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Rychlost aut v Dìèínì mìøil první svìtelný radar

- v loòském roce øešili kurátoøi pro mládež celkem 15 pøípadù, kdy mladiství, popø.
nezletilí byli pøistiženi pøi pití alkoholu. U tøech pøípadù byl proveden pouze
pohovor. U dvou došlo k umístìní do ústavní výchovy, nebo kromì alkoholu
se u tìchto dìtí øešily další problémy - záškoláctví, útìky z domova.
- Mìsto Dìèín podpoøilo èástkou 100 tisíc korun èinnost Pedagogického centra
Ústí nad Labem. To bude mít odlouèené pracovištì v Dìèínì v prostorách kina
Snìžník za pronájem 1 Kè roènì. Zde bude centrum poøádat vzdìlávací akce
pro pedagogické pracovníky.
- První nedìli v mìsíci obèané opìt odložili vytøídìné nápojové kartony v oranžových pytlích k nádobám na separaci odpadu. Tento mìsíc byl velice úspìšný,
odevzdalo se 440 pytlù o hmotnosti 550 kg. Ke sbìru se pøipojuje stále více
domácností. Menší zájem projevují obyvatelé Bøezin (18 pytlù) a Boletic (28 pytlù).
Tradiènì nejvìtší úèast je v Dìèínì II (70 pytlù), další jsou Želenice ( 66 pytlù)
a Dìèín I ( 50 pytlù). Opìt se vyskytly drobné nedostatky, v Nerudovì ul. kdosi
odložil pytle o týden døíve a ty se do vytøídìného odpadu nedostaly. Byly uklizeny
spolu s dalším nepoøádkem, který se na stanovišti nádob vyskytl. Proto opìt zdùrazòujeme, že je nutné dodržovat podmínky sbìru nápojových kartonù. Oranžové pytle
je možné vyzvednout zdarma v 7 distribuèních místech, obì budovy MìÚ, výkupny
Severoèeských sbìrných surovin a.s. a sbìrné dvory Technických služeb a.s.
- Mìsto Dìèín zahájilo na místních komunikacích výmìnu plechových dopravních
znaèek za dopravní znaèky reflexní (pevné rámeèky s foliemi) již v roce 1991.
Výmìna probíhala plošnì, postupnì po jednotlivých lokalitách. V souèasné dobì
se již provádìjí prùbìžnì kontroly a vymìòují se napøíklad znaèky poškozené. Znaèky se vymìòovaly a vymìòují v rámci rozpoètu urèeného na bìžnou údržbu, což je
cca 2,2 mil. Kè roènì. V rozpoètu se letos výraznì odrazí zmìna DPH z 5 na 19%.
- V roce 2004 pøispìli dárci na èinnost Mìstského útulku pro toulavá a opuštìná
zvíøata èástkou 56 598 korun. Vìcné dary jako jsou deky, koberce, matrace vìnovalo
útulku 169 dárcù. Mìsto Dìèín dìkuje všem, kteøí útulku pomohli.
- Mìsto získalo další peníze na dìèínský zámek. Tentokrát jde o opravu pùvodních
pøístupových cest na zámek, které vedou pøímo od pøístavištì. Pùjde zejména
o novou dlažbu, zpevnìní opìrných zdí a opravu schodištì. Z fondu malých projektù
PHARE získalo mìsto na realizaci této akce 233 466 EUR, 25 % nákladù hradí
mìsto. Stavba bude zahájena po provedení výbìrového øízení, pravdìpodobnì
v øíjnu letošního roku, termín dokonèení je plánován na léto roku 2006.
- mìsto Dìèín vydalo Katalog sociálních služeb mìsta Dìèína na rok 2005.
Díky této brožuøe se mohou obèané lépe zorientovat v nabídce sociální péèe, kterou
v Dìèínì nabízí nejen mìsto, ale i další
organizace. Vydání brožury je souèástí
procesu komunitního plánování. Katalog je k dostání na odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví, recepcích mìstského úøadu, k dispozici jej mají také
organizace zabývající se sociální péèí.

Zaèátkem mìsíce mìstská policie
umístila v Dìlnické ulici první svìtelný
radar. Druhý mìl být umístìn na Teplické ulici. Radary ovšem nevydržely
mrazivé teploty a strážníci je museli
reklamovat u výrobce. Oprava potrvá
do prvních bøeznových dnù.
Mìsto za oba radary zaplatilo pøes
350 tisíc korun, ale vìtšinu z této èástky
dostalo jako dotaci od státu.
„Radar vedle schopnosti okamžitì
ukázat øidièi, jakou rychlostí jede, má
i záznamové zaøízení. Shromažïuje
data o tom, jakou rychlostí auta ulicí
projíždìla a dokáže udìlat i statistiku
podle èasu,“ vysvìtluje øeditel mìstské

& 731 213 035
& 723 189 966
& 721 861 413

Úplná rozhodnutí rady a zastupitelstva najdete na www.mudecin.cz
Ve vstupní hale budovy mìstského
úøadu na Mírovém námìstí a v ul.
28.øíjna je k dispozici internet
zdarma.

Pøevoz v Dolním Žlebu opìt v provozu
Po témìø pùl roce od nešastné události, kdy pøi záchranì pøevozního prámu utonul
pøevozník, zaèal ve støedu 9.února opìt fungovat pøevoz v Dolním Žlebu.
Nìkolik mìsícù se mìsto snažilo najít nového nájemce. Zájemcù o provozování
pøevozního prámu bylo hodnì. Bohužel nesplòovali podle platných pøedpisù
požadavky k získání „Osvìdèení o odborné zpùsobilosti. Pouze Vladimír Nikl splnil
podmínky, tedy po prokázané praxi úspìšnì složil zkoušku zpùsobilosti u Státní
plavební správy v Praze a následnì požádal o koncesní listinu k provozování
pøevozního prámu. Mìsto uzavøelo s novým pøevozníkem nájemní smlouvu na dobu
neurèitou za cenu za pronájem jeden tisíc korun roènì.
Jízdní øád:
letní provoz od 1.4. do 30.9.:
6.00 hod. až 12.00 hod. 13.00 hod. až 20.00 hod.
zimní provoz od 1.10. do 31.3.: 6.00 hod. až 12.00 hod. 13.00 hod. až 18.00 hod.
(pøíp.zmìna po písemné dohodì s pronajímatelem)
nouzový provoz: 8.00 hod. až 11.00 hod. 15.00 hod. až 18.00 hod.
Kromì daného jízdního øádu je možno provozovat pøevoz kdykoli podle možností
nájemce.
Ceník platný od 1.5.2004:
Dítì do 15 let ..............................5,- Kè
Dospìlá osoba ........................... 8,- Kè
Jízdní kolo ................................ 8,- Kè prodejna Dìèín, OD KORÁL
Motocykl................................. 15,- Kè
Osobní automobil ....................20,- Kè
Pøívìsný vozík......................... 15,- Kè
Karavan................................... 25,- Kè
Dodávkový automobil ............ 25,- Kè
Nákladní automobil.................40,- Kè

DÌÈÍN

ZPRAVODAJ

Dìèínská radnice potìší sportovce

Zaèala oprava druhé
poloviny Nového mostu

chce mìsto vybudovat ubytovnu
za zhruba 5 milionù korun. Stejná èástka
je potøeba na stavbu parkovištì a úpravu
okolí basketbalové haly.
Mìsto se ani nevzdává nadìje na vybudování cyklistické stezky podél Labe.
Poprvé dotaci nedostalo kvùli zamítavému postoji ochráncù pøírody. Teï to
chce zkusit znova.
„Rozhodnì o cyklistickou stezku
a stezku pro pìší za Sterého Mìsta
k Tyršovu mostu stojíme. Jednou nám
žádost o dotaci vrátili s tím, že podle
Správy chránìné krajinné oblasti Èeské
støedohoøí by mohla tato stavba mít
negativní vliv na životní prostøedí, ale to
nás v žádném pøípadì neodradilo od snahy získat finanèní prostøedky na její
realizaci,” doplnil starosta.

Stavební firma s povolením policie
uzavøela èást jednoho jízdního pruhu
smìrem od Kamenické ulice do Podmokel. Na úseku dlouhém cca 800 metrù
dìlníci vyfrézovali vozovku, odstraòují
mostní izolaci a odbourávají starou
vyrovnávací vrstvu. Opravovaná èást
mostu je dva a pùl krát vìtší než úsek,
na kterém dìlníci pracovali loni.
„Rekonstruovat zároveò budeme také
sjezd ke kruhovému objezdu u sídla
hasièù. Vozovka je tady ve velice špatném stavu,“ vysvìtluje stavbyvedoucí
Libor Kabele.
Souèasná uzavírka skonèí 7. bøezna,
v ten samý den ovšem zaène podle pøedbìžných informací úplná uzavírka
Nového mostu ve smìru od Kamenické
ulice. Podrobnì budou po uzavírce øidièi
informování v tisku.

Dìèínská radnice chce opravit nebo
postavit 5 sportovních zaøízení ve mìstì.
Na tyto investièní akce potøebuje pøes
65 milionù korun, a proto žádá stát
o dotaci.
O nejvyšší èástku mìsto žádá v pøípadì
sportovní haly v ulici Práce. Na její
dostavbu je tøeba 29 milionù korun.
„Hala už dva roky funguje jen ve zkušebním provozu. Úplnì tu chybí zázemí,
tedy šatny a sociální zaøízení. Chceme ji
proto už koneènì dostavìt, aby plnì
sloužila sportovní veøejnosti,“ øíká

starosta Vladislav Raška.
O pár metrù dál stojí fotbalové høištì.
Mìsto tu potøebuje 16 milionù korun,
napøíklad na umìlý trávník a osvìtlení.
Pøitom na stejné sportovištì, ale jiné
opravy žádá od státu dotaci také
sportovní klub, který má areál od mìsta
v pronájmu.
„Jsou podány dvì žádosti. Pokud
uspìjeme, bude to vynikající. Jde nám
o to samé, zprovoznit fotbalový stadion
co nejrychleji,“ vysvìtluje starosta.
V Plaveckém areálu na Starém Mìstì

BABY

Dìèín zøídil protikorupèní linku
Mìsto Dìèín zøídilo protikorupèní linku. Zde mohou obèané, kteøí mají podezøení
z korupèního jednání napøíklad nìkterých úøedníkù mìstského úøadu, sdìlit svou
informaci, pøípadnì další podnìty. Mimo pracovní dobu úøadu je hovor nahrán na
záznamník, v pracovní dobì mohou obèané hovoøit pøímo s øeditelem mìstské
policie, který tuto linku zajišuje. Podnìty se bude vedení mìsta a úøadu zabývat.
Protikorupèní linka má tel. è. 412 593 333 a e-mailovou adresu:
korupce@mudecin.cz.

Upozornìní na splatnost poplatkù

Zasedání zastupitelstva
- 24. bøezna 2005 od 15 hodin
ve Spoleèenském domì Støelnice

koèárky
kojenecké zboží

Hledáme spolupracovníky

Zámecké sklepení zatím obývají jen pavouci, kterým se tady podle odborníkù opravdu
daøí. Brzy tu ovšem zaènou stavební práce a v pøíštím roce se podzemí stane souèástí
prohlídkové trasy.
foto: Jiøí Rous

Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù
- za 1. pololetí roku .....................31. 3.

areál dìèínského pivovaru

• široký sortiment

• Finanèní ohodnocení dle výsledkù Vaší práce
• Kvalitní produkty, výborný kolektiv
• Firemní výhody, zázemí silné spoleènosti
• Odborné vzdìlávání a osobní rùst

pøes 1 000 druhù a barev obkladù
a dlažeb

• doplòkový prodej
umyvadla, baterie, skøíòky, lepidla,
tmely, silikony, lišty, omítky, atd.

• kompletní realizace

Co by bylo pøedmìtem Vaší èinnosti?

pøestaveb kuchyní, koupelen
a bytových jader

• Informování zákazníkù o novinkách
• Prodej služeb kabelové TV a vysokorychlostního internetu

(vèetnì instalaterských, elektrikáøských
a zednických prací)

Otevøeno:

Tel.: 724 608 045, 777 124 766

www.mudecin.cz

Po –Pá 8 – 17
sobota 8 – 12
Vydává Mìsto Dìèín, tel: 412 593 111,
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pro všechny typy automobilù
VÝROBA POTRUBÍ ZA STUDENA
S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
PRODEJ SPORTOVNÍCH VÝFUKÙ
PRODEJ TAŽNÝCH ZAØÍZENÍ
výfuk Favorit, Felicie . . . 750 Kè vèetnì montáže a DPH
OPRAVY NA POÈKÁNÍ
MONTÁŽ ZDARMA
SERVIS, PRODEJ

Sofijská 2
(areál pivovaru)

ZAVÁDÌCÍ CENY

Poplatek ze psù
- pøi výši poplatku 400 Kè a ménì
31. 3. každého roku
- pøi výši poplatku nad 400 Kè dvì
splátky 31. 3. a 31. 8. každého roku

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY

OBKLADY a DLAŽBY

Nabízíme paušál 10.000,- Kè a navíc:

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:
mail: zpravodaj@prpro.cz , tel.: 412 523 284
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 405 01, Dìèín 2
Zájemci o inzerci mohou telefonovat na mobil 777 18 19 20.

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

sho
p

Pùjèky, úvìry
hypotéky

policie Marcel Horák.
Strážníci si od nových radarù hlavnì
slibují, že øidièi budou více dodržovat
pøikázanou rychlost.
Vedle svìtelných radarù mìstská policie také stále využívá služeb soukromé
firmy, která jí dává k dispozici radar
i se záznamovým zaøízením.
„V souèasné dobì je za jeden den,
kdy je radar používán, odhaleno
nìkolik desítek pøestupkù pøekroèení
maximální povolené rychlosti. Zatím
bylo zadokumentováno nìkolik stovek
tìchto pøestupkù,“ dodává øeditel
Horák.

bøezen 2005

Dìèín 4
tel.: 777 025 079, 608 025 079
e-mail: vyfuky@centrum.cz

Otevírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

ZPRAVODAJ
Dotazy obèanù - Dotazy obèanù - Dotazy obèanù - Dotazy obèanù
V Dìèínì v centru, speciálnì v ulici
Prokopa Holého se objevila øada nových heren. Soustøeïují se okolo nich
povaleèi a jiná od pohledu nebezpeèná
individua. Proè mìsto povoluje, aby
zde bylo tolik heren? Tomáš Tøílistý
Prostory v pøízemí objektù soukromých vlastníkù jsou využívány k úèelu,
který je z hlediska pøedevším výše nájmu pro majitele nejvýhodnìjší. Vzhledem k tomu, že pro využití pro novou
funkci se mìní úèel užívání oproti
pùvodnì zkolaudovanému stavu, probíhá na každou zmìnu správní øízení
podle stavebního zákona. Stavební
úøad na realizaci nové provozovny
nebo zmìny úèelu pùvodní vydává
nejèastìji stavební povolení nebo jiné
rozhodnutí. K žádosti stavebníka a projektové dokumentaci jsou nezbytná
souhlasná stanoviska napø. hygieny,
hasièù, správcù sítí, životního prostøedí
a nìkdy Mìsta Dìèín v pøípadì, že je
ze zákona úèastníkem øízení. Pokud
všechna vyjádøení a stanoviska jsou
kladná, není prakticky možné vydání
stavebního povolení odmítnout. Jak
naloží nebo využije vlastník svoji
nemovitost, je na jeho vùli pod podmínkou dodržování všech zákonných
ustanovení.
Aleš Holl, vedoucí odboru stavební
úøad
Kolik je poplatek za psa v Dìèínì?
Karel Švitoøil
Sazby poplatku ze psù stanoví obecnì
závazná vyhláška mìsta Dìèín v rozsahu od 100,- do 1.000,- korun za jednoho psa roènì. Výše poplatku závisí
zejména na místu trvalého pobytu
poplatníka, kdy v okrajových lokalitách je poplatek stanoven nižší než
ve støedu mìsta a na sídlištích, a poètu
bytových nebo nebytových jednotek
v domì, v nìmž má poplatník trvalý
pobyt. Nižší sazby jsou v souladu se
zákonem stanoveny pro dùchodce.
Mìsto dále zavedlo nižší poplatek,
pøíp. osvobození od poplatku pro držitele nalezených psù a psù oznaèených
mikroèipem.
Zdeòka Èeèáková, odbor ekonomický
Chtìla bych se letos vdávat. Kolik
stojí poplatek za svatbu? Je možné mít

obøad na zahradì rodinného domu
a co k tomu potøebuji za povolení?
Karolína Zelená.
V pøípadì, že se sòatek uskuteèní
v úøednì stanovenou dobu (pøehled
termínù je k dispozici na úseku
matriky) a v úøednì urèené místnosti
(což je u nás obøadní síò MìÚ Dìèín IV,
èást Podmokly èp. 1175/5), je bez
poplatku. Sòatek konaný mimo úøednì
stanovenou dobu, nebo na tzv. jiném
vhodném místì, podléhá správnímu
poplatku podle zákona è. 634/2004 Sb.,
a to ve výši 1000,-.
Obøad lze uskuteènit na zahradì
rodinného domu v pøípadì, že tato je
veøejnì pøístupným místem a svatební
obøad probìhne slavnostní formou.
Souhlas k uskuteènìní svatby na takovémto místì vydá matrikáøka po jeho
prohlídce a po dohodì o pøedepsaných
náležitostech se snoubenci.
Milena Šikýøová Mestlová, odbor
správních èinností a živnostenský úøad
Bydlí nás v domì 5 a jedna malá
popelnice nám nestaèí, máme nárok
na další? abcdef@seznam.cz
Dotaz je obecnì položený, nedá se
konkrétnì odpovìdìt. Podle vyhlášky
mìsta Dìèín è. 17/2004 o systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a o systému nakládání
se stavebním odpadem, èl.2 odst. 13,
se považuje za dostateèný objem sbìrné nádoby na smìsný komunální odpad
30 litrù/osobu/týden. Požadavek na odpovídající nádobu uplatòuje vlastník
nemovitosti u MìÚ Dìèín, odboru
místního hospodáøství, písemnì, kde
uvede jméno nebo název vlastníka
nemovitosti, adresu nemovitosti, poèet
osob, které mají v nemovitosti trvalý
pobyt a druh vytápìní. Pokud žadatel
splòuje podmínky dané vyhláškou
mìsta a má nárok na vìtší objem sbìrné
nádoby, uplatní Mìsto požadavek
u Technických služeb Dìèín a.s., které
vlastníku pøidìlí odpovídající nádobu
s ohledem na frekvenci svozu. Doporuèujeme tazateli, aby se obrátil s konkrétní žádostí na è. telef. 412 591 477,
pøípadnì se dostavil do úøadovny
v Dìèínì I.

V Dìèínì se letos uskuteèní dva prùzkumy
První provede prùbìhu letošního
roku Èeský statistický úøad. Jde
o výbìrové statistické šetøení o domácím a výjezdovém cestovním ruchu.
Pro dìèínské obèany to znamená,
že se na nì bìhem letošního roku mùže
obrátit pracovník Èeského statistického úøadu, který se jich bude
dotazovat na cesty uskuteènìné ve sledovaném mìsíci za úèelem trávení
volného èasu a rekreace a služební
cesty mimo své obvyklé prostøedí.
Obèané se nemusejí obávat, že by byla
jejich osobní data zneužita, protože
získané údaje budou sloužit pouze

pro statistické úèely. Pracovník se vždy
prokáže služebním prùkazem ÈSÚ.
Další prùzkum, který je mezinárodní
a probíhá souèasnì i v Kanadì, USA
a øadì evropských zemí, nese název
„Ženy a muži v ÈR: životní dráhy
a mezigeneraèní vztahy“. Pøipravila
jej Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce
a sociálních vìcí a ÈSÚ. V Dìèínì
budou náhodnì vybrány domy, v jejich
rámci pak tazatelem náhodnì vybrána
osoba splòující kriteria pro šetøení,
které je zcela anonymní. Tento výzkum
se uskuteèní v únoru až kvìtnu.

s.r.o.

OÈNÍ OPTIKA Jana Hrdlièková
Masarykovo námìstí 2/2, Dìèín I
tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.

- brýle na poèkání
- mìøení zraku
- pouzdra, øetízky ...

SLEVA 60%
na sluneèní brýle

Hana Karasová, odbor místního
hospodáøství a majetku mìsta
Mùžu se do mìstského bytu pøistìhovat i se psem? Vidìla jsem v televizi,
že v nìkterých mìstech to zakazují.
Božena Králová
Vlastník nemovitosti je oprávnìn stanovit závazná pravidla pro její užívání.
Taková pravidla jsou však vždy odrazem konkrétní situace v konkrétním
domì s pøihlédnutím k zajištìní øádného užívání nemovitosti všemi osobami,
které v domì bydlí. Z tìchto dùvodù
mùže být v nìkterých domech, jež jsou
ve vlastnictví mìsta Dìèín, omezeno
pøípadnì zcela vylouèeno chování psù.
Mìsto Dìèín nijak chov psù ve svých
domech neomezuje. Výjimkou je bytový dùm v Tržní ulici, který je v souèasné dobì pøed dokonèením. Mezi pravidly pro poskytování nájmu tìchto
bytù je i podmínka, že žadatel není
majitelem (držitelem) domácího zvíøete psa a ani jinak o nìj nepeèuje. Dùvodem je pøedevším poloha domu v centru mìsta bez možnosti vhodných
prostor pro venèení.
Romana Silvarová, tisková mluvèí
Už dva roky mìsto slibuje, že zlepší
situaci s parkováním v Bøezinách.
Chystáte tedy nìco? Jan Wetzstein
Mìsto Dìèín se snaží již nìkolik let
o úpravu parkování ve mìstì. Z hlediska nedostatku parkovacích míst jsou
v Dìèínì nejproblematiètìjší právì
sídlištì. Proto odbor rozvoje nechává
postupnì zpracovávat studie a projektové dokumentace na rozšíøení parkovacích míst na sídlištích Želenice,
Boletice, Staré Mìsto, Bøeziny a
Bynov. Na rozšíøení parkovacích míst
na sídlištích v Bøezinách a v Bynovì,
kde je situace nejhorší, je již vydáno
stavební povolení a odbor rozvoje bude
v letošním roce nárokovat na tyto akce
v rozpoètu finanèní prostøedky.
Romana Silvarová, tisková mluvèí
Kdy a jaký zpùsob bude øešena
dopravní situace v Prùbìžné ulici
(DÈ 1) kde pøed restaurací ovobar
soustavnì parkují vozidla. Tato
komunikace slouží pøedevším pro
chodce, ale hojnì využívaná osobními
automobily. Ladislav Oldman

Šíøkové uspoøádání jednosmìrné
komunikace Prùbìžná neumožòuje
stání nikomu, protože vedle stojícího
vozidla nezùstane 3 metry široký jízdní
pruh. Zákon è. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù, v § 25 øíká:
"Øidiè smí zastavit a stát jen vpravo
ve smìru jízdy, co nejblíže k okraji
pozemní komunikace, v jedné øadì
a rovnobìžnì s okrajem pozemní komunikace. Na pozemní komunikaci
s jednosmìrným provozem smí øidiè
zastavit a stát vpravo i vlevo. Pøi stání
musí zùstat volný alespoò jeden jízdní
pruh široký nejménì 3m pro každý
smìr jízdy; pøi zastavení musí zùstat
volný alespoò jeden jízdní pruh široký
nejménì 3 m pro oba smìry jízdy".
Z uvedeného vyplývá, že není tøeba
øešit dopravní situaci, ale je tøeba dodržovat zákony. Otázkou je, zda by nebylo vhodné tuto komunikaci v budoucnu
rozšíøit.
Dagmar Kubátová, odbor správních
èinností a živnostenský úøad
Kdy zaènou strážníci mìstské policie
dlouhodobì pokutovat chodce pøebíhající z autobusového nádraží Dìèín
na zastávky MHD u Hypernovy.
Chodci si zkracují cestu a místo využítí
pøechodù, které jsou na obou stranách
autobusového nádraží, pøebíhají pøes
dvouproudovou komunikaci v úrovní
zakonèení plexisklové zábrany zastávek. Novotný Dìèín I
Tomuto problému se již delší dobu
vìnujeme. V tomto úseku již chodcùm
za tento pøestupek bylo uloženo nìkolik desítek pokut. Máme dohodu i s Dopravním inspektorátem PÈR, že za úèelem kontroly chodcù budou vytváøeny
spoleèné hlídky a poøádány spoleèné
cílené akce. O problému víme, nepøehlížíme jej a budeme se mu vìnovat
v co nejvìtší míøe.
Marcel Horák, øeditel MP
Zodpovídány jsou pouze struèné dotazy týkající se vztahu obèan-mìsto.
Zodpovídány nejsou politicky zabarvené otázky a žádosti o názor. Dotazy
zasílejte na e-mail zpravodaj@prpro.cz
nebo poštou na adresu Mìsto Dìèín,
k rukám tiskové mluvèí, Mírové
námìstí 5, Dìèín 1, 405 38

- speciální zakládání (piloty,
mikropiloty)
- rekonstrukce betonových
konstrukcí a mostù
- sanace sesuvù a skalních
objektù
- statické zajištìní stavebních
objektù
- projektování stavebních prací

- geotechnické prùzkumy
- hydrogeologické posudky
- projektování a inženýrská
èinnost
- geotechnický monitoring
- nakládání s nebezpeènými
odpady
- hornická èinnost a èinnosti
provádìné hornickým
zpùsobem

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 201 690
fax: 475 201 691

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 669 211
fax: 475 669 214

e-mail: az.sanace@azsanace.cz e-mail: azconsult@azconsult.cz
www.azconsult.cz
www.azsanace.cz

ZPRAVODAJ

Nouzové pøežití obyvatel pøi mimoøádné události
Jedním z rozhodujících úkolù pøi
øešení mimoøádné události je ochrana
života a zdraví obyvatelstva. V pøípadì,
že v dùsledku mimoøádné události nebo
krizové situace pøijde vìtší poèet
obèanù o své pøístøeší, možnost bydlení
i o své základní potøeby nutné k životu,
je plánováno jejich organizované,
doèasné a provizorní ubytování a dále
zabezpeèení základních potøeb, které
spoèívá zejména v:
- umístìní obèanù v improvizovaných místech ubytování (školách,
internátech, tìlocviènách apod., pøíp.
v omezeném poètu ve stálých ubytovacích zaøízeních);
- zajištìní stravování a dodávek pitné
vody;
- zajištìní nejnutnìjšího ošacení a
obuvi;
- nouzové základní služby, které
pøedstavují zejména zajištìní lékaøské
péèe, psychologické a duchovní pomoci, a dále poskytování sociálních,
hygienických, veterinárních, dopravních, technických, energetických,
zásobovacích, pohøebních, poštovních
a spojovacích služeb;
- v pøípadì tìch obyvatel, kteøí nemìli
èas si pøipravit evakuaèní zavazadlo
se jedná také o zajištìní pøikrývek,
popø. jiného potøebného materiálu.
Tzv. humanitární pomoc je využívána
výhradnì k uspokojování základních
životních potøeb postižených obyvatel
a je pouze doplòkovým zdrojem
pro poskytování prostøedkù obyvatel-

stvu k zachování jeho života a zdraví
po vzniku mimoøádné události (krizové
situace). Je organizována s cílem zlepšit životní podmínky postiženého
obyvatelstva a zmírnit jeho utrpení. Má
charakter jak materiální pomoci
(ošacení, stravování, hygienická péèe
apod.), tak i duchovní.
O místech improvizovaného ubytování bude rozhodnuto krizovým štábem podle povahy krizové situace
a obyvatelé mìsta Dìèína se o nich vèas
dozvìdí ze sdìlovacích prostøedkù,
formou písemné i ústní výzvy povìøených pracovníkù Mìstského úøadu
Dìèín nebo strážníkù Mìstské policie
Dìèín. Po pøíchodu do tohoto místa
budou evakuované osoby zaevidovány
a následnì ubytovány. V místì ubytování se obèané budou øídit pokyny
pracovníka Mìstského úøadu Dìèín.
Po odeznìní mimoøádné události èi
krizové situace se budou obyvatelé
podle možností vracet do svých
domovù, nebo bude pøíslušnými
orgány øešena jejich sociální situace.
K zabezpeèení výše uvedených
potøeb je mìstským úøadem zpracováván Plán nouzového pøežití, který obsahuje základní opatøení a úkoly pro zabezpeèení životních potøeb obyvatelstva, zejména ve vztahu k likvidaci
bezprostøedních následkù na postiženém území. Øeší také organizaci
pomoci postiženému obyvatelstvu
a vytvoøení základních podmínek
pro pøežití.

Dùležitou úlohu pøi organizování
humanitární pomoci postiženému
obyvatelstvu v nouzových podmínkách
mohou sehrát vojenské záchranné
útvary Armády ÈR. Jsou pøedurèeny
k plnìní humanitárních úkolù ochrany
obyvatelstva. U tìchto útvarù jsou vytvoøeny materiální základny humanitární pomoci, které mohou být použity
k zabezpeèení základních životních
a hygienických potøeb obyvatelstva
postiženého mimoøádnou událostí
na nezbytnì nutnou dobu. Jsou urèeny
pro ubytování postiženého obyvatelstva. Mají charakter vojenského tábora,
který poskytuje nouzové pøežití
pro 300 osob (20 stanù). V rámci tohoto
tábora je zajištìno náhradní ošacení,
jídelní nádobí, základní hygiena,
lehátka, vytápìní stanù a polní kuchynì. Stravování vèetnì proviantu zabezpeèuje pøíslušná obec. K rozvinutí
materiální základny humanitární
pomoci jsou trvale vyèleòovány síly
a prostøedky tak, aby od okamžiku
obdržení požadavku k poskytnutí
pomoci, byl vývoz materiálu zahájen
do 8 hodin. Pøíprava a výstavba
na urèeném místì mùže trvat 14 - 18
hodin. Pro Ústecký kraj poskytuje
na vyžádání materiální základnu humanitární pomoci 73. záchranná a výcviková základna Rakovník. Mìstský úøad
Dìèín má vytipováno nìkolik terénních ploch pro pøípadné rozvinutí
takovéto materiální základny humanitární pomoci pøímo ve mìstì.

Nezastupitelnou úlohu pøi poskytování humanitárních služeb postiženému obyvatelstvu plní také nevládní
a církevní organizace (napø. obèanská
sdružení, armáda spásy, Èeský èervený
køíž aj.).
Souèástí zajištìní humanitární pomoci postiženým osobám jsou také zásoby
vytváøené Správou státních hmotných
rezerv. Tyto zásoby poskytuje stát
po vyhlášení krizového stavu na správním území zasažené krizovou situací
k zajištìní nezbytných životních potøeb
fyzických osob, které vlivem mimoøádné nebo krizové situace zùstaly
bez potøebných vìcných prostøedkù
nutných k pøežití a které nebyly
evakuovány.
Rozhodující odpovìdnost za provedení opatøení nouzového pøežití
obyvatelstva, stanovenou zákonem,
mají však orgány státní správy
a územní samosprávy. Ovšem i každý
obèan mùže být v souladu se zákonem
vyzván velitelem zásahu nebo starostou obce èi mìsta k poskytnutí
osobní nebo vìcné pomoci. Rovnìž
právnické a podnikající fyzické osoby,
zaøazené do havarijního plánu, poskytují a aktualizují podklady pro jeho
zpracování a plní úkoly opatøení nouzového pøežití v rozsahu jim stanoveném tímto plánem. Dále se mohou
podílet na nìkterých opatøeních k nouzovému pøežití obyvatelstva jako zøizovatelé zaøízení civilní ochrany.
Zpracoval: Richard Musil

Mìsto Dìèín soutìží o Zlatý erb
Mìsto Dìèín se zapojilo do soutìže o nejlepší internetové stránky Zlatý erb. O výhru
se pokouší po nìkolikáté. Letos chce odbornou porotu zaujmout øadou novinek.
„ Plnì funkèní je elektronická podatelna, jsou zde aktuální informace pro turisty, a to
jak v nìmèinì, tak i v angliètinì. Zahranièní turisté zde najdou informace o dùležitých
telefonních èíslech, o hotelech, možnostech kulturního vyžití, informace o institucích
a o historii mìsta,“ vyjmenovává správce stránek Šárka Dolková. Informace pro turisty pøipravuje radnice také v polštinì.
Na internetových stránkách je také úøední deska, která obsahuje kompletnì všechny
dokumenty urèené ke zveøejnìní, a to nejen informace mìstského úøadu a mìsta, ale
i dokumenty z finanèního úøadu, soudu, krajského úøadu, rùzné vyhlášky, dražby,
rozhodnutí telekomunikaèního úøadu atd.
První grafickou zmìnou byla drobné úpravy v odkazech a zobrazení textù, chystá
se i promìna hlavièky stránek. „Plánujeme na internetových stránkách zøídit poradnu,
ve kterém budeme obèanùm zodpovídat jejich dotazy na èinnost mìstského úøadu a
dìní ve mìstì,“ øíká Šárka Dolková
Internetové stránky mìsta navštíví dennì desítky lidí, které podle statistiky nejvíce
zajímá úøední deska, usnesení z jednání rady a zastupitelstva mìsta, vyhlášky
a všeobecné informace o dìní ve mìstì.
Loni odborná komise vybrala jako nejhezèí internetové stránky mìsta v Ústeckém
kraji Litomìøice. Letošního vítìze krajského i celostátního kola porota vyhlásí
poèátkem dubna.

Rozhodnutí rady mìsta ze dne 25. ledna 2005
Rada mìsta schválila
- podpoøit snahu obce Horní Jiøetín
o její zachování, vèetnì její místní èásti
Èernice.
- vložení investic do objektu restaurace Pastýøská stìna, uvedených v žádosti ze dne 8. 12. 2004 s tím, že vynaložené finanèní prostøedky budou na základì pøedložených faktur umoøovány
v nájemném.
- doporuèení poradenské spoleènosti
ELEKTRUM s. r. o. Praha ve vìci dalšího postupu pøi prodeji akcií mìsta Dìèín
ve spoleènosti TERMO Dìèín, a. s.,
a prodeje teplárenské soustavy Bynov
vzala na vìdomí
- Zprávu o èinnosti Mìstské policie
Dìèín za rok 2004

- pøijetí sponzorských darù ve formì
finanèních pøíspìvkù i vìcných darù,
získaných ve II. pololetí 2004 na èinnost
Mìstského útulku pro toulavá a opuštìná zvíøata, do majetku mìsta.
- zámìr obèanského sdružení IDZ
na provozování malé výletní lodi
ve mìstì Dìèín a okolí s tím, že prodávající prodej lodi obèanskému sdružení
IDZ odøekl.
- pronájem nebytových prostor o ploše
34,45 m2 ve II. nadzemním podlaží
objektu Podmokelská 1070/24, Dìèín
IV, pro Pedagogické centrum Ústí nad
Labem, o. p. sza úèelem poøádání vzdìlávacích akce za nájemné 1,--Kè roènì s
tím, že nájemce bude hradit služby
spojené s provozem (telefon, internet).

Rozhodnutí zastupitelstva ze dne 27. ledna 2005
Zastupitelstvo schválilo
- zmìnu sídla Centra sociálních služeb
Dìèín, pøíspìvková organizace, na adresu Dìèín I, 28. øíjna 1155/2
- Zásady poskytování dotací a hodnocení projektù OSV MìÚ Dìèín (v rozpoètu mìsta je na dotace OSV vyèlenìna
èástka 600 tisíc korun)
- podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR v rámci
„Regionálního programu podpory
rozvoje severozápadních Èech a Moravskoslezského regionu“, a to projektù:
Rekonstrukce fotbalového høištì ul.
Práce, Dìèín V
Stezka pro cyklisty a pìší soutok Labe
a Plouènice v Dìèínì
Dostavba plaveckého areálu Dìèín Staré Mìsto ubytovna

Sportovní hala ul. Práce, Dìèín V
- II. etapa
Pøístavba sportovní haly v Maroldovì
ul., Dìèín I, venkovní úpravy a parkovištì
neschválilo
- spoluúèast ze strany mìsta na Mezinárodní odborné konferenci v Dìèínì
v hodnotì 5 000 EUR z výtìžku VHP
za rok 2004
vzalo na vìdomí
- zámìr optimalizace školství v Dìèínì. Dále ZM schválilo zámìr mìsta
uzavøít konkrétní zaøízení k 31. 7. 2005
rozhodlo
- poskytnout dotaci v rámci schváleného rozpoètu sportovnímu klubu HC
s.r.o. Dìèín na provoz ledního hokeje
ve výši 155 000,- Kè

Mìsto vydalo brožuru pro pejskaøe Divadlo má internetové stránky
Mìsto Dìèín nabízí obèanùm brožuru Základní rádce držitele psa ve mìstì a obci.
„Pejskaø i nepejskaø zde najde souhrn základních informací k chovu, výcviku,
veterinární péèi, legislativì, pøehled blízkých útulkù, hotelù pro psy, kontakty
na výcvikáøe, veterinární lékaøe, atd., zkrátka jsme se snažili shrnout vše podstatné,
aby jsme lidem pomohli porozumìt a zorientovat se v této oblasti,“ vysvìtlila
Nadìžda Mouèková z odboru životního prostøedí.
Brožuru vydalo Mìsto Dìèín za finanèní podpory Nadace na ochranu zvíøat
v nákladu 5 tis. kusù. Brožura je èástí projektu „Kamarád pes”. Fotky a kresby
v brožuøe jsou vybrané z výtvarné, fotografické a literární soutìže stejného názvu,
která úspìšnì probìhla loni a byla vyhodnocena na Bambiriádì. „Grant na projekt
jsme od Nadace na ochranu zvíøat Praha obdrželi jako jediní z celé ÈR v øíjnu 2003
ve výši 55 tis. Kè. Zhruba stejnou sumou (ze sponzorských darù) se na projektu
podílí Mìsto Dìèín. Celý projekt je obsahovì rùznorodý, kromì zmínìné soutìže
a brožury sem ještì patøí a probíhají pøednášky - besedy na MŠ a ZŠ, výukový
a výcvikový program. V plánu pro letošní rok máme ještì poøádání semináøe pro
„útulky” a možná dotisk brožury, což bude záviset na zájmu veøejnosti o ni,”
doplnila Nadìžda Mouèková.
Brožura je k dispozici pro zájemce zdarma na odboru ŽP a ekonomickém
a v mìstském útulku, zájem o ní už projevili veterinární lékaøi, nìkteré další útulky
pro opuštìné psy, obdržely ji jak MP tak PÈR, bude vìnována i všem zastupitelùm
a pro informaci bude rozeslána také na MŠ, ZŠ v Dìèínì a nejbližším okolí.

Oprava zámeckého sklepení brzy zaène

Rozhodnutí rady mìsta ze dne 8. února 2005
Rada mìsta schválila
- oznámení dle pøílohy è. 3 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí ve znìní zákona
è. 93/2004 Sb., k zámìru zjišovacího
øízení „Pøeložka silnice I/13 Dìèín D 8“
a doporuèila
- zpracování dokumentace podle pøílohy è. 4 zákona è. 100/2001 Sb., vèetnì
zapracování vyjádøení k oznámení
dotèeného správního úøadu a obèanù
- podání projektu Vzdìlávání pracovníkù odboru sociálních vìcí a zdravotnictví na MPSV a následnou realizaci
projektu bez finanèní spoluúèasti Mìsta
Dìèína.
- zvýšení mìsíèního poplatku za ubytování klientù Dìèínského doléèovacího
centra, Fûgnerova 665/18, Dìèín I,
s platností od 1. 2. 2005.
vzala na vìdomí
- výroèní zprávu mìsta Dìèín za rok
2004 o èinnosti orgánù mìsta v oblasti
poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu

k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a tuto výroèní zprávu zpracovanou
podle § 18 citovaného zákona
- informaci obèanského sdružení IDZ
o pøipravované historické výstavì „Páni
z Bûnau v Èechách a Sasku“ a doporuèila odboru rozvoje zapracovat do požadavku návrhu kapitálové èásti rozpoètu
èástku 550 tis. Kè pro rok 2005 na realizaci výstavy.
rozhodla
- poskytnout sportovním subjektùm
finanèní dotace na èinnost v roce 2005
ve výši do 50 000,--Kè. O poskytnutí
dotací sportovním subjektùm na rok
2005 ve výši nad 50 000,--Kè rozhodovalo zastupitelstvo mìsta na svém únorovém zasedání.
neschválila
- doporuèení poradenské spoleènosti
ELEKTRUM s. r. o. Praha ve vìci vyhodnocení výzvy k podání nabídky na vytvoøení sdružení se spoleèností
Technické služby Dìèín, a. s.

Mìsto poèítá, že rekonstrukce podzemí bude stát pøes 3 miliony 300 tisíc
korun. Témìø milion už vìnovala Nadace Duhová energie. Sklepení pod západním køídlem zámku si návštìvníci
poprvé prohlédnou v pøíštím roce. Vedle
toho, že bude zaèlenìné do bìžných
prohlídkových tras, tu možná vznikne
i vinárna.
„Sponzorský dar od nadace je urèený
na elektrické rozvody, osvìtlení a další
vìci s tím spojené. Jsme opravdu rádi,
že jsme ho získali. Vìøíme, že pokud se
nám podaøí získat další dotaci od Ústeckého kraje, vlastní spoluúèast mìsta

bude pak odpovídat jeho možnostem,“
øíká starosta Vladislav Raška.
Stavba by mìla být zahájena i dokonèena v tomto roce. Návštìvníci zámku
si sklepení poprvé prohlédnou nejpozdìji v roce 2006.
Podzemí bude souèástí prohlídkové
trasy, budou zde vystaveny stavební prvky nalezené pøi rekonstrukci zámku
a blízkého okolí. Radnice také dlouhodobì uvažuje o možnosti poøádání
ochutnávek archivního vína. V této
souvislosti je v kontaktu s podnikatelem,
který se prodejem archivního vína
v Dìèínì zabývá.

Dìèínské divadlo se ještì více chce
pøiblížit svým divákùm, láká je na nové
internetové stránky. Novinkou jsou
napøíklad fotografie z pøedstavení.
„Necelý den poté, co k nám umìlec
zavítá, už máme fotky z jeho vystoupení
na internetových stránkách. Neuveøejòujeme fotografie jen pøímo z pøed-

Kino Snìžník
Po-Èt, So, Ne - pøedstavení zaèínají
v 17:30 a ve 20:00, Pá jen od 20:00
3.-5.3. ŽRALOK V HLAVÌ
6.-8.3. 5x2
9.-13.3. ZAHULÍME, UVIDÍME
14.-17.3. SAMETOVÍ VRAZI
18.-20.3. (nedìle v 15.00) KAMEÒÁK 3
21.-23.3. KDYŽ SE SETMÍ
24.-30.3. PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ
31.3.-3.4. NA DOTEK
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15:30
5.3. FERDA MRAVENEC
12.3. JAK PEJSEK VYÈMUCHAL
DAREBÁKA
19.3. K O N E C K O U Z E L N Í K A
UHAHULY
26.3. LÉTAJÍCÍ KOBEREC
FILMOVÝ KLUB od 17:30
7.3. MODERNÍ DOBA
14.3. PÙLNOÈNÍ KOVBOJ
21.3. PLECHOVÝ BUBÍNEK
28.3. KDO SE BOJÍ VIRGINIE
WOOLFOVÉ

stavení, ale i ze zákulisí, tedy obrázky,
které bìžný návštìvník nemá šanci vidìt,“ øíká øeditel divadla Petr Michálek.
Pøes internetové stránky je možné si
rezervovala vstupenky na jakékoli pøedstavení.
„Zatím to ještì nefunguje tak, že si
vyberete pøímo místo v sále, ale i tento
zpùsob rezervace chystáme,“ øíká Petr
Michálek.
Divadlo dává šanci lístky pøes internet
i vyhrát.
„Vyhlašujeme soutìže vždy o dvì
vstupenky na blízké pøedstavení.
Zúèastnit se mùže každý, kdo do sekce
Forum napíše názor na pøedstavení,
které se uskuteènilo s letošní sezónì,“
dodává Petr Michálek.

Program divadla
1.3. 19:00 Škola pro ženy
2.3. 19:00 7. koncert abonentního
cyklu KPH 2004-2005
3.3. 19:00 Tvrdohlavá žena a Zamilovaný školní mládenec
8.3. 19:00 Na hlavu!
9.3. 19:00 Veèer pøátel divadla
12.3. 19:00 Zámìna aneb „Kde jsi
vèera byl a s kým“
15.3. 19:00 Hymna aneb Urfidlovaèka
20.3. 14:00 Honza a kouzelník
23.3. 19:00 8. koncert abonentního
cyklu KPH 2004-2005
25.-27.3. Dìèínská brána
29.3. 19:00 Tøi mušketýøi jdou aneb
Pøicházejí bájeèní páni
30.3. 19:00 Jako jedna rodina

