 
silnic, chodníků, hřišť  a mobiliáře na 
nich umístěného.  

Ve spolupráci s magistrátem z nich 
budeme vycházet při plánování oprav pro 
budoucí období. Podněty a návrhy, nej-
lépe písemné, zasílejte na adresu  ÚMO 
Střekov, kancelář tajemníka, úsek ŽPSH, 
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad 
Labem nebo na e-mailové adresy: podatel-
na.strekov@mag-ul.cz, či eva.kuresova@
mag-ul.cz. Můžete je též předat osobně do 
podatelny našeho úřadu.

UKLÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM MAGISTRÁTU

OPRAVY A OBNOVA V ROCE 2008

„STŘEKOV - BRZY JEŠTĚ LEPŠÍ ADRESA“„STŘEKOV - BRZY JEŠTĚ LEPŠÍ ADRESA“
Plán investičních akcí pro rok 2008

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 
plánuje v roce 2008 provedení následujících investičních akcí:

1. Zahájení výstavby nových chodníků v lokalitě Brná (ulice Sebuzínská) a Svádov (ulice Vítězná)
2. Vybudování nových kontejnerových stání

3. Výstavba chodníčků v zeleni
4. Vybudování 2 nových lamp veřejného osvětlení v Církvicích

5. Vybudování osvětlení v ulici Rodinova
6. Revitalizace náměstí T. G. Masaryka

7. Úprava náměstí v Kojeticích
8. Oplocení hřiště TJ Brná
9. Protipovodňová opatření

Realizace některých investičních akcí je podmíněna získáním dotací.



„KONEC VÝTRŽNICTVÍ - MÁME KAMEROVÝ SYSTÉM“„KONEC VÝTRŽNICTVÍ - MÁME KAMEROVÝ SYSTÉM“

KONEC ŠIKANY PODNIKATELŮ

Zákonem vymezená nečinnost posiluje postavení poplatníka nejen při dokazování nečinnosti a zjednávání nápravy, 
ale i v případném řízení o náhradě škody či jiné újmy, která byla nečinností způsobena.

SILNĚJŠÍ ZBRANĚ NA NEČINNOST ÚŘADŮ

Máte pocit, že se daňové řízení neúměrně protahuje? 
Nedávná novela zákona o správě daní a poplatků č. 355/1992 Sb. dala poplatníkům 

do rukou účinnější zbraně proti nečinnosti fi nančního úřadu.

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

Daňová řízení mnohdy trvají poměrně 
dlouhou dobu. Průtahy přitom nejsou vždy 
způsobeny jen složitostí věci či obtížností 
získání různých důkazů a podkladů pro při-
jetí rozhodnutí. Někdy je na vině stav, kte-
rý lze označit jako nečinnost správce daně 
(fi nančního úřadu).

Jde o situace, kdy fi nanční úřad z nejrůz-

nějších důvodů nevydává rozhodnutí nebo 
nečiní žádné úkony, ačkoliv by vzhledem 
k povaze věci měl. Takové situace mohou 
samozřejmě negativné ovlivňovat hospo-
dářskou činnost poplatníků.

Příkladem může být termín ukončení tak-
zvaného vytýkacího řízení v případě nad-
měrného odpočtu daně z přidané hodnoty, 

od kterého se odvíjí termín skutečného při-
jetí tohoto odpočtu plátcem daně. Obdob-
né dopady ovšem může mít i rozhodnutí 
o odvolání proti platebnímu výměru na 
dodatečně doměřenou daň, kdy poplatník 
zůstává v nejistotě, pokud jde o správnost 
doměření daně a její částečné či úplné vrá-
cení.

NOVELA PŘINESLA ZLEPŠENÍ

Zásadní otázkou pro možnou obranu je 
posouzení, kdy stav nečinnosti nastává. 
Ještě donedávna šlo o téměř neřešitelný 
problém. Změnu přinesla novelizace záko-
na o správě daní a poplatků č. 355/1992 
Sb. – samotná novela vyšla pod číslem 
230/2006 Sb. S účinností od   1. července 
2006 byl do zákona zařazen nový § 34c, 
týkající se právě ochrany před nečinností. 
Obsahuje poměrně jednoznačnou defi nici 
a zavádí i procesní postupy pro zjednání 
nápravy.

Před přijetím zmíněné novely ochra-

na před nečinností v daňových záko-
nech zcela chyběla, stejně jako lhůty pro 
vydávání rozhodnutí. Pouze v pokynech 
ministerstva fi nancí, které ovšem nejsou 
závaznou normou (bohužel správci daně 
pokyn D-X rádi zneužívají), bylo možné 
nalézt lhůty pro vyřízení odvolání (pokyn 
D-125 z roku 1995) a pro ukončení vytý-
kacího řízení (pokyn D-144 z roku 1996). 
Lhůty v těchto pokynech však nejsou sta-
noveny jednoznačně. Liší se v závislosti 
na tom, jde-li o správce daně či odvolací 
orgán. Přerušují se v případech dožádání 

(tedy kdy na žádost správce daně koná 
úkony v daňovém řízení jiný fi nanční 
úřad) a lze je v závislosti na složitosti věci 
prodlužovat. I když jde o lhůty, které jsou 
pro fi nanční úřady závazné (viz rozhod-
nutí Nejvyššího správního soudu čj. 2 
Ans1/2005-57 z dubna 2005), jejich využi-
tí při prokazování nečinnosti bylo proble-
matické – poplatník totiž nemá informace 
o tom, jak je věc fi nančními orgány posu-
zována, byla-li postoupena a zda jsou 
požadovány informace od jiných subjektů 
a podobně.

JAK ZJEDNAT NÁPRAVU PŘI NEČINNOSTI 

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 
v závěru loňského roku zrealizoval výstavbu 
první části městského kamerového dohlížecí-
ho systému. Kamerový systém na Střekově 
se skládá z pracoviště Městské policie a 3 
kamerových bodů. Kamerové body jsou 

umístěny na těchto místech:
1) parkoviště na Kamenném Vrchu
2) u základní školy na Kamenném Vrchu
3) na Novosedlickém náměstí

Při realizaci kamerového systému byly 
použity kvalitní kamery CCTV ve vyhřívaných 
venkovních krytech. U školy na Kamenném 
Vrchu a na Novosedlickém náměstí byly 
použity High speed DOME kamery se ZOOM 
objektivy a polohovacím zařízením, na par-
kovišti na Kamenném Vrchu byla instalována 
pevná kamera.

Celkové náklady na realizaci kamerového 
systému byly ve výši 2.337.775 Kč. Městské-
mu obvodu se podařilo na tuto akci získat 
dotaci od MVČR z programu Partnerství 2007 
ve výši 1.000.000 Kč.

MO Střekov připravuje projektovou doku-

mentaci pro rozšíření kamerového systému 
a i v letošním roce požádal MVČR o poskytnu-
tí dotace na rozšíření kamerového systému. 
Pokud se nám dotaci podaří získat, můžete 
se těšit na rozšíření kamerového systému do 
těchto míst:
1) silo společnosti Setuza
2) Šafaříkovo náměstí
3) ulice Železničářská (okolí prodejny Plus)

Věříme, že instalace kamer výrazně 
sníží množství trestné činnosti a přestupků 
v lokalitách, kde byly kamery instalovány. 
Pokud máte pozitivní či negativní připo-
mínky k instalaci kamerového systému na 
Střekově, budeme rádi pokud nám je sdělí-
te. Můžete tak učinit např. zasláním e-mailu 
na adresu Libor.Teplan@mag-ul.cz. Děku-
jeme.



Dobrý den pane starosto, v letošním 
roce se vidíme poprvé. Zodpovíte mi 
několik otázek týkajících se vašeho 
obvodu?

Dobrý den, samozřejmě, jsem vám plně 
k dispozici.

Dopravní situace v Sebuzíně je stále 
špatná a i v novinách se objevují články 
od nespokojených občanů. Je situace 
řešena?

Nejprve bych chtěl poděkovat za vstříc-
nost občanů v Sebuzíně, kteří se zúčast-
ňují pracovních schůzek, jak na Krajském 
úřadě, tak i na ÚMO Střekov. Prvořadý 
úkol je zachránit kulturní památku - kap-
ličku. Na tomto problému pracuje a řídí 
skupinu vícehejtman pan Radek Vonka. 
Pracovní skupina projednává tři možné 
návrhy spojené s výstavbou kruhového 
objezdu v obci. Nyní se rozhoduje, který 
z nich bude nejbezpečnější a nejlepší pro 
občany Sebuzína. 

Proč kruhová křižovatka?
Kruhová křižovatka, jak všichni víme, 

zpomaluje dopravu. V Sebuzíně dochá-
zelo i k dopravním nehodám s následkem 
smrti, proto projektanti navrhují kruhovou 
křižovatku.

Je v daném místě dostatek prostoru pro 
výstavbu kruhového objezdu?

V současné době nikoliv, ale jednáme 
s lidmi, kterých se tato výstavba dotýká 
a musím říct, že jsou velmi vstřícní. Potře-
bujeme od nich odkoupit některé části 
pozemků. Vážím si toho, že tito občané 
řekli, že „nedají svoji kapličku“. Jedná se 

o kapličku sv. Vincence z Ferrery, která 
zde stojí již od roku 1745. 
V ulicích MO Střekov je ve večerních 
a nočních hodinách více světla. Výmě-
na lamp je v kompetenci ÚMO Střekov?

Výměna lamp v MO Střekov patří do 
kompetence Magistrátu města Ústí nad 
Labem, který celou akci také investuje. 
Jsem rád, že k výměně došlo již nyní, jeli-
kož jsme mezi prvními v celém městě. 

Pokud vyjde program Partnerství 2008, 
tak budou osvíceny i další přechody pro 
chodce v MO Střekov a toto má v kompe-
tenci přímo obvod Střekov. 

Zmínil jste program Partnerství. Co si 
pod tímto názvem mohou občané před-
stavit?

Program Partnerství je spolupráce mezi 
Policií ČR a městskými obvody na úseku 
prevence kriminality. Na realizaci jednot-
livých projektů přispívá Ministerstvo vnit-
ra ČR. V loňském roce jsme byli úspěšní 
právě v tomto dotačním titulu a občané si 
mohli všimnout, že např. některé přechody 
pro chodce už svítí tak, jak určují normy 
EU.

V tomto roce máme požádáno opět 
o dotaci na rozšíření kamerového systé-
mu, osvětlení dalších přechodů pro chod-
ce a další prevenci např. makety policistů 
a různé informační materiály.

V únoru se konalo setkání s občany 
v sále SETUZY, a.s. ve věci výstavby 
protipovodňových hrází. Znamená to, 
že se lidé konečně dočkají slibované 
ochrany před velkou vodou?

Ano. Práce na protipovodňových zábra-

nách byly zahájeny. Dokončení stavby 
hráze se předpokládá do konce tohoto 
roku. Poté přijde na řadu rekultivace stře-
kovského nábřeží, tj. výsadba zeleně, 
oprava chodníků a cyklostezky, instala-
ce laviček, abychom to tu měli pět hezké 
a lidé měli kam chodit na své oblíbené 
procházky. 
V MO Střekov se objevily kamery. 
Pomohly již k dopadení nějakého pacha-
tele při páchání trestné činnosti?

Trestní činnost jsme kamerami zatím 
nezachytili, avšak podařilo se nám hodně 
zmírnit přestupkovou činnost na Novosed-
lickém náměstí. Musím podotknout, že 
kamerový systém je ve zkušební fázi. 

Stále slibujete nové náměstí na Střeko-
vě. Zatím však není nic vidět.

V lednu proběhlo výběrové řízení na 
sochu T. G. Masaryka. Komise k tomu 
určená rozhodla o konečné podobě sochy, 
kterou ztvární sochař pan Richtermoc. 
Socha bude znázorňovat stojícího T. G. 
Masaryka s kloboukem na hlavě. Ges-
to jeho ruky vyjadřuje vstřícnost. Socha 
Masaryka v této podobě bude první v naší 
republice. Předpokládaný termín odhalení 
sochy T. G. Masaryka je stanoven na 90. 
výročí vzniku samostatného Českosloven-
ského státu, tj. na 28. 10. 2008. 

V této první etapě bude zrevitalizován 
park a bude provedena příprava druhé eta-
py, kdy by mělo být budoucí náměstí T. G. 
Masaryka propojeno s cyklostezkou a pěší 
zónou včetně budoucí Rezidence Labe.

Děkuji za rozhovor 
a těším se na další spolupráci.

ROZHOVOR
„Odpovím i na nepříjemné otázky...“ - Vlastimil Žáček

NOVÉ FITNESS CENTRUM GLADIÁTOR

Dne 23. 2. 2008 proběhl v nebytovém 
prostoru v ul. Na Pile 1108/1 na Střeko-
vě, který má ve správě MO Střekov, den 
otevřených dveří nového fitness centra - 
Gladiátor. Byla zde slavnostně přestřiže-

na páska starostou MO Střekov, panem 
Vlastimilem Žáčkem a zúčastněným před-
vedeno vybavení a seznámení s nabíze-
nými službami tohoto zařízení.

Zmíněný nebytový prostor byl dlouhou 

řadu let využíván jako restaurační zaříze-
ní. Věříme, že změna účelu bude mít pří-
nos nejen pro střekovské občany. Dne 3. 
3. 2008 v 8 hodin byl fitness otevřen pro 
veřejnost.



NOC NA STŘEKOVĚ ANEB, 
JAK SE ŽILO V PODHRADÍ
Dne 22. března 2008 se v sále Setuzy, 

a.s., pod záštitou starosty Městského obvo-
du Střekov, konal v pořadí XVI. Střekovský 
ples. 

Tentokrát se nesl v duchu „Noci na Stře-
kově aneb, jak se dříve žilo“. Každý z pří-
tomných byl osobně pozdraven panem 
starostou, který vítal hosty symbolickým 
přípitkem v kostýmu Karla IV. 

Program byl opravdu pestrý. Kromě toho, 
že bylo k vidění mnoho dobových prvků 
v podobě stylového tance, ohnivé show 
a rytířských soubojů, o zábavu se také 
postaralo mnoho umělců. Vystoupili zde 
např. Michal Penk, Petr Spálený, Petra 
Janů, Michal David atd. Hudbou k tanci pro-
vázela skupina Fonotes.

Ples poctil svou návštěvou i bývalý primá-
tor města Ústí nad Labem Mgr. Petr Ganda-
lovič, nynější ministr zemědělství.

Poděkování Karla IV., v podání starosty Střekova, za vystoupení Petře Janů a Michalu Davido-

Ohnivá show

Jsme školou rodinného typu s 75. letou tradicí. V současné době škola nabízí výuku 
čtyř světových jazyků (Aj., Nj., Rj., Fj.) A od 7. roč. výuku 2 jazyků. Dále mají žáci 

možnost navštěvovat řadu kroužků dle aktuální nabídky.
Žáci budou vyučováni v souladu se školním vzdělávacím programem naší školy. 

V rozvrhu je počítáno s třemi hodinami tělesné  výchovy v týdnu. V rámci výuky 
bude škola organizovat několikadenní sportovní kurzy pro žáky této třídy převážně 

víkendové pobyty, maximálně pak týdenní . Kurzy budou zaměřeny na sporty a pobyt 
v přírodě dle ročního období. 

(vodáctví, plavání, míčové hry, turistika, lyže, bruslení, kola, lezení na um. stěně, 
netradiční sporty...)

Své přihlášky posílejte na adresu školy nebo e-mail do konce května 2008.
Kontakty: Základní škola, Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

E-mail: zsul.karlaiv@seznam.cz, internet. stránky: www.zskarlaiv.cz, tel.: 475 531 139, Mgr. Pavel Ťupek, ředitel školy

Základní škola  Ústí nad Labem, Karla IV 1024/19 - příspěvková organizace

POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ DO SPORTOVNÍ TŘÍDY 6. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2008/09POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ DO SPORTOVNÍ TŘÍDY 6. ROČNÍKU PRO ŠK. R. 2008/09



„VELKÁ VODA KONEČNĚ NARAZÍ“

Po úspěšném překonání všech úskalí 
spojených s výběrem dodavatele protipo-
vodňových mobilních stěn může už město 
splnit své sliby dané občanům a postupně 
realizovat protipovodňová opatření. Dne 
25.3.2008 bude zahájena dlouho očeká-
vaná stavba protipovodňového valu na 
Střekovském nábřeží.

Protipovodňový val bude vybudován 
v úseku od restaurace Rybářská bašta až 
k železničnímu mostu. Protipovodňovou 
ochranu obyvatel Střekovského nábřeží 
tvoří tři základní segmenty. Základ tvoří 
tzv. protipovodňový val, jehož podstatou 
je těsnící betonová stěna, která je konstru-
ována tak, aby znemožnila průsak vody 
z Labe. Na této stěně budou zbudovány 
základy pro stavbu mobilní kovové stěny. 
Mobilní stěna, která je dalším segmentem 
protipovodňové ochrany, bude v době 
povodňového nebezpečí namontována 
na tento protipovodňový val. Celý sys-
tém bude z vnitřní strany hráze doplněn 
o záchytné jímky, které mají za úkol zachy-
covat a jímat např. dešťovou vodu z území 
za hrází. Tato voda bude následně systé-

Stavba protipovodňové hráze foto 1.

Stavba protipovodňové hráze foto 2.

mem čerpadel přečerpávána přes hráz do 
Labe. S výstavbou protipovodňového valu 
bude spojena i přeložka kanalizace, včet-
ně čerpací stanice a další práce. Val bude 
upraven tak, aby tvořil přirozené prostře-
dí – zeleň, lavičky, přechody pro chodce 
a rampy pro imobilní občany. Tento nově 
vybudovaný val bude v nejvyšším místě 
vysoký 140 cm. 

Investorem stavby protipovodňového 
valu je Povodí Labe, s.p. Vlastní stavbu 
bude provádět společnost SMP CZ, a.s. 
Dle ujištění stavbyvedoucího společnosti 
SMP CZ a.s., pana Šišky, se stavaři budou 
snažit co nejvíce eliminovat negativní dopa-
dy stavby na život obyvatel Střekovského 
nábřeží a přilehlých ulic. Přesto si stavba 
vyžádá několik zásadních omezení. 

Od počátku stavby bude chodník u La-
be, včetně cyklostezky, uzavřen pro veš-
kerý provoz, a to v délce od Rybářské 
bašty až k železničnímu mostu. Provoz 
cyklostezky bude z tohoto důvodu sveden 
do jízdního pruhu vyhrazeného pro pohyb 
vozidel. V ulici Střekovské nábřeží bude 
jeden pruh vyhrazený pro stavbu a jeden 
pruh pro provoz ostatních vozidel. S vede-
ním stavby bylo dohodnuto, že kontejnery 
na odpad budou umístěny v pruhu vyhra-
zeném pro stavbu, aby nebyl omezován 
provoz v pruhu pro ostatní provoz. Odbor 
dopravy magistrátu, ve spolupráci s MO 
Střekov a městskou policií, zřídí v úseku 
od mostu E. Beneše k železničnímu mostu 
„náhradní parkoviště“ pro občany parku-
jící v ul. Střekovské nábřeží. Přednostně 
bude řešeno parkování občanů majících 
v ulici Střekovské nábřeží vyhrazeno stá-
ní pro tělesně postižené. Tato parkoviště 
však kapacitně nepostačí k umístění všech 

vozidel doposud parkujících v dotčené 
oblasti. Stavbyvedoucí p. Šiška na setká-
ní s občany, které se uskutečnilo dne 20. 
2. 2008 v sále klubu SETUZA přislíbil, že 
se budou snažit realizovat stavbu tak, aby 
občany obtěžovali co nejméně. Přesto ale 
upozornil na skutečnost, že s ohledem na 
dobu výstavby musí plnit stanovený har-
monogram výstavby, který předpokládá, 
že práce budou probíhat ve všední den od 
7:00 do cca 17 spíše 18 hodin a v sobotu 
a v neděli nezapočnou dříve, než kolem 8 
hodiny ranní. Současně vyzval občany ke 
zvýšené opatrnosti, neboť na stavbě se 
budou pohybovat těžké stavební stroje, 
nákladní automobily a další technika nutná 
pro realizaci stavby. Pan primátor na tomto 
setkání konstatoval, že stavba protipovod-
ňového valu je jednou z velmi potřebných 
staveb, zejména pro MO Střekov, a že je 

Stavba protipovodňové hráze foto 3.

Stavba protipovodňové hráze foto 4.

snahou orgánů města i MO Střekov vytvo-
řit optimální podmínky pro její realizaci. 
Požádal proto občany, kterých se staveb-
ní činnost přímo dotkne, o shovívavost 
a trpělivost a omluvil se předem za určitou 
míru nepohodlí a obtěžujících faktorů vyvo-
laných stavební činností. Současně přislí-
bil, že město zpracuje písemnou informaci, 
kterou ještě před započetím stavebních 
prací doručí každému do schránky. Dále 
vyzval občany, aby se v průběhu stavby 
obraceli se svými dotazy, požadavky a při-
pomínkami na tajemníka ÚMO Střekov, 
který následně zabezpečí jejich projednání 
s vedením stavby nebo města.



Dne 29. února 2008 byl osobně popřát 
starosta MO Střekov, pan Vlastimil Žáček, 
panu Vladimíru Svobodovi, který dne 2. 3. 
2008 oslavil své životní jubileum 90 let.

OBČAN STŘEKOVA SLAVIL 
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

GRATULUJEME

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov v rámci projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 Ústí nad Labem vyhlašuje 1. ročník soutěže

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU“

Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008 a je možno se do ní přihlásit 
v době od 1. 3. 2008 do 31. 5. 2008 prostřednictvím formuláře zveřejněného ve zpravodaji 

„Střekov“ nebo prostřednictvím internetových stránek na adrese 

www.strekov.cz 
na těchto místech také najdete pravidla soutěže.

Přihláška do soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“

....................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení:

....................................................................................................................................................................................................................
Adresa bydliště kde bude květinová výzdoba umístěna

....................................................................................................................................................................................................................
Datum narození:

....................................................................................................................................................................................................................

Telefon/E-mail:

  Účastním se soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkonu 

  Účastním se soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu předzahrádky

Souhlasím s podmínkami „Pravidla soutěže O nejkrásnější květinovou výzdobu“ schvále-
nými usnesením Rady MO Střekov č. 598/07/E. 
Podmínky jsou zveřejněny prostřednictvím sítě Internet na adrese www.strekov.cz

 ............................................................. .............................................................
 Datum Podpis

Občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů končí nebo již skončila plat-
nost podle doby vydání dokladu, a to 
v následujících termínech:

VYDANÉ DO KONEC PLATNOSTI
31. 12. 1994 byl 31. 12. 2005
31. 12. 1996 byl 31. 12. 2006
31. 12. 1998 byl 31. 12. 2007
31. 12. 2003 nejpozději  31. 12. 2008 

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 
platí výjimka - občanské průkazy, ve kte-
rých je vyznačena doba platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“, zůstávají nadále platné.

 
Občanské průkazy se strojově čitelný-

mi údaji jsou vydávány od druhé poloviny 
roku 2000 a platí po dobu v nich uvede-
nou.

MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?
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