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Hrad Střekov 
Počátkem prosince loňského roku 

nastoupil do funkce kastelána hradu 
Střekov Pavel Kučaba. Jeho předse-
vzetím je, udělat vše pro to, aby byla 
pozvednuta prestiž hradu jako domi-
nanty města Ústí nad Labem. To, kro-
mě dalších aspektů, obnáší i zvýšení 
návštěvnosti. Jeho záměrem je nabíd-
nout občanům něco, pro co by si ná-
vštěvu hradu nenechali ujít. 

Proto na letošní sezónu, kromě oprav 
a reorganizace expozice, připravuje 
více akcí zaměřených jak na dospělé, 
tak samozřejmě i na děti. Již třetím roč-
níkem bude, díky p. Královskému, po-
kračovat jazzový festival „Střekovské 
hudební léto“. Pro děti jsou připravena 
nedělní pohádková odpoledne.

Sezóna bude zahájena 2. 4. 2011 
slavnostním otevřením hradu, dopro-
vázeným zábavným programem.Vy-
stoupení šermířů, jízda na koních, zá-
bavné hry pro děti a také občerstvení. 

Do budoucna jsou připravovány dal-
ší podobné akce.

Díky novému kastelánovi Pavlu Ku-
čabovi, ve spolupráci s naším úřadem, 
dochází také k pozitivním změnám 
spojeným s provozem hradu, který 

bude nyní více otevřen pro veřejnost. 
Podařilo se opět, alespoň z části, ob-
novit nasvícení hradu. Budou se tu 
konat svatby a otevře se restaurace 
Vágnerka, s příjemným posezením 
na terase a výhledem na údolí Labe.

Zároveň se Pavel Kučaba omlouvá 
všem návštěvníkům hradu, že termíny 
akcí budou uveřejňovány průběžně a ni-
koli jako celek před začátkem sezóny. Je 

to dáno termínem jeho nástupu do funk-
ce kastelána, a proto budou některé 
akce organizovány doslova za pochodu.

I přes to ale věří, že letošní sezóna 
naplní všechna očekávání a bude dob-
rým startem do těch následujících. Zá-
roveň by touto cestou  chtěl poděkovat 
všem přátelům, příznivcům a fanouš-
kům hradu za projevenou podporu, 
které si moc váží. 

ZLATÁ SVATBA
V měsíci listopadu roku 2010 oslavili své významné životní jubile-

um, padesáté výročí společné cesty životem, manželé Jindra a Mi-
roslav Gajdošovi. Obřadu se zúčastnila i nově zvolená starostka 
Městského obvodu Střekov paní Miroslava Lazarová. Oddávajícím 
byl starosta centrálního obvodu Ústí nad Labem Jan Tvrdík.

Srdečně gratulujeme!



Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov vyhlašuje 4. ročník soutěže 

o nejkrásnější květinovou výzdobu a vy máte možnost se do této soutěže 
aktivně zapojit. Je připraveno mnoho finančních i věcných cen, ale hlavní 
odměnou každého soutěžícího bezesporu bude krásně vyzdobené okno, 
balkon či předzahrádka, které přispějí k příjemnému životu ve městě.

Pravidla soutěže
O nejkrásnější květinovou 

výzdobu - 4. ročník

1) Pořadatelem soutěže je Městský obvod 
Ústí nad Labem – Střekov, Národního odbo-
je 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, v rámci 
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
Ústí nad Labem /dále jen PZM a MA21/

2) Soutěž probíhá od 15. 5. 2011 
do 30.9.2011

3) Soutěže se může zúčastnit každá fy-
zická osoba starší 18 let, která vlastní nebo 
užívá nemovitost určenou k trvalému byd-
lení. Dále se soutěže mohou účastnit ma-
teřské, základní a střední školy v objektech, 
které slouží k jejich činnosti. Nemovitost se 
musí nacházet na území Městského obvodu 
Ústí nad Labem – Střekov.

4) Cílem soutěže je provést nejkrásnější 
květinovou výzdobu balkonu (okna) nebo 
předzahrádky u domu k trvalému bydle-
ní nebo u mateřské, základní nebo střední 
školy na území Městského obvodu Ústí nad 
Labem – Střekov. Při hodnocení bude kla-
den důraz na vzhled výzdoby při pohledu 
z veřejných prostranství.

5) Do soutěže je možno se přihlásit v ter-
mínu od 1.3.2011 do 30.6.2011 prostřednic-
tvím formuláře zveřejněného na webových 
stránkách Městského obvodu Ústí nad La-
bem – Střekov na adrese www.strekov.cz 
nebo vyplněním formuláře přihlášky a jeho 
zasláním na adresu Úřadu městského ob-
vodu Ústí nad Labem 
– Střekov, Národního 
odboje 794/15, 400 03 
Ústí nad Labem, popř. 
doručením tohoto formu-
láře na podatelnu ÚMO 
Střekov. Je možno se 
zúčastnit soutěže o nej-
krásnější květinovou 
výzdobu balkonu nebo 
soutěže o nejkrásněj-
ší květinovou výzdobu 
předzahrádky. Je mož-
no přihlásit se i do obou 
kategorií.

6) Výherce vybere 
komise stanovená Ra-
dou MO Střekov usne-
sením č. 022/11/C/2 
v termínu do 31.10.2011 
a do 15.11.2011 zveřej-
ní na webových strán-
kách www.strekov.cz

7) 1. v pořadí soutěže 
o nejkrásnější květino-
vou výzdobu balkonu 
obdrží  cenu ve výši 
2000 Kč,  2. v pořadí 
soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu bal-
konu obdrží cenu ve výši  
1000 Kč, 3. v pořadí sou-

těže o nejkrásnější květinovou výzdobu bal-
konu obdrží cenu ve výši 500 Kč, 4. až 10. 
v pořadí obdrží věcnou cenu.

8) 1. v pořadí soutěže o nejkrásnější kvě-
tinovou výzdobu předzahrádky obdrží cenu 
ve výši 2000 Kč, 2. v pořadí soutěže o nej-
krásnější květinovou výzdobu předzahrádky 
obdrží cenu ve výši 1000 Kč a 3. v pořadí 
soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu 
předzahrádky obdrží cenu ve výši 500 Kč.

9) Soutěžící souhlasí s tím, že výhry bu-
dou předány veřejně a pořadatel je opráv-
něn pořizovat fotografie soutěžní výzdoby 
a fotografie z předání cen a tyto materiály 
používat k prezentaci soutěže, Městského 
obvodu Ústí nad Labem – Střekov  a v rám-
ci prezentací PZM a MA21.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo konečné-
ho rozhodnutí ve všech záležitostech spoje-
ných s pořádáním této soutěže. Pořadatel si 
vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel 
a to i v průběhu soutěže. Změna bude zve-
řejněna na adrese www.strekov.cz.

11) Výhry, které nebudou výhercem pře-
vzaty do 31.12.2011 propadají ve prospěch 
pořadatele soutěže.

Přihláška do soutěže - O nejkrásnější květinovou výzdobu
Jméno a příjmení .........................................................................................................

Adresa bydliště .............................................................................................................

kde bude květinová
výzdoba provedena ......................................................................................................

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“ 
schválenými usnesením Rady MO Střekov č. 022/11/C/3.  Podmínky jsou zveřejněny 
prostřednictvím sítě Internet na adrese www.strekov.cz

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



Zastupitelé MO Střekov 

Pavel Boček
Člen ZMO Střekov

TOP 09

Ing. Petr Jirout
Člen ZMO Střekov

Bez politické příslušnosti 
(kandidát Severočeši.cz)

Mgr. David Cihlář
Člen ZMO a RMO Střekov
Bez politické příslušnosti 

(kandidát SZSP)

Ing. Václav Křeček
Člen ZMO Střekov

Místostarosta
ČSSD

Ing. Václav Červenka
Člen ZMO Střekov

Předseda fin. výboru
BPP (kandidát TOP 09)

Mgr. Jan Kubata
Člen ZMO Střekov

ODS

Ing. Stanislav Dunaj
Člen ZMO Střekov

Člen finančního výboru
ČSSD

Miroslava Lazarová
Člen ZMO Střekov

Starostka
ODS

MUDr. Josef Liehne
Člen ZMO Střekov

Bez politické příslušnosti 
(kandidát SZSP)

Viktor Malinkovič
Člen ZMO Střekov

Předseda kont. výboru
KSČM

Zdeněk Putna
Člen ZMO a RMO Střekov

ODS

Ing. Jiří Randák
Člen ZMO Střekov

TOP 09

Milan Sokolovský
Člen ZMO a RMO Střekov

ČSSD

MUDr. Michaela Vaňková
Člen ZMO Střekov

ČSSD

Dagmar Vávrová
Člen ZMO Střekov

Bez politické příslušnosti 
(kandidát KSČM)



Ustavující Zastupitelstvo měst-
ského obvodu Střekov proběhlo 
11. 11. 2010. Byla zvolena pěti-
členná Rada MO a patnáctičlenné 
Zastupitelstvo, ve kterém koaliční 
strany zaujímají 9 míst. 

Kontrolní orgány Zastupitelstva 
MO Střekov byly vytvořeny v sou-
ladu se zákonem 128/2000 Sb., 
o obcích a byl zvolen pětičlenný 
finanční výbor a pětičlenný kont-
rolní výbor. 

Druhé zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Střekov pro-
běhlo 14. 12. 2011 a došlo zde 
ke schválení rozpočtového provi-
zoria na období do schválení roz-
počtu, tedy zřejmě první čtvrtletí 
2011. 

• • •
Ve vedení statutárního měs-

ta Ústí nad Labem byl posouzen 

příděl prostředků na péči o zeleň, 
minulý objem prostředků byl po-
souzen jako nedostatečný, a pro-
to pro zajištění zvýšení prostředků 
na péči o zeleň se město vrátilo 
ke zdanění odpadů.

Na údržbu zeleně je pro rok 
2011 pro MO Střekov zatím urče-
no 7,2 mil. Kč a jsou tak vytvořeny 
předpoklady pro zajištění poža-
dovaných úkolů na tomto úseku. 
Do současné doby MO Střekov 
zaměstnával 15pracovníků VPP 
a nyní bude mít jen 4, ale bude 
mít možnost využívat pro úklidové 
práce pracovníky Veřejných slu-
žeb.

Rozpočtové provizorium s ohle-
dem na neuzavřený příděl pro-
středků na péči o zeleň bude trvat 
až do jednání mimořádného břez-
nového zastupitelstva.

Vývoj počasí v lednu 2011 
nás donutil k vyzkoušení stavby 
ochranné hráze proti povodni. Je 
dobře, že Střekov má vytvořeny 
prostředky pro ochranu před po-
vodní a bylo rovněž třeba stavbu 
ochranné hráze vyzkoušet.

• • •
Na úseku udržování pořádku jsou 

stálé stížnosti na neodpovědný 
postup při venčení psů. Zejména 
v okolí mateřských školek si učitelky 
i rodiče stěžují na majitele psů. Stá-
le nedochází k dodržování obecně 
závazné vyhlášky města Ústí nad 
Labem o povinnosti majitelů psů 
uklízet exkrementy po svých psech. 
Bude nutné, aby městská policie 
tuto povinnost vymáhala tak, jak jí 
to zákon umožňuje.

Ing.Václav Křeček
    místostarosta MO Střekov

20. 1. 2011 proběhl v Činoherním studiu obřad „Vítání ob-
čánků“

Přivítali jsme 23 nových občánků městského obvodu Stře-
kov, z toho 7 chlapečků a 16 holčiček.

GRATULUJEME
K ŽIVOTNÍMU

JUBILEU
Dne 1. 12. 2010 oslavila

své 97. narozeniny

paní Marie Venková. 
Jubilantce byla osobně popřát 

starostka  MO Střekov,
paní Miroslava Lazarová.

Blahopřejeme!



Městský obvod Ústí nad Labem – 
Střekov požádal Nadaci ČEZ o nadační 
příspěvek na vybudování nového spor-
tovního hřiště určeného pro starší děti. 

Byly podány dvě žádosti o příspěvek, 
na základě kterých rozhodla Rada měs-
ta o tom, že žádost podá MO Střekov.

Většina hřišť budovaných v součas-
nosti se zaměřuje na malé děti, ale hřiš-
tě určená pro trávení volného času dětí 
ve věku od 11 do 18 let jsou zastoupena 
pouze ve velice malém rozsahu. 

Hřiště by se mělo nacházet v ulici Tol-
stého, kde je již tato plocha částečně vy-
užívána staršími dětmi k míčovým hrám, 
ale v současné době je její využitelnost 
pro tyto účely velmi snížená.

Proto by bylo toto místo,  které je 
v centru městského obvodu, v prosto-
ru sídliště s hustým zalidněním,  ideální 
pro vybudování odpovídajícího dětského 
hřiště zaměřeného na starší děti.

Objekt v ulici V Zeleni 530/4, 
Ústí nad Labem – Střekov
NABÍDKOVÁ CENA: 4.500.000,– Kč

Jedná se o nebytový dům, samo-
statně stojící s podkrovím a částečným 
podsklepením, postavený na svažitém 
terénu v zástavbě místní části Střekov. 
Budova má obdélníkový půdorys se 
dvěma arkýři a jednopodlažní přístav-
bu. Vstup do budovy je do podsklepe-
né části, další vstup je pro zásobování 
a v 1. NP a směrem do zahrady. V pod-
zemním podlaží (na úrovni terénu) je 
vstupní recepce, šatna, chodby, sklady 
a kotelna (výměník) V 1. NP je kuchyň 
se skladovými a přípravnými prosto-
rami (přístavba), jídelna, společenské 
místnosti, hygienické zařízení, kance-
láře a schodišťový prostor se vstupem 
do 2. NP. Zde je přijímací hala, kan-
celáře, ústředna a hygienické zařízení. 
Podkroví bylo využíváno jako šicí dílna 
se skladem, kanceláře, sklady, hygie-
nické zařízení a půdní prostor. 

Kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
nabízí k prodeji tyto objekty: 

Aktuálně je nyní veškerá adminis-
trativa centrálně zabezpečována pra-
covníky provozu ochrany životního 
prostředí Spolchemie pod vedením 
Ing. Pavla Žáka. 

Pokud se týká telefonního kontaktu 
na tzv. „Zelenou linku“ do původ-
ní Setuzy, je stále v platnosti tele-

fonní číslo 475 292 173. Jedná se 
stále o dispečink služby hasičské-
ho záchranného sboru Spolchemie, 
kde službu konající převezme a za-
znamená dotaz, který dále směřuje 

na tiskovou mluvčí firmy a na praco-
viště, ze kterých by mohl případný 
pachový efekt procházet, společně 
s požadavkem na prověření situace 
ve výrobě, včetně případné anomá-
lie. Volající je následně zpětně infor-
mován o konkrétním problému a pro-
bíhající nápravě. 

Sportovní hřiště pro starší děti v ulici TolstéhoSportovní hřiště pro starší děti v ulici Tolstého

ZELENÁ  LINKA

Objekt je vytápěn ÚT dálkovým, 
elektroinstalace světelná a motorová, 
bleskosvod osazen. Je zde rozvod stu-
dené i teplé vody.  Odkanalizování je 
do veřejné kanalizace. V objektu nebyl 
proveden rozvod plynu.

Objekt je prázdný a nevyužívaný. 

Stáří budovy je odhadováno na 73 
let. 

Součástí prodeje objektu jsou také 
přilehlé pozemky: st.p.č. 1562 o výmě-
ře 401 m2, p.p.č. 1563 o výměře 1694 
m2 a p.p.č. 1560 o výměře 1560 m2, 
vše v k.ú. Střekov.



Objekt občanské vybavenosti v 
ulici Žukovova – veřejné záchodky
NABÍDKOVÁ CENA: 250.000,-- Kč

Jedná se o jednopodlažní obdélní-
kovou budovu bez podsklepení a s 
plochou střechou. Dispozičně je řešen 
vstup středem budovy do chodby, ve 
které je místnost pro obsluhu, vlevo je 
WC muži, vpravo WC ženy a WC pro 
personál s úklidovou místností. Objekt 
je postaven na rovinatém terénu jako 
samostatně stojící nemovitost. 

Objekt je dlouhodobě nevyužívaný. 
V objektu je odpojena voda a elektro-
instalace.  

Bližší informace k těmto prodejům 
Vám poskytne:

sl. Marcela Hortíková
referent správy majetku – prodej domů

telefon: 475 273 935, 475 273 910
fax: 475 273 999

e-mail: marcela.hortikova@mag-ul.cz

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ
OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice,
vaky s odpadem se zelení budou sváženy v 
týdnu od 11. 4. 2011.
OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky,
vaky s odpadem se zelení budou sváženy v 
týdnu od 18. 4. 2011

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
OBLAST: 
Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová 
Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov

Datum svozu: 5. 5. 2011
Střekov: Žukovova, u pošty 15,00 – 15,20   
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové   15,30 – 15,50
Církvice: náves 16,00 – 16,20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16,25 – 16,45
Střekov: Novosedlické náměstí 16,55 – 17,15
Nová Ves: točna MHD  17,20 – 17,40
Kojetice: točna MHD 17,45 – 18,05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15 – 18,35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18,40 – 19,00

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU                             
I. etapa, Střekov
ČTVRTEK 21. 4. 2011: Střekov, od Národní-
ho oboje směrem na Děčín
Děčínská jen k ulici K Loděnici, Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Var-
šavská (od Národního odboje k Mariánskému 
mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici.

Kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
nabízí k prodeji tyto objekty: 

Kalendář odvozu odpadů v MO Střekov - I. pololetí 2011Kalendář odvozu odpadů v MO Střekov - I. pololetí 2011
ÚTERÝ 26. 4. 2011: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová.  
STŘEDA 27. 4. 2011: Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetic-
ká, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria.
ČTVRTEK 28. 4. 2011: Střekov, od ul. Koje-
tická směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hub-
nerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji.
PONDĚLÍ 2. 5. 2011: Střekov, pod tratí od 
Národního odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského,  U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská.
ÚTERÝ 3. 5. 2011: Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo ná-
městí, V Zeleni.
STŘEDA 4. 5. 2011: Střekov, nad ul. Karla IV. 
směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého.

II. etapa, Osada, Brná
ČTVRTEK 5. 5. 2011: Střekov, osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Prů-

chodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizia-
nova, U Řeky, V Ohybu.
PONDĚLÍ 9. 5. 2011: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňo-
vá, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Ry-
bárně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Se-
buzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U 
Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zele-
né údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní).
ÚTERÝ 10. 5. 2011: Brná
Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Kar-
la Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi 
Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá,  U  Kaplič-
ky,  U  Potoka,   U  Točny, U viaduktu, V Průčelí,  
Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD).

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, 
Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves 
STŘEDA 11. 5. 2011: Sebuzín – Sebuzín
ČTVRTEK  12. 5. 2011: Církvice – Církvice
PONDĚLÍ 16. 5. 2011: Svádov – levá strana od 
Vítězné (včetně)
ÚTERÝ 17. 5. 2011: Svádov – pravá strana                           
STŘEDA 18. 5. 2011: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky     
ČTVRTEK 19. 5. 2011: Kojetice, Nová Ves                                                                      
Kojetice, Nová Ves

Kompletní informace o svozu odpadů
najdete na oficiálních webových stránkách 

ÚMO Střekov: www.strekov.cz



K ZAMYŠLENÍ
Střekováci  se až doposud  vyznačo-

vali tím, že dbali na pořádek ve svém 
okolí, zejména v okolí svých bydlišť.   
Obraceli se se stížnostmi na náš úřad, 
pokud  se dostatečně nestaral  o ve-
řejnou zeleň a čistotu v parcích, na 

Obdobně je tomu i kolem kontejnerů, 
kde si každý odloží co chce a je mu 
lhostejné, kdo  a za čí peníze to uklidí.  
Není v silách úředníků  a městské poli-
cie tyto nešvary  postihovat, neboť  se 
ve většině případů nepodaří usvědčit  
toho, kdo nepořádek způsobil. Město  
se sice snaží  pomoci svým občanům  
s jejich odpadem. V provozu jsou dva 
sběrné dvory, kam mohou občané 
zdarma ukládat objemný odpad a sta-
vební suť. Pořádáme sběr objemného 

dětských hřištích  apod. Nechci tomu 
věřit, ale situace se změnila, bohužel 
k horšímu. Ptáte se proč? Naši pra-
covníci při své činnosti konstatovali, 
že  kolem  některých  domů,  např.  na  
Kamenném Vrchu ,  v ul. Tolstého,  ale 

i  na spodním Střekově  a v  Olšinkách  
je neskutečný nepořádek.  

„Tuny“ nedopalků, které kuřáci vyhazují 
ze svých oken jsou toho důkazem.  Lhos-
tejnost  uživatelů, vlastníků nebo správců 
těchto  nemovitostí  je až zarážející.  

odpadu, sběr nebezpečného odpadu 
(viz kalendář odpadů), provozujeme 
systém na separaci a sběr odpadu 
z domácností apod. Přesto se najdou 
tací, kteří bez skrupulí a z pohodlnosti 
obkládají kontejnery na směsný odpad.  
A stačilo by tak málo, svůj  objemný 
odpad naložit  a odvézt do sběrného 
dvora, nebo jej uložit v domě a vyčkat, 
až bude pořádán sběr objemného od-
padu. Kalendáře jsou uveřejňovány  
na www.strekov.cz.  Věřte, že  naši za-

městnanci,  včetně občanů vykonávají-
cích veřejnou službu, dělají  maximum 
proto, aby byl obvod čistý, ale bez ak-
tivní pomoci vás, kterým  není lhostej-
né, jak  to kolem jejich domu vypadá, 
to nelze zvládnout. Nejvyšší náklady 
tvoří právě likvidace černých sklá-
dek, zatímco občan může svůj odpad  
odevzdat ve sběrném dvoře zdarma,  
město za tu samou činnost musí platit 
a věřte, že to jsou nemalé prostředky, 
které by bylo možné užít jinak. 

Olšinky – před obchodem ul. Těšínská ul. Nová - Kamenný Vrch

Informace o kácení
stromů v MO Střekov

V souvislosti s dokončováním I. etapy akce, vy-
hlášené bývalým primátorem Mgr. Kubatou, při 
které byla provedena kontrola zdravotního stavu 
stromů v MO Střekov, jsme povinni, na základě 
rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrá-
tu města Ústí nad Labem (dále jen OŽP MmÚ), 
do 31.3.2011 pokácet celkem 50 stromů. Tyto 
stromy nejsou koncentrované na jednom mís-
tě, ale jedná se o počet rozložený po celém MO 
Střekov. OŽP MmÚ současně uložil, abychom 
za některé pokácené stromy provedli náhradní 
výsadbu. Celá akce byla zahájena na základě 
nešťastné události ve Zlíně, kdy následkem pádu 
stromů, zemřeli dva chlapci. 
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Sociální poradenství - poučení o změnách platných od 1.1.2011: 

Fond rozvoje bydlení

1)  Poplatek za svoz komunálního 
odpadu
Od měsíce ledna 2011 vzniká v Ústí nad 

Labem znovu povinnost hradit poplatek 
za svoz komunálního odpadu v částce 500,- 
Kč na osobu/rok, a to pro občany s trvalým 
pobytem na území města Ústí nad Labem. 
Poplatek za svoz komunálního odpadu je 
možno uhradit již v měsíci lednu 2011, a to 
hotově do pokladny MmÚL, nebo složenkou 
(platba může být provedena jednorázově 
v plné výši 500,-Kč/osoba a nebo formou 
jednotlivých měsíčních úhrad tj. 42,- Kč/oso-
bu/měsíc). Poplatek za svoz komunálního 
odpadu je splatný nejpozději do 30.9.2011. 
Příjemci dávky bude po doložení dokladu 
o provedené úhradě za svoz komunálního 
odpadu tento následně zohledněn v dávce 
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na ži-
vobytí, doplatek na bydlení, a to v měsíční 
částce 42,- Kč na osobu a měsíc. Na úhra-
du poplatku za svoz komunálního odpadu 
nelze uplatnit žádost o přiznání mimořádné 
okamžité pomoci (MOP) – tj. jednorázová 
dávka. 

2)  Změny v ukončení regulace
nájemného z bytů 
Od měsíce ledna 2011 může dojít na zá-

kladě vzájemné dohody mezi nájemcem 

Kam nám můžete napsat: 
1. Písemně
  Úřad městského obvodu Ústí nad Labem -  Střekov
 Národního odboje 794/15
 Ústí nad Labem
 400 03
2. Elektronicky
 podatelna.strekov@mag-ul.cz
3. Datovou schránkou
 sbzbn22
 

Jak se nám dovoláte:
Telefonní spojovatelka - podatelna 475 273 910
Sekretariát starostky a místostarosty 475 273 926
Starostka – Miroslava Lazarová 475 273 928
Místostarosta – Ing. Václav Křeček 475 273 927
Tajemník – Ladislav Boháč 475 273 930
Vedoucí správního odboru 475 273 923
Vedoucí oddělení přestupků 475 273 931
Vedoucí odd. sociálních věcí 475 273 920
Vedoucí úseku správy a evidence majetku 475 273 940
Vedoucí úseku financování a rozpočtu 475 273 915
Péče o vzhled obce 475 273 924
Ověřování – CZECH POINT 475 273 925; 475 273 936
Pozemky-prodej, nájem 475 273 937; 475 273 938
Rybářské lístky, poplatky-psi, VHP, veř.prostr. 475 273 912
Ohlašovna obyvatel (změny trvalého pobytu) 475 273 917

Kde získáte podrobnější informace:
www.strekov.cz

Snad každý z nás chce mít pěkné bydlení. Ne každý ovšem 
bydlí v novostavbě nebo rekonstruovaném domě či bytě, přesto 
by si chtěl své bydlení zlepšit, ale trápí ho nedostatek peněz.

Proto Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo další termín 
pro podávání žádostí na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje byd-
lení.  Díky Fondu rozvoje bydlení mohou zájemci získat výhodnou 
půjčku na rekonstrukci či opravy svých bytů a domů s úrokovou 
sazbou pouze 2% p.a.

Díky Fondu rozvoje bydlení je možno získat tuto výhodou půjč-
ku na obnovu střechy, zřízení plynového nebo elektrického tope-
ní, zřízení malé čistírny odpadních vod, dodatečné izolace proti 
spodní vodě u domu staršího 10 let, výměnu oken a obnovu fa-
sády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let, zateplení ob-
vodového pláště domu staršího 5 let, vybudování WC, koupelny 
nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není, vnitřní instalace 
vody, vnitřní instalace kanalizace, vnitřní instalace elektrorozvo-
dů, vnitřní instalace plynu, půdní nástavbu bytů rušící ploché stře-
chy, vestavbu bytu do půdního prostoru, statické zajištění stability 
domu vč. odstranění statických poruch v bytech, opravu, rekon-
strukci nebo výstavbu venkovní kanalizační přípojky vč. staveb 
souvisejících a na oprav, rekonstrukci a výstavbu výtahů v byto-
vých domech.

Detailní informace naleznete na webové adrese: http://www.
usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/fond-rozvoje-bydleni/

Žádosti o půjčku od obyvatel žijících na území MO Střekov se při-
jímají od 1. března 2011 do 25. března 2011 na Úřadě městského 
obvodu Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad La-
bem. Dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 475 273 939 
(Ing. Libor Teplan) nebo 475 273 940 (Olga Nováková).

a pronajímatelem k deregulaci nájemného. 
Pokud tedy příjemce dávky obdrží např. 
nový výpočtový list, rozpis nájmu, doda-
tek k nájemní smlouvě, aj…platný pro rok 
2011, doloží tento neprodleně do spiso-
vého materiálu vedeného na ÚMO Ústí 
nad Labem – Střekov, oddělení sociálních 
věcí, aby mohla být dávka pomoci v hmot-
né nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek 
na bydlení) nově přehodnocena. Tzn., aby 
mohlo být zohledněno a akceptováno tzv. 
započítané nájemné, a to do doby, než mi-
nisterstvo pro místní rozvoj vypracuje celo-
republikovou mapu „v místě a čase obvyk-
lého nájemného“ v jednotlivých regionech 
ČR. Po vypracování této celorepublikové 
mapy (cca v dubnu 2011) dojde k novému 
přehodnocení nájemného u jednotlivých 
příjemců dávek v porovnání s touto mapou. 
Tato skutečnost může mít následně vliv 
na nárok či výši dávek pomoci v hmotné 
nouzi.

 
3)  Změna dávek státní sociální

podpory
V rámci úsporných opatření dojde 

od měsíce ledna 2011 k úplnému zru-
šení sociálního příplatku v rámci dávek 
státní sociální podpory. Nárok na sociální 
příplatek mají nadále rodiče pečující ale-

spoň o jedno nezaopatřené dítě, které je 
dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdra-
votně postižené nebo dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené, anebo je-li alespoň 
1 z rodičů pečující o nezaopatřené dítě 
dlouhodobě těžce zdravotně postižený, 
nebo je nezaopatřeným dítětem, které je 
dlouhodobě zdravotně postižené nebo 
dlouhodobě nemocné. 

Změna nastala i v čerpání rodičovského 
příspěvku, a to hlavně ve smyslu předsu-
nutí termínu volby tříleté varianty čerpání 
z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku 
dítěte. U čtyřleté varianty bude nově rodi-
čovský příspěvek náležet v základní vý-
měře 7 600,-Kč/měsíčně jen do 9. měsíce 
věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce 
věku dítěte se rodičovský příspěvek bude 
vyplácet v nižší výměře 3 800,-Kč/měsíčně, 
a to do 4 let věku dítěte.

Další změna nastala ve výplatě porodné-
ho. Nově bude mít na porodné nárok pouze 
žena při narození prvního živě narozené-
ho dítěte a pro nárok se bude posuzovat 
příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4 
násobek životního minima. 

Na základě změn normativních nákladů 
na bydlení (deregulace nájemného) dojde 
v roce 2011 k novému posouzení příspěv-
ku na bydlení.   


