
Tisková zpráva spolku Váš Střekov! 

Spolek Váš Střekov! po několika pokusech oznamuje malé vítězství ve věci zástavby obchodního 
centra na dolním Střekově vedle Krajského soudu. V roce 2014 jsme požádali investora původního 
záměru, který ohrožoval bezprostřední okolí místních obyvatel a kterému Krajský soud zrušil pod 
stavebními parcelami územní plán z důvodu zásadního rozporu mezi textovou částí a výkresovou 
částí územního plánu Ústí nad Labem, aby nechal zpracovat studii s variantami, jak může jinak 
obchodní centrum vypadat. Součástí těchto variant bylo také zakomponování většího množství 
stromů a řešení parkování i pro obyvatele okolních domů. V roce 2016 pak nastal zásadní posun 
dohody společnosti Sallerova výstavba a tehdejšího sdružení Váš Střekov! s tím, že jedna parcela 
bude ponechána bez zastavění s umožněním pozdějšího rozvoje. Tento pozemek o rozloze 2000 m2 
(celková rozloha všech tří pozemků je cca 6000 m2) bude dále rozpracován do podoby 
volnočasového parku a možná dokonce i malé komunitní zahrady. Spolek Váš Střekov! dále usiluje, 
aby celé obchodní centrum realizované společností Sallerova výstavba obsahovalo ekologické prvky 
jako zelené střechy, hospodaření s vodou a parkoviště kryté popínavými rostlinami. Věříme, že je to 
možné a že celé dílo bude ku prospěchu všem, jak jeho zákazníkům, tak i obyvatelům v okolí 
dotčených jeho výstavbou. Pokud se koncept nakupování v parku osvědčí, bude to důkaz, že původní 
petice občanů proti původní podobě a megalomanskému rozsahu záměru, měla smysl. „K dohodě 
došlo poměrně po zdlouhavé cestě, kdy si protější strana k nám hledala cestu. Nejde nám o 
zablokování smysluplné věci, ale chceme, aby nová výstavba byla ku prospěchu všem a odstranily se 
negativní dopady na bezprostřední okolí. I nad dolním Střekově by měli žít lidé kvalitně, vítáme proto 
také návrat případné bytové výstavby do projektu“, dodává Jiří Němeček, předseda spolku Váš 
Střekov!  



Obrazová příloha: 

 
Pozemek u ulice Mánesova zůstane nezastavěn a poskytne prostor pro komunitní zahradu 
Zdroj: Sallerova výstavba 
 

Pozemek nejblíže ke krajskému soudu doplní obchody a součástí bude také obytná podlaží.  
Zdroj: Sallerova výstavba 
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V budoucnu by mohly na pozemku u Mánesovy ulice případně vyrůst nové obytné domy.  
Zdroj: Sallerova výstavba 
 

 
Pohled k možné nové bytové výstavbě, zatím zůstane pozemek u Mánesovy ulice nezastavěn.  
Zdroj: Sallerova výstavba 
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