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Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok



Blíží se konec roku a opět se setkáváme se
starostou MO Střekov u krátkého rozhovoru.
V říjnu došlo k odhalení sochy T.G.Masaryka,
jak bude revitalizace náměstí pokračovat dále?

K odhalení došlo 28.10.2008 u příležitosti 90.
výročí vzniku samostatného československého
státu. Jsem velice rád, že pan prezident se nám
po tolika letech vrátil zpět na toto místo a můžu
říct, že se na Střekově bude cítit velice dobře.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na znovuz-
rození sochy T. G. Masaryka podíleli. Všichni si
jistě vzpomenou na totalitní režim, kdy vyslo-
vení jeho jména znamenalo vězení. Tím bych
chtěl poděkovat: Českému svazu bojovníků za
svobodu, Konfederaci politických vězňů, Soko-
lům a Pracovně technickým praporům, nazýva-
nými Černými barony, Legionářům a sochaři,
panu Romanu Richtermocovi,       za unikátní
ztvárnění této sochy.

Bude revitalizace parku pokračovat?
V současné době se v parku budují nové chod-

níky. Chystáme se zde porazit nemocné a pře-
rostlé stromy. Park bude vybudován ve stylu
„retro“, což naznačují už nové lampy veřejného
osvětlení. Do parku by se také mělo umístit zres-
taurované sousoší Tří králů ze Svádova od bý-
valé restaurace Stará fara. Vzhledem k tomu, že
nový majitel požadoval uvolnění pozemku pro
jiné účely, tak jsme urychleně hledali nové místo
pro sousoší. Revitalizace parku by měla být do-
končena do konce roku 2009.

V minulém měsíci byla ukončena stavba
protipovodňových zábran, proč stavba trvala
tak dlouho?!

Máte pravdu, že trvala o něco déle. Bylo to
způsobeno výběrovým řízením, kdy jedna
z firem se stále odvolávala. Jsem rád, že hyenis-
mus šel stranou a protipovodňový val je již
hotov. Dnes jsou občané Střekovského nábřeží
chráněni proti dvacetileté vodě (Q20). S proti-
povodňovým valem město začalo i s výstavbou
nového dopravního řešení v této lokalitě a jsem
rád, že stížnosti občanů na nepřizpůsobivé řidiče
jsou tímto řešeny, jelikož ochranné zálivy nedo-

Rozhovor: „Odpovím i na nepříjemné otázky…,“ Vlastimil Žáček
volí řidičům řítit se velkou rychlostí a spíše po-
mohou k sundání nohy z plynu. Na jaře proběh-
nou sadové úpravy a myslím, že tuto lokalitu
budeme moci nazvat klidovou a odpočinkovou
zónou. 

Cestou přes Církvice je vidět krásně osví-
cený kostel. 

Ano, musím podě-
kovat Magistrátu
města Ústí nad Labem,
že nám pomohl nasví-
tit tento kostel. Byla to
perfektní týmová
práce, kdy MO Stře-
kov s pomocí Minister-
stva kultury ČR
zajišťoval zrestauro-
vání sochy Sv. Jana
Nepomuckého. V kos-
tele se konají různé
koncerty a akce, které

mají velký úspěch. Aktuální nabídku těchto akcí
můžete naleznout na našich webových stránkách
ve společenské rubrice.  

Jak pokročila stavba kanalizace na Nové
Vsi? 

Velice si vážím přístupu občanů Nové Vsi,
kteří nám velice pomáhají s řešením této stavby
a děkuji jim za to, že se připojí na veřejnou ka-
nalizaci. Stavba zatím probíhá ve schváleném
harmonogramu. Na místě jsou pravidelně prová-
děny kontrolní dny. Kanalizace  by měla být do-
končena a občané by se na ni měli připojit
v květnu 2009. Nové smlouvy se Severočeskými
vodovody a kanalizacemi, a.s. bude možné vyří-
dit přímo na ÚMO Střekov.

Dále bych chtěl říci, že byla zahájena výstavba
kanalizace Olšinky   Svádov. Práce začnou v mís-
tech bývalého převozu ve Svádově a bude se po-
stupovat směrem k Olšinkám. Rádi bychom
touto výstavbou neomezili pohyb sportovců na
cyklostezce, proto se budeme snažit práce v této
lokalitě dokončit do začátku sezóny.

V Brné se staví nový chodník. Občané jsou
jistě rádi, že se chodníkem částečně zajistí
bezpečnost?

Musím se přiznat, že z části ano, ale určitou
část obyvatel tento chodník moc nepotěšil. Já si
myslím, že chodník je na správném místě a ur-
čitě je pro bezpečnost v Brné velmi důležitý.
Tento chodník je vybudován v I. etapě a samoz-
řejmě budou následovat další etapy, kde by měl
chodník vyrůst i na pravé straně vozovky   smě-
rem od Ústí n.L.. Otázkou je majetkoprávní vy-
pořádání s majiteli pozemků v místě, kde by měl
být chodník vybudován.

Jsem velice rád, že se podařilo realizačnímu
týmu vyřešit většinu podnětů občanů např. že
byl chodník posunut dále od silnice, vytvořil
se další záliv, který umožňuje vjezd a výjezd
v místě bydlících občanů. Z podnětu PČR jsme
byli nuceni posunout zastávku MHD Na Ry-
bárně. Již dnes je viditelné, kde bude zastávka
umístěna. 

V tisku vyšla informace o výstavbě nových
parkovišť na Kamenném Vrchu a v ul. Tol-
stého. To občané určitě uvítají.

Určitě, občané těchto lokalit nová parkovací
místa uvítají, ale na druhou stranu je potřeba říci,
že staro-nové parkoviště na Kamenném Vrchu
by mělo být uzavřeno elektronickou bránou (ni-
koliv závorou), osvětleno, monitorováno 24
hodin denně.

Proslýchá se, že to bude placené parko-
viště? 

Ano, jelikož náklady na realizaci budou ne-
malé. Úhrada placeného místa za  měsíc není zá-
vratná částka, měla by se pohybovat od 250,- do
600,- Kč. V tuto chvíli probíhá anketa.  Anketní
lístek dostali občané ze zmíněné lokality do
svých poštovních schránek a mohou si jej stáh-
nout na našich webových stránkách     aktuality. 

V této lokalitě se budeme snažit vybudovat
také šikmá stání, čímž vzniknou i další parko-
vací místa. 

Parkoviště v ulici Tolstého je také potřeba, ale
MO Střekov je v tuto chvíli na křižovatce svého
rozhodnutí, jelikož bychom mohli vybudovat i
menší parkovací dům, což by pro tuto oblast zna-
menalo mnohem větší množství parkovacích
míst. Snažím se navázat kontakty s různými in-
vestory.

Je období vánoc   Střekov se opět krásně
rozsvítil. 

V první řadě bych rád poděkoval pracovnici
úseku péče o vzhled obce ÚMO Střekov, že se
poprvé rozsvítily vánoční vločky i ve Svádově, v
ulici Železničářská a na mostě E. Beneše. Sa-
mozřejmě budeme nadále pokračovat směrem
k Církvicím a postupně rozsvěcet celý náš
obvod, aby na každého, kdo naším obvodem
projíždí, dýchla vánoční atmosféra. Toto není
lehké realizovat rychle, jelikož náš obvod od Cír-
kvic po Svádov má 12 km. 

Děkuji za rozhovor.

Vážení střekováci, milí občané,
dovolte, abych pozvedl svou pomyslnou číši a popřál Vám pohodu a krásné

 prožití vánočních svátků. Do roku 2009 přeji všem mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě, hodně štěstí a hlavně zdraví.             Vlastimil Žáček

starosta MO Střekov ���
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Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám popřát krásné vánoční svátky, plné rodinné pohody a vzájemného

porozumění a do roku 2009 pevné zdraví, hodně štěstí a sil a dobrou spolupráci 
s Úřadem městského obvodu Střekov. Ing.Václav Křeček

místostarosta MO Střekov

Rozpočet MO Střekov pro rok 2009
Dne 2. prosince 2008 byl na 13. jednání Zastupitel-

stva MO Střekov schválen rozpočet MO Střekov pro rok
2009. Příjmy a výdaje byly vyrovnány a  schváleny v tě-
chto objemech:
- předpokládané příjmy činí   39.019.300,00 Kč, z toho:

daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)
2.916.000,-- Kč

investiční a neinvestiční transfery (tř. 4)
36.103 300,-- Kč

- předpokládané výdaje činí   39.019.300,00 Kč, z toho:
investiční výdaje 9.100.000,-- Kč
provozní výdaje z toho: 29.919.300,-- Kč
běžné výdaje 12.518.000,-- Kč
mzdové výdaje 16.935.100,-- Kč
ostatní výdaje 466.200,-- Kč

SALDO příjmů a výdajů 0,--  Kč

Czech Point a ověřování
Na našem úřadě si můžou občané nechat ověřit kopie listin a

podpisy.
Zároveň zde každý občan může požádat o výpis z rejstříku

trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rej-
stříku. 

Kde o tuto službu můžete požádat?
Shora uvedené služby vám poskytnou pracovnice našeho úřadu

každý pracovní den – vstup přes kancelář podatelny v přízemí bu-
dovy úřadu. Telefonní čísla na pověřené pracovnice: 475 240 936
a 475 240 925. 

Pracovní doba: Ověřování a Czech Point
Po 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Út 8,00 – 11,30 12,00 – 15,00
St 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Čt 8,00 – 11,30 12,00 – 15,00
Pá 8,00 – 11,30 12,00 – 14,30

Školení seniorů
Dne 16. prosince 2008 proběhlo

v pořadí již druhé školení seniorů
v práci s mobilními telefony. Ško-
lení bylo tentokrát zaměřeno zej-
ména na používání SMS a MMS
zpráv. Protože školení jsou seniory
přijímána pozitivně, hodlá MO
Střekov v těchto aktivitách pokra-
čovat. Navíc plánujeme rozšíření
témat s kterými chceme seniory se-
znamovat. V příštím roce plánu-
jeme provést 6 školení zaměřených
nejen na práci s mobilními tele-
fony, ale chceme se zaměřit na
další problémy seniorů. Zejména je
informovat o nových technologiích
a bezpečnostních rizicích.

Dne 20.10.2008 oslavila p. Anna Červenková  92. narozeniny, dne 31. 10. 2008 oslavila p. Věra
Májová 90. narozeniny, dne 12. 11. 2008 oslavila p. Božena Nováková  97. narozeniny, dne 25. 11.
2008 oslavila p. Helena Berková  96. narozeniny, dne 1. 12. 2008 oslavila p. Marie Venková  95. na-
rozeniny, dne 2. 12. 2008 oslavila p. Anežka Šimonová  92. narozeniny a dne 4. 12. 2008 oslavila p.
Marie Zárybnická  97. narozeniny. Všem jubilantkám srdečně blahopřejeme.  

Věra MájováAnna ČervenkováHelena Berková Marie Venková

Společenská rubrika
JUBILEA

Božena Nováková

Anežka Šimonová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ       Dne 19.11.2008 se uskutečnilo v MO Střekov vítání občánků

ZLATÁ 
SVATBA

Dne 29. 11.
2008 oslavili
manželé Jindřich
a Marie Wolfovi
zlatou svatbu, 50
let společného ži-
vota.  Srdečně
blahopřejeme

���

�
� �

��

�



PRODEJ DOMŮ (KT ÚSEM – 3. patro)
v současné době nabízí Kancelář tajemníka úsek správy a evidence majetku oddělení  prodeje domů, celkem čtyři objekty k prodeji - jedná se o:

2. objekt Dobrovského 863/8, v katastrálním
území Střekov
-  jedná se o rohový cihlový objekt, situovaný v

cihlové zástavbě na křižovatce ulic Dobrov-
ského a Purkyňova,

-  v objektu se nachází 5 bytů, z nichž jsou již 3
byty neobsazené, 

-  nabídková cena objektu činí 1 800 000,00 Kč
a cena  pohledávky na nájemném, která je sou-
částí prodeje objektu činí 264 000,00 Kč.

1. objekt V Zeleni 530/4, v katastrálním území
Střekov
-  jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící

objekt s podkrovím a částečným podsklepe-
ním,

-  objekt má obdélníkový půdorys se dvěma ar-
kýři a jednopodlažní přístavbu,

-  společně s objektem se nabízí i dva přilehlé
pozemky p.č. 1563, o výměře 1 694 m2 a
p.p.č. 1560, o výměře 1 603 m2,

-  objekt je v současné době prázdný,
-  nabídková cena objektu včetně pozemků činí

7 168 000,00 Kč a objekt je bez pohledávek.

3. ideální polovina objektu Kojetice č.p. 18, v ka-
tastrálním území Kojetice u Malečova, 
-  jedná se o samostatně stojící budovu nacházející

se na st.p.č. 42/7, v k.ú. Kojetice u Malečova,
půdorysu ve tvaru velkého "L", částečně pod-
sklepenou se dvěmi nadzemními podlažími s
půdním prostorem pod sedlovou střechou,

-  související pozemky: st.p.č. 42/7, p.p.č. 43/3 a
44/2, vše v k.ú. Kojetice u Malečova,

-  nabídková cena objektu včetně pozemků činí
248 000,00 Kč a objekt je bez pohledávek,

-  prodej tohoto objektu byl Zastupitelstvem MO
Střekov schválen s tím, že předkupní právo
mají dle § 140 Obč. Z. spoluvlastníci.

4. obytný blok „Železničářská sudá I.“, v katastrálním území Střekov
- jedná se o blok vícebytových domů, jež zahrnuje ulice: Třebízského 1103/10,  Železničářská 1092/10, Že-

lezničářská 1091/12, Železničářská 1090/14, Železničářská 1089/16 a Tomáše ze Štítného 1088/13,
- v objektu se nachází 50 bytů a 4 nebytové prostory, 
- související pozemky: st.p.č. 2276 (237 m2), 2280 (224 m2), 2284 (224 m2), 2285 (225 m2), 2295 (268 m2),

2296 (277 m2), p.p.č. 2275/3 (46 m2), část 2275/1 dle GOP označené jako p.p.č. 2275/4 (269 m2), část 2287/3
dle GOP označené jako 2287/6 (114 m2), st. p.č. 2286 (253 m2), část p.p.č. 2287/1 dle GOP označené  jako
2287/7 (13 m2), 2287/2 (33 m2),  vše v k.ú. Střekov, 

- prodej tohoto bloku byl Zastupitelstvem MO Střekov schválen výlučně a pouze jen právnické osobě, kterou za-
loží oprávnění nájemníci, kteří o členství v takové osobě projeví zájem, tj. jak z řad nájemců bytů, tak i nájemců
nebytových prostor, za podmínky, že pokud budou jedni oprávnění nájemci bránit bez relevantního důvodu v při-
jetí jinému oprávněnému nájemci, nedojde k prodeji předmětné nemovitosti takto vytvořené osobě,

- nabídková cena objektu činí 22.000.000,-- Kč a cena pohledávky, která je  součástí prodeje objektu činí
525.000,-- Kč.

Vážení občané,
dovolte mi, abych i já vám touto cestou popřál v nastávajícím roce 2009

pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě a věřím, že pochopíte,
že zvláště ve dnech vánočních  a novoročních svátků, chtějí být také naši za-
městnanci  se svými rodinami a blízkými. Tomuto přání jsme proto uzpůsobili
hodiny pro veřejnost. Děkuji vám za pochopení.  Ladislav Boháč v.r. 

tajemník ÚMO Střekov

Informace o hodinách pro veřejnost na ÚMO Střekov
v prosinci 2008 a lednu 2009

22.12.2008 - pondělí - úřední den
23.12.2008 - úterý - neúřední den 
24.12.2008 - středa - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
25.12.2008 - čtvrtek - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
26.12.2008 - pátek - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
27.12.2008 - sobota - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
28.12.2008 - neděle - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
29.12.2008 - pondělí - úřední den
30.12.2008 - úterý - neúřední den 
31.12.2008 - středa - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
01.01.2009 - čtvrtek - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
02.01.2009 - pátek - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
03.01.2009 - sobota - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
04.01.2009 - neděle - BUDOVA BUDE ZAVŘENA 
05.01.2009 - pondělí - úřední den.

Soutěž „O nejkrásnější květinovou výzdobu“
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov vyhlásil 1. ročník soutěže „O nej-

krásnější květinovou výzdobu“. Soutěž bude probíhala od 1.6.2008 do 30.9.2008.
V kategorii o nejkrásnější výzdobu balkonu (okna) se přihlásilo 9 soutěžících, v ka-
tegorii o nejkrásnější výzdobu předzahrádky se přihlásili 4 soutěžící. 

Soutěžící na 1. až 3. místě si odnesli finanční odměnu, zbývající soutěžící
obdrželi hodnotný dar.

Komise stanovená Radou MO Střekov určila následující pořadí:
Výzdoba balkonů (oken): Výzdoba předzahrádek:
1. Dzurko Maxmilián 1. Mateřská škola Karla IV
2. Janoušek Vojtěch 2. Růžičková Irena
3. Bednářová Jiřina 3. Bednářová Jiřina
4. Mateřská škola Karla IV 4. Kohoutová Marie
5. Koppovi Heinz a Jana
6. Pecháčková Jana
7. Růžičková Irena
8. Balatová Růžena
9. Fišerová Věra
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