Chceme lepší Střekov!
- Degraduje relaxační charakter nábřeží
Labe s cyklostezkou.

- Kazí pohled na město z ústeckých
vyhlídek.

občanské sdružení na podporu rozvoje Střekova

VÁŠ STŘEKOV!

www.vas-strekov.cz
info@vas-strekov.cz

www.facebook.com/strekovskehangary
www.lepsius".cz

2/ Připojit se k akvitám nově
vzniklého občanského sdružení
Váš Střekov, které chce probudit
ostatní spoluobčany v úsilí za lepší
Střekov.

1/ Podepsat peci, jejíž znění
naleznete na zadní straně tohoto
letáčku, na www.lepsius".cz/pe"ce

Co můžete udělat Vy?

Je přesvědčen, že změnou územního
plánu projekt protlačí.

Doposud nepředložil vizualizace
projektu, jeho charakter před
veřejnos" tají.

Jaký je postoj investora?

- Není v souladu s územním plánem.

Ochraňme zbývající relaxační potenciál
pro lepší rozvoj Střekova.
Zachovejme potenciál místa a pozemky
určené pro smíšenou bytovou
výstavbu.
Zabraňme výstavbě nevzhledných
plechových hangárů v centrální
čás Střekova!

Jaká jsou fakta?
Investor chystá na volných pozemcích
vedle Krajského soudu na Střekově
vystavět plechové hangáry s obchody o
prodejní ploše 6330 m2 s parkoviš
pro 214 aut.
V roce 2008 Rada města Ús" nad
Labem návrh zamítla, protože je v
rozporu s územním plánem. Současný
ústecký magistrát připusl výstavbu,
přitom je tento záměr stále v rozporu
se stávajícím i připravovaným novým
územním plánem.

Jaké jsou nega"vní dopady?
- Nevratné znehodnocení pozemků
určených pro bytovou výstavbu.
- Narušení struktury staré zástavby.
- Zvýšení hlučnos, exhalací a intenzity
dopravy.
- Negavní dopad na drobné podnikání
ve svém okolí.

Už žádné další hangáry!

ústecký příklad obchodního centra v podání společnos Sallerova výstavba - více na www.saller.cz

Za důstojné centrum Střekova!

Ovlivněme, jak bude vypadat náš obchod.

ZA DŮSTOJNÉ CENTRUM STŘEKOVA
Rada města Ús nad Labem
prostřednictvím
primátora města Ús nad Labem
Ing. Víta Mandíka
primator@mag-ul.cz
PETICE ZA DŮSTOJNÉ CENTRUM STŘEKOVA
Proluka u Krajského soudu není periferie!
Vážený pane primátore, vážení radní,
obracím se na Vás s žádos týkající se záměru na výstavbu Obchodního centra Střekov (v proluce u Krajského
soudu). Podle dostupných informací má jít o dvoupodlažní budovy obklopené rozsáhlým parkovištěm pro 214
automobilů.
Obávám se, že investor patrně pokládá toto místo za periferii města, čemuž odpovídá charakter jeho záměru.
Plánuje zde v přízemí obchody, v (jediném) patře kancelářské prostory a většinu plochy mají zabrat parkoviště.
Tomuto místu ovšem přísluší podstatně jiný typ zástavby, jak ostatně vyplývá z platného Územního plánu
města. Obchody a kancelářské prostory jsou jistě v pořádku, za vážné závady záměru by ovšem šlo pokládat
1) absenci bytů, domy zde by měly být především bytové;
2) jen dvoupodlažní objekty, ačkoli okolní budovy jsou o několik pater vyšší;
3) absenci městské zeleně, kterou nelze nahradit několika stromy "utopenými" v asfaltu;
4) zbytečně předimenzované parkoviště, ačkoli je v bezprostředním okolí několik zastávek MHD;
5) montované haly místo uzavřených bloků městských domů.

Vážený pane primátore, vážení radní,
žádám Vás, abyste nepřipusli realizaci takového záměru, který by vykazoval výše uvedené nedostatky. Magistrát k tomu má příslušné nástroje.

Předem Vám za to děkuji
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