
Nová vyhláška: Psi v ulicích jen na vodítku

záøí 2005

LEVNÉ VÝFUKY 
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù

Špitálské námìstí 13

Ústí nad Labem

tel.: 608 025 078, 608 025 079

e-mail: vyfuky@centrum.cz 

Otevírací doba :
po - pá  8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

TAŽNÁ ZAØÍZENÍ TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

ISPE

®   

Odborníci zaèali zabezpeèovat skalní masiv v úseku silnice I/62 Podmokelská 
ulice - Opletalova ulice. Odpadávající kámen ohrožoval provoz na dùležité 
komunikaci Ústí nad Labem - Dìèín. Souèástí prací bude i pøíjezdová cesta         
ke skalní štole. Práce by mìly být ukonèeny do konce listopadu 2005. 

Psi nesmí v ulicích mìsta bìhat bez 
vodítka. Zakazuje to nová vyhláška, 
kterou schválili zastupitelé. Ústí nad 
Labem už v minulosti podobnou 
vyhlášku mìlo, ale nesplòovala všechny 
zákonné náležitosti a magistrát ji proto 
musel pøepracovat. Hlavní zmìnou je 
seznam vyjmenovaných ulic, kde psi 
nesmìjí být bez vodítka. Ten obsahuje 
všechny ulice s obytnými domy i kance-
láøskými nebo obchodními budovami.  
V praxi to znamená, že v ulicích             
a ve vzdálenosti 20 metrù od domù musí 
být pes na vodítku. Vyhláška také myslí 
na místa, kde se budou moci psi volnì 
probìhnout. Jen v neštìmickém obvodì 
je jich 8. 

„Snažíme se majitelùm psù vyjít maxi-
málnì vstøíc, místa pro volný pohyb psù 
jsme vybírali tak, aby byla dostupná   
pro všechny obyvatele našeho obvodu. 
Všechny jsou navíc opatøeny speciál-
ními koši na psí exkrementy s pytlíky,“ 
øíká starostka Miloslava Válková.

Dodržování vyhlášky hlídají mìstští 
strážníci a na místì mohou uložit          
až tisícikorunovou pokutu. Na kontroly 
pejskaøù se v poslední dobì intenzivnì 

zamìøují. Kontrolují nejen dodržení 
vyhlášky, ale i jestli je pes registrován     
a jeho majitel za nìj platí poplatky.  
Proto by pøi každém venèení mìl mít 
pejskaø u sebe nejen registraèní známku, 
ale i své doklady. 

„Je v zájmu každého, aby byl schopen 
prokázat svou totožnost. V pøípadì,      
že u sebe nemá žádný doklad totožnosti, 
strážníci totožnost ovìøují prostøed-
nictvím centrální evidence obèanù. 
Pokud obèan touto evidencí neprochází, 
je pøedveden na nejbližší oddìlení 
Policie ÈR k ovìøení jeho totožnosti. 
Potvrzení o pøihlášení psa u sebe     
obèan nosit nemusí, ale doporuèuje se 
mít svého psa oznaèeného známkou. 
Kontrolu o pøihlášení psa provádí 
finanèní odbor mìstského obvodu,  
který je zároveò správcem poplatku,“ 
øíká Yveta Opavská vedoucí úseku 
pøestupkù.

Povinností každého majitele psa je 
pøihlásit zvíøe do 15 dnù od poøízení     
do evidence. Poplatková povinnost 
majiteli vzniká dovršením vìku 3 mìsí-
cù psa. V neštìmickém obvodì je 
zaevidováno 1699 psù.

Plochy pro volný pohyb psù:
Krásné Bøezno: pozemek v ulici 

Neštìmická ohranièený komunikací       
k Penny marketu a pekárnou Inpeko, 
pravá strana nad koneènou linky MHD  
è. 55, za svodidlem køižovatky ul. Neštì-
mická a Obvodová poblíž panelové 
spojky Vyhlídka a Neštìmice, travnatá 
plocha pøed kostelem v ulici Na sklípku

Neštìmice: pozemek v ul. Seifertova 
ohranièený pøíjezdovou komunikací      
k prodejnì Albert a Neštìmickým 
potokem

Mojžíø: pozemek za sídlištìm 
Jindøicha Plachty podél trati ÈD, pás    
na úrovni bøezového háje o výmìøe     
190 x 20 m, èást pozemkù nad komuni-
kací v ul. Picassova a 697/123.

Zastupitelstvo mìsta vydalo: 
Obecnì  závaznou  vyhlášku              

è. 4/2005 s úèinností od 22.7.2005:
„Požární øád a podmínky  zabezpe-

èení požární ochrany pøi akcích, 
kterých se úèastní více osob“. Tato 
vyhláška je k nahlédnutí na podatelnì 
ÚMO nebo na webových stránkách 
www.usti-nad-labem.cz

Obecnì  závaznou  vyhlášku              
è. 5/2005 s úèinností od 22.7.2005:

„O pravidlech pro pohyb psù          
na veøejném prostranství“. Tato 
vyhláška je k nahlédnutí na ÚMO     
na OŽP nebo na webových stránkách 
www.usti-nad-labem.cz

Upozornìní

Nové parkovištì vzniklo v ulici 
Pøemyslovcù, je zde nových 13 stání    
za 420 000 korun. V letošním roce je to 
dokonèené již páté parkovištì a pøed 
námi je ještì stavba jednoho v ulici 
Jinøicha Plachty pro 90 aut. Pro stavbu 
jsou pøipraveny finanèní prostøedky, ale 
stavbu zdržují prùtahy s vlastnickými 
vztahy k pozemkùm," øíká starostka 
Miloslava Válková. 

Kolik nových parkoviš� postaví radni-
ce v pøíštím roce zatím není jasné, vše 
bude záviset na pøipravovaném roz-
poètu. Podle starostky se bude stavìt    
na sídlištích, kde zatím žádná nová 

Obvod má další nové parkovištì

Zaèala sanace nebezpeèné skály

parkovištì nejsou. 
Výstavba  parkoviš� v roce 2005: 
parkovací místa ul. Na Výšinì, 

Neštìmice - 16 stání,
parkovištì ul. Neštìmická, Krásné 

Bøezno -  41 stání,
park U piv. zahrady - parkovištì           

a chodník, Krásné Bøezno - 25 stání,
parkovištì ul. Pøemyslovcù, Krásné 

Bøezno: projekt „B“ - 21 stání, projekt 
„C“ - 13 stání,

parkovištì Seifertova, Neštìmice - 41 
státní,

parkovištì J. Plachty, Mojžíø - 90 stání.
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telekomunikaèní firma

Dozimont
s.r.o.

Ústí nad Labem
Autorizovaný partner 

firmy SIEMENS

zajiš�uje bezdrátové 

pøipojení k INTERNETU

Pro oblast : 

Neštìmice, Krásné Bøezno, 

Mojžíø, Velké Bøezno, Povrly

kontakt:
tel.: 475 503 061
mobil: 777 742 115, 777 742 113
e-mail: dozimont@iol.cz 

www.dozimont.cz

ÈIŠTÌNÍ KOBERCÙ,

ÈALOUNÌNÉHO NÁBYTKU

A INTERIÉRÙ AUT

PÙJÈOVÁNÍ STROJÙ

NA ÈIŠTÌNÍ

Karel HORKÝ
Køižíkova 500/8, Ústí n.L.

mobil: 
603 238 566 nebo 731 203 567

Karel HORKÝ
Køižíkova 500/8, Ústí n.L.

mobil: 
 nebo 603 238 566 731 203 567

Vandalové znièili novì opravené dìtské høištì. Bìhem prázdnin byly nainsta-
lovány prolézaèky v ulici Keplerova v Krásném Bøeznì a ulici Peškova na sídlišti 
Skalka. Dìti si tu ale mohly hrát jen pár dní, jednu rozlámali vandalové. Škoda je 
zhruba 13 tisíc korun. Radnice podala trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Nájemníci dluží obvodu více penìz

Hned dvì pøekvapení èekala na zaèát-
ku školního roku na žáky z ústeckého 
obvodu Neštìmice. 

Všechny prvòáèky jako každý rok 
potìšila pohádka, tentokrát to bylo 
divadelní pøedstavení Kocour v botách. 
Do prvních tøíd v pìti základních 
školách tu letos nastoupilo 280 dìtí.     
Po pøedstavení jim pøedaly èlenky 
komise pro obèanské obøady malý 
dárek, sladké pøekvapení a navíc volné 
vstupenky, které jim vìnovala ústecká 

Školní rok zaèal pøekvapením
ZOO.

Na umìlecky nadané dìti zase èekala 
novì opravená budova školy. 

"My jsme bìhem prázdninových 
mìsícù opravili Základní umìleckou 
školu v Národní ulici. Oprava nás stála 
800 000 korun a byla vyvolaná statickou 
trhlinou ve štítové zdi. To jsme opravili, 
zároveò jsme opravili støechu a celou 
fasádu objektu, takže studenti mìli 
pøipravený nový objekt," øíká starostka 
Miloslava Válková. 

Salonek EVA
Mlýnská 396 Neštìmice

• kosmetické služby
• manikúra, pedikúra
• modeláž nehtù

mobil:

604 340 859

Panská 23/1700
Ústí nad Labem
(Mìstské láznì)
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K poslednímu èervenci vzrostly 
nárazovì dluhy nájemníkù v našem 
obvodì, protože byly vyúètovány 
nedoplatky za služby. Celková èástka, 
kterou dluží nájemníci obvodu, tak 
vyskoèila ze dne na den o témìø pùl 
milionu korun. 

Mìstský obvod bude i nadále pokra-
èovat v upomínání dlužných èástek        
a jejich následného vymáhání soudní 
cestou prostøednictvím advokátní 
kanceláøe.

Pokud napøíklad nájemník zapomene 
zaplatit nájem 2 000 korun a úøad bude 
vymáhat peníze soudnì, na nákladech 
soudního øízení zaplatí zhruba 5 300 
korun. Navíc každý mìsíc prodlení z této 
èástky znamená nárùst poplatku             
z prodlení o 155 korun. 

Na zaplacení poplatkù z prodlení 
obvod trvá, i když není dluh øešen  
soudní cestou. 

Celková výše pohledávek v prodaných 

domech v Krásném Bøeznì je 5 690 000 
korun, z toho je 1 970 000 za nájemníky 
bydlící v dosud neprodaných bytech.     
V Neštìmicích celková výše pohledávek 
v prodaných domech èiní 4 560 000 
korun, z toho je 2 600 000 za nájemníky 
bydlící v dosud neprodaných bytech. 

V obvodì budou další dìtské koutky
V ústeckém obvodu Neštìmice vznik-

ne letos více dìtských koutkù, než radni-
ce pùvodnì plánovala. 

"Pro letošní rok jsme si dali závazek, 
že vybudujeme deset nových dìtských 
koutkù. V souèasné dobì jsme dali        
do provozu již jedenáct nových a tøi 
zrekonstruovali, vynaložili jsme více jak 

jeden milion korun. Pøipravujeme i další 
dìtské koutky, vyèlenìno zatím máme 
pùl milionu korun. Jsem pøesvìdèená,    
že postavíme asi 2 dìtské koutky   
navíc," øíká starostka obvodu Miloslava 
Válková. 

Radnice nemá zatím dostatek penìz, 
aby mohla novì vybudovanými koutky 
nahradit všechna místa, kde si dìti hrály 
a která musela být zrušena, protože 
odporovala novým pøedpisùm. 

"Snažíme se v každém sídlišti udìlat 
alespoò jeden dìtský koutek. Nad rámec 
našeho plánu se nám podaøilo ve spolu-
práci s fotbalovým klubem jak v Mojžíøi, 
tak v Neštìmicích vybudovat dìtské 
koutky i pøímo v areálu stadionu," 
dodává starostka Válková. 

Radnice ústeckého obvodu Neštìmice 
dá letos do oprav chodníkù více penìz, 
než pùvodnì pøedpokládal rozpoèet.     
V nìm byla vyèlenìna èástka 3 300 000 
korun. 

"Veškeré peníze jsou v podstatì již 
vyèerpány. Protože se v rámci životního 
prostøedí uvolnily další finanèní 
prostøedky, rada rozhodla o èástce pùl 
milionu, která pùjde do dalších oprav 
chodníkù. To znamená, že v letošním 
roce se celková èástka blíží ètyøem 
milionùm," øíká starostka Miloslava 
Válková. 

Dìlníci napøíklad teï dokonèují novou 
dlažbu v okolí  vìžových domù v centru 
Neštìmic. Celkem letos opravili stovky 
metrù chodníkù. 

"Opravujeme chodníky, kde je technic-
ký stav opravdu špatný. Popøípadì jsou 
pøímo v havarijním stavu," vysvìtluje 
starostka Válková a dodává, že se letos 
nepodaøilo rozhodnì opravit všechny 
chodníky, které by to potøebovaly. "My 
bychom potøebovali na opravy èástku     
v øádech milionù každý rok. Vìøíme, že 
rozpoèet pøíštího roku nám dovolí 
stejnou èástku vyèlenit na opravy           
a v pracích pokraèovat."

Na opravy chodníkù bude
víc penìz, než se èekalo
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Když dva dìlají totéž...

ZÁØÍ 
Divadlo:
26. 9. 18.00 BRUNDIBÁR
28. 9. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH

ØÍJEN
15.-16.10. Výstava rybièek
17.10. Pøedstavení slovenského divadla WEST - Zlatí chlapci 
22.10. Rockový koncert na dvou scénách - Neziskovky neziskovkám 

každou sobotu od 15.00 pohádky pro dìti
Spoleèenský sál:
15.10. 8.00-13.00 BURZA RYBIÈEK (foyer spoleèenského sálu)
15.-16.10. VÝSTAVA RYBIÈEK (klub Axel)
19.10. 9.30 O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH
22. 10. 16.00-23.00 NEZISKOVKY NEZISKOVKÁM aneb 10 let skupiny 

HOUBA, Festival probíhající na dvou scénách: Scéna 1. - VOLANT, SEX 
DEVIANTS, TOTÁLNÍ NASAZENÍ, KOHOUT PLAŠÍ SMRT, SPÍNACÍ 
ŠPENDLÍK,HOUBA, Scéna 2. - BRAJGL, TRYSKÁÈI, RUDE GUERILLA, THE 
REST VYSOKÉ NAPÌTÍ, OBØÍZKA

30.-31.10.  10.00-17.00 PRODEJ LEVNÉHO ZBOŽÍ

Program kulturního domu Corso

Jako se po zimì z teplých krajù vracejí vlaš-
tovky, jako nás každý srpen chodí navštìvovat 
roje Perseid, tak se nám do ulic Krásného 
Bøezna opìt vrátil velkoobjemový odpad.
Je úsmìvné, když èlovìk i ve svém dospìlém 

vìku vìøí na pohádky, na pohádkové posta-
vièky. Tøeba na ty malé trpaslíky, kteøí noc co 
noc v okolí našich domù sbírají starý vysloužilý 
nábytek, odložené rozbité koèárky èi nepotøeb-
né matrace. Øeknìme si ale na rovinu trpaslíci 
nejsou. Všechny ty vìci od popelnic sice zmizí, 
jenže namísto trpaslíkù se o to postará Úøad 
mìstského obvodu Neštìmice. 
„Trpaslík, nebo úøad, hlavnì že mì to nic 

nestojí,“ øekne si možná potrefený ètenáø. Ale  
i zde mám jedno pøekvapení. Stojí to víc, než 
byste èekali. Zatímco obèan smí odložit svùj 
nadmìrný odpad ve sbìrném dvoøe zcela zdar-
ma, úøad musí za tutéž službu platit. A platí-li 
úøad za likvidaci odpadu, nemùže tak tyto 
prostøedky použít napøíklad na renovaci dìt-
ských høiš�, lavièek, obnovu zelenì, zkrátka   
na zlepšování prostøedí v našem obvodì.
Chceme-li tedy, aby naše Krásné Bøezno 

bylo opravdu krásné, mìli bychom mu pomoct. 
Tøeba právì tím, že pøekonáme svoji pohodlnost 
a napøíštì s objemným odpadem zamíøíme     
do sbìrného dvora.
Zuzana Horáèková

Jako se po zimì z teplých krajù vracejí vlaš-
tovky, jako nás každý srpen chodí navštìvovat 
roje Perseid, tak se nám do ulic Krásného 
Bøezna opìt vrátil velkoobjemový odpad.
Je úsmìvné, když èlovìk i ve svém dospìlém 

vìku vìøí na pohádky, na pohádkové posta-
vièky. Tøeba na ty malé trpaslíky, kteøí noc co 
noc v okolí našich domù sbírají starý vysloužilý 
nábytek, odložené rozbité koèárky èi nepotøeb-
né matrace. Øeknìme si ale na rovinu trpaslíci 
nejsou. Všechny ty vìci od popelnic sice zmizí, 
jenže namísto trpaslíkù se o to postará Úøad 
mìstského obvodu Neštìmice. 
„Trpaslík, nebo úøad, hlavnì že mì to nic 

nestojí,“ øekne si možná potrefený ètenáø. Ale  
i zde mám jedno pøekvapení. Stojí to víc, než 
byste èekali. Zatímco obèan smí odložit svùj 
nadmìrný odpad ve sbìrném dvoøe zcela zdar-
ma, úøad musí za tutéž službu platit. A platí-li 
úøad za likvidaci odpadu, nemùže tak tyto 
prostøedky použít napøíklad na renovaci dìt-
ských høiš�, lavièek, obnovu zelenì, zkrátka   
na zlepšování prostøedí v našem obvodì.
Chceme-li tedy, aby naše Krásné Bøezno 

bylo opravdu krásné, mìli bychom mu pomoct. 
Tøeba právì tím, že pøekonáme svoji pohodlnost 
a napøíštì s objemným odpadem zamíøíme     
do sbìrného dvora.
Zuzana Horáèková

Radnice prosí všechny obyvatele obvodu, aby využívali sbìrné dvory a nebo     
s likvidací odpadu poèkali na pravidelné svozy velkoobjemového odpadu. 
Odkládání nábytku nebo podobného odpadu k popelnicím èi vyhazování na èerné 
skládky zbyteènì zatìžuje mìstskou kasu. 

Na jaøe svezli pracovníci technických služeb pøi pravidelném svozu v obvodì 
pøes sto tun odpadu a za službu mìsto zaplatilo témìø 300 000 korun. V celém Ústí 
nad Labem se pak èástka vyšplhala na více než milion a ètvrt.

Sbìrné dvory jsou v Krásném Bøeznì a Všeboøicích. Od všech obyvatel mìsta 
pøijímají odpad zdarma. Svoz odpadù ze zelenì provádí technické služby             
v intervalech jaro, podzim (výdej odpadových žokù ve vrátnici TSM ÚL -         
42. týden ).

Plnìním tìchto pravidel pomùžete ke snižování finanèních nákladù na likvi-
daci objemných odpadù a èerných skládek, které mohly být využity napø.           
pro výstavbu nového dìtského høištì, opravu chodníku pøed vaším domem apod.

Objemný odpad na ulicích

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

KOJENECKÉ
DĚTSKÉ
DÁMSKÉ

Sibiřská 369, Neštěmice
(vysoký věžák naproti Albertu, vedle Kadeřnictví)

otevřeno:  po - pá  9 - 17 hodin

Zboží renovovaných značek: ...NEXT, MARKS & SPENCERNEXT, MARKS & SPENCER
Anglická módaAnglická móda

Divadlo:
1.10. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH
8.10. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH
15.10. 15.00 ZLATÝ KOLOVRAT
22.10. 15.00 JEŽIBABY A ŽENI-

CHOVÉ

LISTOPAD
10.11. koncert skupiny Horkýžeslýže
14.11. pøedstavení Radošínského 

naivného divadla - Generál sobotní 
pohádky pro dìti.

Klubovny:
Aerobik pro ženy všech vìkových 

kategorií.
Pravidelná setkání Obce Baráèníkù, 

Asociace léèitelù, Kulturního svazu 
obèanù nìmecké národnosti.

Kurz keramiky pro dìti a dospìlé.

Pøipravujeme:
Koncert skupiny HORKÝŽE SLÝŽE
Radošínské naivné divadlo  -  

GENERÁL

Od 1. záøí 2005 
n a s t o u p i l  n a  
odbor životního 
prostøedí našeho 
o b v o d u  n o v ý  
vedoucí, Eduard 
Hruška.

Nový vedoucí odboru
životního prostøedí 

 

Co patøí do šedo-modrých nádob       
na papír: papír, èasopisy, nezneèištìné 
papírové sáèky, lepenka, kartón, krabice, 
kanceláøský papír (bez „kopírákù“), 
knihy, sešity, èistý obalový papír, 
papírové ubrousky

Do šedo-modrých nádob nepatøí: 
úhlový papír („kopírák“), voskovaný 
papír, papír zneèištìný potravinami, 
použité lepenky, sklo, plasty, textil, 
nebezpeèný odpad, kombinované 
papírové obaly s plasty a kovovými 
fóliemi

Co patøí do zelených nádob na sklo: 
bílé láhve od nápojù, barevné sklo, velké 
sklenìné støepy, zelené a hnìdé sklo, 
PET láhve od nápojù, krabice Tetra Pak 
od mléka a ostatních nápojù

Co do zelených nádob nepatøí: 
keramika, porcelán, kamenina, žárovky, 
záøivky, sklo s drátìným výpletem, 
automobilová skla, papír a ostatní 
odpady

Jak tøídit odpad...

Ústecká zoologická zahrada poøádá    
v sobotu 1. øíjna 2005 Den adoptivních 
rodièù a sponzorù. Zaèátek je pøipraven 
na 10,00 hodinu u bazénu s tuleni, 
souèástí je prohlídka ZOO se slavnost-
ními køtinami koèkodana diadémového, 
èestnou kmotrou bude Iveta Bartošová.

Od 13,30 hodin je u restaurace Koliba 
pøipraven pestrý program - koncert 
Yellow sister, skupina historického 
šermu a soutìže pro dìti s Basketbalo-
vým klubem UL.

Pozvánka do ZOO
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^ malování bytù, kanceláøí, schodiš� aj.
^ nátìry oken a dveøí
^ nátìry soklù, radiátorù a zábradlí
^ další lakýrnické  natìraèské práce

tel.: 475 531 939 (zázn.)      mobil  603 443 687

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák Jiøí

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCEMALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák JiøíFa. Dvoøák Jiøí

montážní firma

LUKYLUKY
vám nabízí montáž

hliníkových žaluzií

vertikálních žaluzií

švédského silikonového tìsnìní

2
od 260 Kè/m  vè. DPH

(v cenì montáž a doprava po Ústí n. L.)

2
cena od 360 Kè/m  vè. DPH

od 18 Kè/m

TØI ROKY ZÁRUKA A ZVÝHODNÌNÉ CENYTØI ROKY ZÁRUKA A ZVÝHODNÌNÉ CENY

Objednávky a informace
na tel./fax: 475 501 553, 603 813 303

Objednávky a informace
na tel./fax: 475 501 553, 603 813 303

Vás zve k pøíjemnému posezení.

LEV
Restaurace

nabízíme minutky a další
speciality mistra šéfkuchaøe

svatební hostiny, oslavy
otevírací doba:

po-pá  15 - 22 hod.
so-ne  10 - 22 hod.

tel. 776 135 574

každou sobotu od 19 hod.
hraje kapela DUO XERO

Novì otevøeno

ul. Sibiøská 50, Neštìmice

Tìšíme se na Vás.

Svoz odpadù ze zelenì ve vacích
Termín výdeje vakù pro podzimní svoz je stanoven na dny od 17.10. do 21.10. 

2005. Svoz vakù naplnìných listím a trávou bude proveden na podzim od 31.10. 
2005 do 4.11. 2005, dle termínù uvedených u jednotlivých mìstských obvodù. 
Vaky k odvozu pøipravte 31.10.

Svoz nebezpeèného odpadu bude zajiš�ován 4x roènì od oznaèených zastá-
vek. Na vývìsce zastávek budou uvedeny èasy pøíjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno pøedat osobnì zodpovìdnému pracovníkovi.

Oblast: Mojžíø, Neštìmice, Krásné Bøezno Datum svozù: 23.8. a 22.11.
Mojžíø - Hlavní,  u restaurace Na rùžku 15.00 - 15.20
Neštìmice - Opletalova u parkovištì 15.25 - 15.45
Krásné Bøezno - Obvodová  u garáží 15.55 - 16.15
Svoz  objemného  odpadu
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou dále rozdìleny  na  jednotlivé ulice. 

Objemný odpad pøipravte k odvozu nejdøíve 1den pøed svozem. Svoz zaèíná vždy 
v 7 hodin ráno v uvedený den.

I.etapa:  Neštìmice, Mojžíø
Pondìlí 7.11. Mojžíø - Hlavní, Horní, Jindøicha Plachty, K Haldì, Strážná, 

Vodaøská, Žitná.
Úterý 8.11. Neštìmice -  Na Skalce, Peškova, Picassova, Ryjická, Sibiøská.
Støeda 9.11. Neštìmice - Dubová, Hluboká, Jánského, Kvìtinová, Májová, 

Milešovská, Na Výšinì, Národní, Opletalova, Pod Úvozem, Sportovní, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Zelená.

Ètvrtek 10.11. Neštìmice - Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslaøská,             
V Ústraní, Železná

II. etapa:   Krásné Bøezno
Pondìlí 14.11. Èechova, Ke Tøí køížkùm, Obvodová, Neštìmická (sídlištì    

Pod Vyhlídkou), Rozcestí.
Úterý 15.11. 1.máje, Èelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, 

Høbitovní, K Mlýništi, Karoliny Svìtlé, Keplerova,  Krátká, Matièní, Na Bøehu, 
Na Rybníèku, Na Sklípku, Na Vinici, Nový svìt, Pekaøská, Plavecká, 
Podmokelská, Postranní, Pøíkopy, Rùžová, Svádovská, U pivovarské zahrady,    
U Potùèku, U Studánky, V Doubravì.

Støeda 16.11. Anežky Èeské, Dr. Horákové, Dvojdomí, Janáèkova, 
Jungmannova, Neštìmická è.1 a è.3, Pøemyslovcù, Žežická.

Pátek 18.11. Drážïanská, Køižíkova, Na Náspu, Na Skládce, Pøístavní,         
V Háji, V Oblouku, Vojanova, Výstupní.

V systému nakládání s komunálním odpadem ve mìstì Ústí nad Labem je 
zajiš�ováno sdružené plnìní povinnosti zpìtného odbìru a využití odpadu z obalù 
a obèané mìsta mohou odkládat èisté použité obaly do sbìrných nádob na ploché 
obaly (papír) a duté obaly (plastové, sklenìné lahve, kovové obaly).

Nad Ústím nad Labem se 30. èervence 
pøehnala vìtrná smrš�. Na likvidaci 
následkù škod se aktivnì podílela           
i jednotka SDH Mojžíø. Za neocenitel-
nou pomoc pøi zásahu èlenùm jednotky 
vyjadøuje podìkování HZS Ústeckého 
kraje a vedení mìstského obvodu.

Svaz tìlesnì postižených Krásné 
Bøezno dìkuje Zastupitelstvu mìstského 
obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice        
za poskytnutí finanèního daru. Tato èást-
ka byla použita na poznávací zájezdy. 

Podìkování

Blahopøání
23. 7. 2005 oslavili významné výroèí 

zlaté svatby manželé Vladislav a Zdeòka 
Bobkovi z Neštìmic. Obìma jubilantùm 
popøála starostka obvodu paní Miloslava 
Válková.

Ústecký obvod Neštìmice má dva 
novì opravené parky. Dìlníci dokonèili 
práce v malém parku pøed Základní 
školou v Neštìmicích. 

"Tam se udìlaly nové cesty, osadily 
nové lavièky a koše. Celkové náklady 
byly pùl milionu korun. V podzimních 
mìsících bychom chtìli udìlat ještì 
rekonstrukci zelenì," popisuje úpravy   
v parku starostka obvodu Miloslava 
Válková. 

Dìlníci pracovali i na chodnících 
okolo parku pøed radnicí. Øidièi tady 
proto museli poèítat s dopravními 
omezeními, v okolí se nesmìlo po dobu 
stavby parkovat. 

"V minulosti jsme udìlali rekonstrukci 
všech cest v parku, aby celý park byl 

Dìlníci opravili dva parky

ŽELEZÁØSTVÍ

Mlýnská 397, Neštìmice
tel: 472 731 431

NABÍZÍ
- železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky
- plotová pletiva, lana, øetìzy
- elektrické ruèní náøadí a stroje
- výroba klíèù FAB

NOVÌ V NABÍDCE
- nátìrové hmoty a øedidla
- malíøské barvy a štìtce
- vodoinstalatérský PVC materiál
- sifony, kohouty a baterie
- rašeliny, chem. postøiky, PVC truhlíky

ŠROUBEK

hezký, dokonèili jsme pøeložku 
stávajících chodníkù a doplnili chodníky 
nové," dodává starostka Válková. 

Pøastavba tìchto chodníkù bude stát 
radnici 600 000 korun.  

Do rozpoètu roku 2006 zaøadíme 
rekonstrukci parku U Pivovarské 
zahrady s rozpoètem 1 mil. Kè. 
Plánujeme rekonstrukci cest, zelenì       
a veøejného osvìtlení, vymìníme 
lavièky a koše, vybudujeme 2 dìtské 
koutky. 

Zámìry prodeje volných bytových jednotek
Aktuální nabídka:
Rozcestí 721  2x  1+0
Pøipravujeme:
J. Plachty  179   1+1
A. Èeské 632     1+4
V Oblouku 578  1+0
Rozcestí 721   1+0

Samozøejmì i nadále prodáváme 
bytové jednotky s nájemníkem, o jejichž 
odkoupení  se  mohou pø ih lás i t           
nejen jejich nájemci, ale i ostatní  
obèané, kteøí chtìjí investovat své 
finanèní prostøedky do nemovitého 
majetku.

V obvodì pøibudou nové stromy
V ústeckém obvodì Neštìmice bude 

více stromù. Podle starostky Miloslavy 
Válkové jich radnice nechala na jaøe 
vysadit 30 a na další se chystá: 
"Vynaložili jsme èástku vyšší než 150 
tisíc korun. Stejnou èástku máme 
vyèlenìnou pro podzimní mìsíce.  
Chtìli bychom vysázet aleje. Jedná se    
o celkem   30 stromù na sídlišti Skalka   
a v ulici Neštìmická."

Úøedníci kvùli výsadbì nyní studují 
inženýrské sítì.  

"Je to vždycky složité. Pøi každé 

výsadbì musíme nechat vytyèit všechny 
inženýrské sítì v dané lokalitì a najít 
místo, kde stromy ani v budoucnu 
nebudou pøekážet," dodává starostka 
Válková. Do konce roku bude jako 
náhradní výsadba urèenou firmou 
obnovena alej v ul. Vojanova.


