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Současný stav. 

Město Ústí nad Labem nedokázalo od roku 2010 udělat nic s BLOKEM 004 na Mírovém náměstí, který
je cca od roku 2010 v TÉMĚŘ  stejném stavu, a vlivem počasí chátrá. Všechna vedení města bezzubě 
jednala s majiteli a žádné vedení města Ústí nebylo ochotno přistoupit k razantnějšímu řešení.

Náš cíl.  
Za každou cenu zlikvidovat BLOK 004, „díru na Mírovém náměstí“ technikou PADNI KOMU PADNI. 
1. Vyslyšet názory občanů města Ústí nad Labem a použít jejich dominantní názor pro řešení
2. Zahájit intenzivní jednání s majiteli a hledat řešení nejvíce vyhovující občanům města Ústí n/L.
3. Zajistit odborný posudek, jestli lze současnou stavbu dokončit v jaké-koli bezpečné variantě.

Jak provedeme. 
 Anketou zajistíme názory více než 20% obyvatel města Ústí nad Labem „co s BLOKEM 004“.
 Zahájíme jednání s majiteli a budeme zvolené řešení vymáhat
 Pro případ nedohody máme připraveno razantní řešení

Co získáme ukončením problému BLOK 004 ve městě Ústí nad Labem.
 Centrum města Ústí nad Labem se stane standardním městským centrem.
 Ukončíme dvanáctiletý stav – nikdo nekoná, nikdo nejedná, BLOK 004 je ve stavu roku 2010
 V centru města bude nová funkční budova nebo park, ale nebude tam DÍRA!!!

Další témata související BLOKEM 004 ve městě Ústí nad Labem.
 Řešení BLOKKU 004, „díra na Mírovém náměstí“ má cca tři řešení
 Rozhodující slovo by měl mít majitel, ale další setrvání současného stavu je NEAKCEPTOVATELNÉ.
 Majiteli BLOKU 004 i městu budeme doporučovat akceptovatelné řešení pro majitele i město.
 Doporučené řešení bude výsledkem naší ankety, do které zapojíme 25% obyvatel města Ústí!!!
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