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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 
 

 Prvním miminkem roku 2011, a to nejen v Chomutově, ale v celém Ústeckém kraji, se 

stal Ladislav Šimon. Narodil se 1. ledna ve 2.57 hodin 26leté mamince Evě Soukupové. 

Přestože vážil jen dva kilogramy a měřil pětačtyřicet centimetrů, byl zdravý a plný energie. 

Doma už na něj čekalo pět sourozenců. Ještě v porodnici prvního občánka přivítal primátor 

Jan Mareš a vzhledem ke krajskému prvenství i hejtmanka Jana Vaňhová, oba s peněžním 

darem a hračkou a květinami pro maminku. 

 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova od Nového roku zdražil jízdné v MHD při 

platbě v hotovosti. Dosud stála jedna jízda 16 korun, nově cestující platí 20 korun. Zvýšením 

ceny chce dopravní podnik donutit cestující, aby v co největší míře používali elektronickou 

Bus kartu. Ostatní tarify zůstaly nedotčeny, základním jízdným pro dospělého s kartou je 13 

korun za jednu cestu. 
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 Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že v letním areálu Banda nesmí hrát hudba, 

neboť není k pořádání koncertů a diskoték zkolaudovaný. Provozovatel areálu Zdeněk Fojtík 

ze společnosti CV Relax se odvolal, o osudu areálu proto mělo rozhodnout Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. 

 

 
  

 Na Tři krále prošel městem průvod s Kašparem, Melicharem a Baltazarem v čele. Na 

náměstí seskočili z koní a za zpěvu koled požehnali radnici a pak dalším domům v centru, 

restauracím a obchodům. Přitom do zapečetěných kasiček vybírali příspěvky do tříkrálové 

sbírky. Ta pak na území města pokračovala ještě týden a dohromady přinesla 36 331 korun, 

které Charita České republiky rozdělí mezi potřebné děti. 

 

 Ministr dopravy Vít Bárta ostře vystoupil proti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po auditu 

instituci nařkl z napojení na politiky, předražování zakázek a protekcionismus při jejich 

zadávání stavebním firmám. Proti krajskému ředitelství ŘSD, které má sídlo v Chomutově, 

dokonce 14. ledna podal trestní oznámení. Na tento popud vzápětí vedení státní firmy 

odvolalo šéfa krajského ředitelství Renného Komínka a manažery, kteří měli na starosti 

provoz a výstavbu. Novým ředitelem se v březnu stal Milan Dundr. 

 

 Sníh a mráz zhoršily v Chomutově stav vozovek natolik, až to přesáhlo únosnou mez. 

V polovině ledna nejhorší úseky opravila mimochomutovská firma, která tímto způsobem 

prezentovala nový český stroj Silkot 70-80, jehož unikátní technologie umožňuje rychle a 

levně opravit i velké výtluky nezávisle na počasí, přičemž využívá odpad vznikající při 

zbroušení vozovky. Z nejvíce postižených vozovek nemohl stroj opravit spodní část Mostecké 
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ulice, kde podklad asfaltu tvoří velké 

dlažební kostky. Chomutovský deník na 

to zareagoval zveřejněním sarkastického 

návodu, jak úsek od křižovatky ke spor-

tovní hale sjet s minimálním poškozením 

vozu, přičemž řidiče rozdělil do dvou 

kategorií, slalomáře, kteří přibrzdí třeba i 

na 10 km v hodině a kličkují mezi dírami, 

a sjezdaře, kteří nebrzdí a nevyhýbají se 

dírám, jen volí trasu, kde je jich nejméně.   

 

 Policie ČR po půlročním vyšetřování obvinila z trestného činu týrání svěřených osob 

Jaroslavu Lochařovou a Šárku Hatašovou, zřizovatelku a vrchní sestru Stacionáře Naděje 

2000. Přestárlé obyvatele zařízení, kteří se o sebe nemohli sami starat, podle obžaloby 

nechávaly žít ve špíně a dávaly jim málo jídla. Kauzu rozpoutalo trestní oznámení rodiny 

jednoho z pacientů, který ve vážném zdravotním stavu skončil v chomutovské nemocnici. 

 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova zkušebně nasadil od 21. ledna do spojů 

v ranních a odpoledních špičkách stevardy v reflexních vestách, jejichž rolí bylo řazením a 

posíláním cestujících na volná místa v zadní části přepravního prostoru zajišťovat plnou 

vytíženost vozů. Experiment se setkal s nevolí veřejnosti, a tak od něj dopravní podnik po 

měsíci upustil. 

 

Únor 
 

 Nové politické vedení Chomutova 

se rozhodlo pokračovat v setkávání 

s občany v jednotlivých lokalitách města, 

neboť se jedná o nejefektivnější nástroj 

přenosu informací k výkonným orgánům 

města. První setkání nové série proběhlo 

3. února na Kamenné, kam s primátorem, 

náměstky, tajemníkem úřadu a zástupci 

technických služeb, dopravního podniku, 

městské policie a určitých magistrátních 

odborů přišlo diskutovat třicet občanů. 

 

 Postupně od střechy začalo strojové bourání bývalé správní budovy válcoven trub, 

robustní stavby z betonu, železa a skla. V půlce března už byla plocha po jedné z dominant 

Chomutova volná. Budovu nechal strhnout holding Z-group, současný majitel válcoven a 

železáren v Chomutově.  
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 Do Chomutova 22. února zavítala 

Barbara Klepsch, primátorka partnerského 

saského města Annabergu-Buchholze. Přijela 

se seznámit s primátorem Janem Marešem. 

Ten ji i její doprovod nejprve přivítal na 

radnici, poté celou skupinu touto historickou 

budovou provedl. Vedoucí pracovníci muzea 

návštěvě ze saského města ukázali muzejní 

prostory i exponáty, v budově na Palackého 

ulici pak předně představili čerstvě otevřenou 

výstavu sbírky krušnohorského lidového umění 

Svět Krušných hor, která byla realizována 

z projektu v rámci mezinárodní spolupráce 

právě s městem Annaberg-Buchholz (více o 

spolupráci města se zahraničními partnery na 

konci této kapitoly). 

 

 Ve zrenovované budově po mateřské školce v Dřínovské ulici, kde už od podzimu 

2010 sídlí městská policie, se čtenářům otevřela pobočka městské knihovny na Březenecké. 

Přestěhovala se tam z budovy bývalého kina Evropa, která se tak definitivně vyprázdnila před 

plánovanou demolicí. 

 

 Městská policie začala na místa problematická z pohledu bezpečnosti operativně 

nasazovat mobilní kameru. Příčiny nezákonného jednání tak mohou být odhalovány i v 

ulicích, které pevný kamerový systém neobsáhne, poprvé byla mobilní kamera nasazena na 

rohu Jiráskovy a Husovy ulice. Chomutov je podle dostupných informací prvním městem, kde 

je při potírání kriminality a udržování pořádku mobilní kamera využívána. 

  

Březen 
 V bývalém pivovaru v Mostecké 

ulici začalo bourání zbývajících budov, 

které v květnu završil odstřel pivovarského 

komína. Mezi lidmi se začaly šířit zvěsti, že 

na uvolněném místě má vyrůst obchodní 

centrum. Během likvidačních prací bylo 

v areálu pokáceno i několik starých lip, což 

vyprovokovalo nevoli části veřejnosti a 

následně také šetření ze strany České 

inspekce životního prostředí. 
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 Generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů Jan Demjanovič (na 

snímku vpravo) a primátor města Chomutova Jan Mareš (vlevo) podepsali smlouvu, podle 

které bude těžební společnost v následujícím čtyřletém období podporovat město až pěti 

miliony korun ročně. Peníze půjdou na projekty z oblastí zdravotnictví, vzdělání, sportu a 

ochrany životního prostředí. 

 

 Pražský vrchní soud 10. března pravomocně potrestal tři bývalé profesionální vojáky z 

Pardubic za loupež v chomutovské pobočce Raiffeisenbank. Milana Schäfera a Viktora 

Todoroviče poslal soud za mříže na 12 let, Michala Rigana na osm. Zbylí tři podezřelí byli 

obžaloby zproštěni, jejich vina se neprokázala. Ozbrojení lupiči přepadli banku 14. prosince 

2007 a při loupeži ukradli přes sedm milionů korun. 

 

 Město začalo občanům i organizacím nabízet novou elektronickou službu – zasílání 

aktuálních tiskových zpráv. Zájemcům k tomu stačí zaregistrovat se na internetových 

stránkách města www.chomutov-mesto.cz. 

 

 Sdružení Onkomaják, které varuje před rakovinou tlustého střeva, nabídlo veřejnosti 

pohled do obřího nafukovacího a průchozího modelu tohoto orgánu. Stejně jako loni byl po 

jeden den umístěn v obchodním domě Central.  

 

 Také v Chomutově proběhlo celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

Rozhodující pro správnost údajů byl stav o půlnoci z 25. na 26. března. 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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 Chomutovská radnice se 26. března připojila k Hodině Země a večer na jednu hodinu 

zhasla osvětlení městské věže. Hodina Země je akcí, při které lidé hromadně vypínají světla a 

elektrické spotřebiče jako gesto úspory energií. 

 

Duben 
 

 Na lince MHD č. 2 byl 1. dubna spuštěn systém platby jízdného podle počtu ujetých 

zastávek. Cestující s nabitou čipovou kartou se při nástupu přihlásí a při výstupu odhlásí, 

přičemž systém mu strhne příslušnou částku. Při přepravě do tří zastávek včetně to je 8 Kč, 

do deseti 13 Kč a při větším počtu 16 Kč. Děti do 15 let mají přepravné poloviční. Hotovostí 

se platí 20 Kč nezávisle na ujeté vzdálenosti. 

 

 
  

 Vedoucí zimního stadionu Daniel 

Mašek 5. dubna uzavřel ventil chladicího 

systému a led kluziště se rychle začal 

měnit ve vodu (na snímcích). Tím po více 

než šesti desetiletích definitivně skončil 

chod nejvýznamnějšího chomutovského 

sportoviště. Zároveň začalo vyklízení 

stadionu a příprava na předání novému 

vlastníkovi a na demolici. 
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 V závěru dubna Severočeské doly Chomutov v přízemí budovy ředitelství na pěšině 

Boženy Němcové otevřely své informační centrum nabité moderními technologiemi. Styl 

expozice je akční a interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentace, například pro děti jsou 

připraveny kvízové hry, na kterých si mohou otestovat znalosti z přírodopisu i z matematiky. 

Informační centrum školám a dalším skupinám také nabízí exkurze do těžebních lokalit. 

 

 Na náměstí 1. máje se 30. dubna za obrovského zájmu veřejnosti uskutečnily první 

farmářské trhy. Zhruba dvacet prodejců na nich nabízelo vlastní produkty – sýry, uzeniny, 

mléčné výrobky, med, sadbu zeleniny a květin, vejce, ovocné mošty, těstoviny a podobně. 

Jednou měsíčně pak trhy probíhaly až do listopadu. 

 

 
  

 Poslední dubnový den také proběhlo slavnostní otevření 

nového zimního stadionu, prvního a nejnákladnějšího dílčího 

projektu IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí. Před 

zcela zaplněným hledištěm společně pásku přestřihli primátor 

Chomutova Jan Mareš (zcela vpravo), hejtmanka Ústeckého kraje 

Jana Vaňhová (druhá zprava) a bývalá primátorka a současná 

poslankyně Ivana Řápková (vlevo). Část hokejových fanoušků se 

zachovala nefér, když právě na exprimátorku, která se zásadním 

způsobem o realizaci projektu zasloužila, pískala a pokřikovala 

neslušná hesla. Diváky pozdravil také legendární Miroslav Kluc 

(snímek vpravo). V tréninkové hale proběhly soutěže pro dětské 

návštěvníky, vrcholem sportovního programu byl přátelský zápas 

mezi veterány Chomutova a české reprezentace. 
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Květen 
 

 První máj otevřel sezonu Kamencového jezera. První návštěvníci, kteří se přišli 

podívat na právě probíhající závod dračích lodí O pohár primátora města Chomutova, byli u 

pokladen nepříjemně zaskočeni cenou vstupného do areálu. To se oproti předchozím 

sezonám u dospělých a dětí nad 120 cm zvedlo z dvaceti na šedesát korun. 

 

 
  

 Skanzen Stará Ves, který je součástí zooparku, se rozrostl o další stavby. K větrnému 

mlýnu, kapli a statku s vejminkem a chlévy přibyly průjezdná stodola (na snímku), řezbářská 

dílna navazující na statek a špejchar se sociálním zařízením. Proměnou prošly vnitřní prostory 

roubenky, v jejíž jedné části se nyní nachází expozice věnovaná historii včelařství a ve druhé 

prodej suvenýrů a prezentace Ströherské sbírky krušnohorských dřevěných hraček. Uvedené 

novinky byly slavnostně zprovozněny 7. května za účasti primátora Chomutova Jana Mareše, 

hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a primátorky Annabergu-Buchholze Barbary Klepsch. 

 

     
  

 Město předalo starý zimní stadion i s pozemky v Tolstého ulici novému vlastníkovi, 

firmě Immorent Chomutov. Ten už začátkem května začal s demolicí, nejprve s vyklízením a 

rozebíráním vnitřku objektu a teprve poté během června a července s bouráním betonového 

hlediště a obvodových zdí. Snímek vlevo je z 15. června, snímek vpravo ze 7. července. 
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 Nový vlastník začal s pozvolným kříšením zchátralého Druhého mlýna v Bezručově 

údolí. Od začátku turistické sezony se zde návštěvníci mohli občerstvovat v restauraci a ve 

venkovním posezení s udírnou. 

 

 
 

 Do hrobky šlechtického rodu Hasištejn-Lobkoviců, která se nachází v podzemí kostela 

svaté Kateřiny, pracovníci muzea spolu s děkanem chomutovské farnosti 16. května uložili 

několik staletí staré ostatky znovuobjevené v depozitáři muzea při inventarizaci. Současní 

pracovníci muzea věděli, že pocházejí z archeologického průzkumu kostela svaté Kateřiny, 

ovšem neměli informace o tom, kdo z jejich předchůdců je do depozitáře uložil ani kterým 

osobám patří. Teoreticky může jít i o německé rytíře, rodiny majitelů panství a podobně. 

 

Červen 
 

 Městská policie přidělila každé chomutovské lokalitě 

územního strážníka. Záměrem je stav, kdy se Chomutované v 

otázkách veřejného pořádku obracejí na „svého“ strážníka, který 

dokonale zná lokalitu, její rizika i problémové obyvatele. Městská 

policie si už dříve z provozních důvodů město rozdělila na devět 

územních částí - střed města, okolí nemocnice, okolí Kadaňské 

ulice a Nové Spořice, Horní Ves, sídliště Březenecká a Zátiší, 

sídliště Kamenná, sídliště Zahradní a Písečná, Zadní Vinohrady a 

okolí Kamencového jezera a konečně okolí Pražské ulice. 
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 V obřadní síni radnice bylo oceněno třináct dárců krve, kteří dosáhli osmdesáti 

bezplatných odběrů. Při příležitosti udělení Zlatých křížů 3. stupně Českého červeného kříže 

je přijal primátor města Jan Mareš. Mezi oceněnými byl i tajemník magistrátu Theodor Sojka 

(vlevo), jemuž na snímku děkují primátor Jan Mareš (vpravo) a jeho náměstek Martin Klouda 

(uprostřed). 

 

 K třiceti pěti laureátům Ceny Jiřího Popela z Lobkovic přibyli 16. června tři další. Za 

významný přínos městu byli oceněni pedagog, uznávaný znalec přírody a bývalý zastupitel Jiří 

Roth, akademický malíř a sochař Kamil Sopko a lékař a vedoucí sborů Hlahol a Loutna česká 

Miroslav Šulc (bližší představení vyznamenaných osobností v závěru této kapitoly). 

 

 Široké i odborné veřejnosti se od 17. do 19. června otevřely dveře chomutovského 

depozitáře Železničního muzea Národního technického muzea. V depozitáři si návštěvníci 

mohli prohlédnout lokomotivy všech trakcí; osobní a nákladní vozy, které byly provozovány 

na území Čech, Moravy a Slezska ve sto padesáti letech železniční historie. Pozornost mnoha 

z nich se tradičně soustředila na parní lokomotivy a salonní vozy Ústecko-teplické dráhy a 

barona Rothschilda. Zájemci měli na modelu možnost poznat princip parního stroje, princip 

nakloněné roviny, případně funkci pístu. Do depozitáře během akce přišlo 1 024 osob všech 

věkových kategorií. 

 

 Šestá dražba exekučně zabaveného majetku proběhla na magistrátě 21. června a 

městské pokladně vynesla třicet tisíc korun. Největší zájem byl tradičně o elektroniku. Kromě 

ekonomického zisku působí tyto akce na dlužníky výchovně. 
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 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uspořádal 29. června na novém zimním 

stadionu cvičení nebývalých rozměrů s cílem ověřit, jak rychle je možno zaplněné hlediště 

evakuovat. Roli figurantů přijali žáci chomutovských škol a jejich učitelé. 

 

 
  

 Pět let od uvedení mezi statutární 

města oslavil Chomutov taktéž 29. června na 

náměstí 1. máje zábavnou akcí pro veřejnost. 

Základem programu byly dovednostní 

soutěže týmů složených z městských úředníků 

a zastupitelů Chomutova, Jirkova, Kadaně a 

Vejprt. Družstvo Klášterce nad Ohří, které se 

na poslední chvíli odhlásilo, nahradili 

chomutovští gymnazisté. Během oslav bylo 

přítomným představeno nové logo města, na 

závěr proběhl koncert populární folkrockové 

skupiny Čechomor.  

  

Červenec  
 

 Ulice Jiráskova (úsek od Luny po Husovu), Mozartova a Dostojevského (od Politických 

vězňů po Přemyslovu) jsou od 1. července průjezdné jen v jednom směru. Důvodem je 

nedostatek místa kvůli parkujícím vozidlům, novu úpravou je zajištěna větší bezpečnost 

provozu. 



 

16 

 Do neděle 3. července se děti i 

odrostlejší návštěvníci mohli na náměstí 

1. máje pobavit na řetízkovém kolotoči, 

lodičkových houpačkách, střelnici a 

podobných pouťových atrakcích, které 

zde zůstaly od oslavy udělení statutu 

Chomutovu. Pamětníci tvrdí, že podobné 

atrakce přímo v centru města byly dříve 

běžné, současně se shodli, že naposledy 

to bylo nejméně před dvaceti lety.  

 

Srpen 
 

            V městské hromadné dopravě začal 1. srpna fungovat kompletní systém zastávkových 

zón a zvýhodněných přestupů. Netýká se držitelů kuponů ani platících hotově, zato cestující 

vlastnící BUS kartu, tedy elektronickou peněženku, může na jízdném ušetřit. Pokud ujede tři 

zastávky nebo méně, neplatí plné jízdné jako dosud, ale jen 8 Kč, do deseti zastávek 13 a za 

více 16 Kč (děti 4, 6 a 8 Kč). Při přestupu pak držitel BUS karty zaplatí v navazujícím spoji o tři 

koruny méně, musí však nastoupit ve stanoveném časovém limitu. 

 

 Vedení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zastavilo řízení se 44 

absolventy, kteří doposud čelili podezření z nestandardního získání titulu. Týká se to mimo 

jiné i poslankyně za ODS a bývalé primátorky Chomutova Ivany Řápkové. Škola informovala o 

tom, že dokončila celý proces rušení diplomů, dvanácti lidem ho odebrala, u zbylých 

čtyřiačtyřiceti, kteří stejnému podezření čelili také, řízení zastavila, neboť se z jejich strany 

neprokázalo žádné pochybení. Pro Ivanu Řápkovou tak kauza končí po bezmála dvou letech. 

 

Září 
 

 U pomníku na Palackého ulici proběhlo 3. září vzpomínkové setkání na policistu 

Romana Jedličku, který zde byl v roce 2008 při výkonu služby zastřelen sériovým vrahem 

Romanem Postlem. Setkání se zúčastnilo téměř sto lidí, včetně rodičů a příbuzných, dalšími 

účastníky byli především policistovi kolegové a kamarádi. 

 

 Chomutovským profesionálním hasičům byla slavnostně do užívání předána nová 

požární stanice. V několika vlnách vznikala od roku 1998 na místě staré, jež v Beethovenově 

ulici sloužila od 60. let minulého století. V požární stanici se střídají tři směny po 14 hasičích. 

K dispozici mají tři automobilové stříkačky, rychlý zásahový automobil Toyota Landcruiser, 

automobilový žebřík a plošinu. 
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 Veřejnost měla o víkendu 10. a 11. září opět možnost nahlédnout do útrob 

železničního depozitáře v depu za hypermarketem Globus a pokochat se unikátní sbírkou 

přes 80 kolejových vozidel, jako jsou parní lokomotivy, salonní vozy nebo třeba historické 

drezíny. Využilo ji přes tisíc návštěvníků. 

 

 Chomutov získal titul Nejlepší město 

pro byznys Ústeckého kraje. Ve 4. ročníku 

soutěže Město pro byznys, který vyhlašuje 

týdeník Ekonom, zabodoval Chomutov hlavně 

kvalitou veřejné správy, do níž patří 

mimořádná úspěšnost v získávání evropských 

dotací a léta nadstandardní elektronické 

komunikace, a také díky průzkumu mezi 

zdejšími podnikateli. Města jsou ve výzkumu 

hodnocena na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí - podnikatelské prostředí, 

kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a telefonický průzkum 

mezi podnikateli. Krajské výsledky byly vyhlášeny 21. září v ústeckém hotelu Clarion a za 

Chomutov ocenění převzal náměstek primátora Martin Klouda, na snímku uprostřed. 

 

 Evropská asociace ocelových konstrukcí ocenila čtrnáct staveb z oblasti ocelových 

konstrukcí. Jednou z nich byl i nový chomutovský zimní stadion. Slavnostní ceremoniál 

proběhl 22. září v německé Postupimi a ocenění zde získaly také například Aviva Stadion v 

irském Dublinu, největší komerční centrum na Pyrenejském poloostrově Dolce Vita Tejo v 
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portugalské Amadoře, nová závodní dráha se zázemím pro Formuli 1 v Abu Dhabi, 

administrativní budovy Les Rives de Clausen v Luxemburgu a The Crystal v Kodani, centrum 

Basalte v pařížské čtvrti La Défense nebo nové letištní terminály v tureckém Istanbulu, 

maďarské Budapešti a rumunské Bukurešti. 

 

 V areálu na Zadních Vinohradech bylo 24. září slavnostně otevřeno nové kino Svět se 

dvěma sály, z nichž ten větší je vybaven 3D promítací technologií. V první den provozu se 

třikrát promítal nový český rodinný film Saxána a Lexikon kouzel, dvakrát animovaná novinka 

Šmoulové ve 3D a jednou záznam koncertu legendární skupiny U2 také ve 3D. Promítání 

filmu Saxána a Lexikon kouzel zpestřila účast jeho režiséra Václava Vorlíčka, představitelky 

malé Saxánky Helenky Nováčkové a maskota filmu, příšerky Chlupáčka. Přestřižení pásky 

spolu se známým režisérem provedli primátor Jan Mareš a hejtmanka Jana Vaňhová. 

 

 Bílými protichemickými obleky a kostrou se občanské sdružení Pozor! snažilo 26. září  

upoutat pozornost kolemjdoucích na náměstí 1. máje. Dobrovolníci rozdávali letáky varující 

před plány společnosti SITA CZ vybudovat v Nových Spořicích objekty pro skladování odpadů 

včetně „vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce 

toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, toxických 

pro reprodukci, mutagenních, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství 

nad jednu tunu“, jak je uvedeno v dokumentaci. Krajský úřad prozatím záměr pozastavil a 

vyžádal si doplnění dokumentace o vlivu na životní prostředí.  

 

Říjen 
 

     
  

 Sluníčko, které není vidět na obloze, ale naopak z oblohy, postavili 15. října v rámci 

soutěže Rodinné zápolení Chomutované na ploché dráze v Lipské ulici. Vytvořili nový český 

rekord, což na místě potvrdil zástupce agentury Dobrý den. Sluníčko bylo vyrobeno z devíti 

tun kaštanů, podle přepočtu odborníků jich účastníci akce museli nasbírat přes šest set tisíc. 

 

 Řidiči přistižení na Chomutovsku při dopravním přestupku mohou od 19. října platit 

dopravním policistům pokuty i platební kartou. Dopravní policie v Chomutově získala dva 

přenosné platební terminály. 
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 V rámci třídenní návštěvy Ústeckého kraje nevynechal prezident republiky Václav 

Klaus se svou chotí Livií ani Chomutovsko, zastavil se však jen 20. října krátce v Březně. Se 

starosty obcí Chomutovska, Mostecka a Žatecka se setkal téhož dne na zámku v Jimlíně, mezi 

účastníky byl i chomutovský primátor Jan Mareš. 

 

 V regionálním tisku byly potvrzeny spekulace, že pod Zadními Vinohrady, na místě 

bývalého pivovaru, vyroste obchodní centrum Kaufland. Samotná prodejna bude stát v 

zadní části areálu, plochu směrem k Mostecké ulici bude zabírat parkoviště pro asi 230 aut.  

Shodou okolností v listopadovém čísle odborného časopisu Retail info Plus vyšel rozbor 

obchodní sítě Ústeckého kraje, který je v článku nazván krajem diskontů a hypermarketů. 

V textu se uvádí, že Chomutovsko má silně nadprůměrný rozsah prodejních ploch 37 tisíc m2, 

což je v rámci kraje druhý nejvyšší počet za Ústím nad Labem (40 tisíc m2). Druhou pozici 

v rámci kraje Chomutovsko drží i v přepočtu prodejní plochy na jednoho obyvatele. 

 

 
 

 Město Chomutov uspořádalo charitativní módní přehlídku. Předvedly se na ní 

například známé modelky Vlaďka Erbová, Renata Langmannová, Lili Sarah Fisherová a Hanka 

Svobodová, které na předváděcím mole střídali tanečníci JAD Dance Company, zpěvem 

program doplnil Ben Cristovao. V průběhu večera primátor Jan Mareš předal předsedkyni 

Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkové výtěžek ze vstupného formou šeku na 60 tisíc korun. 

Peníze budou použity pro chomutovské zařízení Klokánek. 
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 Na stavbě relaxačního centra se 22. října zřítila svařovaná konstrukce střechy. 

Zavalila několik mužů, čtyři dělníci byli zraněni, jeden z nich těžce. Ten právě lil beton na 

připravené plechové krytí střechy budoucího plaveckého bazénu, když plech se najednou 

prolomil a zřítil se. Šlo o střechu o rozměrech zhruba 15 x 25 metrů. Padající ocel a plech 

zranily tři dělníky dole. Nejhorší zranění si odnesl právě dělník, který lil shora beton, ve 

vážném stavu byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče chomutovské nemocnice. Zbylí 

tři dělníci, kteří utrpěli zlomeniny a pohmožděniny, byli po ošetření z nemocnice propuštěni 

domů. Na místo byla povolána i speciální jednotka psovodů z Prahy, jejichž cvičení čtyřnožci 

potvrdili, že pod sutinami již nikdo nezůstal.  

 

 Chomutov 25. října navštívil první rada Velvyslanectví Francouzské republiky Nikolas 

de Lacoste. Přijel si vyslechnout zkušenosti, které magistrát nasbíral díky projektu Záchranný 

kruh. Oficiality na magistrátu byly jen krátké, hosté pak vyrazili do terénu. Navštívili základní 

školu na Písečné, azylový dům, Dukelskou i Vodní ulici, kde si prohlédli i byty. Setkali se také 

s místními zástupci Rady Romů, Člověka v tísni a Agentury pro sociální začleňování. 

 

Listopad 
 

 
  

 Pietní akt uctění památky veteránů z válečných konfliktů proběhl v tradičním termínu 

11. listopadu v 11 hodin u památníku padlých vedle kostela sv. Barbory v Lipské ulici. Sešli se 

zde zástupci města, Řádu rytířů radiotechnického vojska, různých společenských organizací a 

také děti z chomutovských základních škol. Položením květin, minutou ticha a čestnou salvou 

si připomněli ty, kteří ztratili život ve válečných konfliktech.  
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 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad podpořila záměr města Chomutova 

a na  vybudování nového infocentra mu z Regionálního operačního programu NUTS 2 slíbila 

poskytnout 12,5 milionu korun. Uspělo 47 projektů za téměř 1,4 miliardy korun z evropských 

dotací. 

 

Prosinec 
 

 Po zářijovém zisku titulu Nejlepší město pro byznys Ústeckého kraje byl Chomutov 

úspěšný i v republikovém kole soutěže Město pro byznys. V konkurenci 205 měst a 22 

městských částí celé České republiky totiž získal speciální cenu Eurovia CS za přístup veřejné 

správy. V rozsáhlém výzkumu, který vyhlásil týdeník Ekonom, se Chomutov navíc stal i 

skokanem roku. Zpracovatelé měli k dispozici unikátní počet dat z mnoha statistických zdrojů 

a průzkumů například mezi podnikateli. Chomutov se na předních místech umístil v dílčích 

kategoriích, kde bodoval nejnižší zadlužeností, vysokým počtem úředních hodin, úspěšností v 

získávání evropských dotací nebo v pěti zkouškách elektronické komunikace úřadu. 

 

            Vánoční čas v Chomutově odstartovalo 

5. prosince tradiční rozsvícení vánočního 

stromu a výzdoby na náměstí 1. máje. 

Stěžejním bodem programu bylo promítání 

animovaného příběhu na městskou věž 

prostřednictvím takzvaného videomappingu. 

Tato nová technika promítání obrazu za tmy 

ve volném prostoru zejména na budovy byla 

v Chomutově veřejnosti představena poprvé. 

Tisíce lidí na náměstí poté nadchl velkolepý 

závěrečný ohňostroj (na snímku). 

 

        Výpověďmi obou obžalovaných a prvních 

svědků začalo 5. a poté 7. prosince soudní 

líčení ve věci údajného týrání svěřených osob  

ve Stacionáři Naděje 2000. Většina svědků 

vypovídala o trýznění starých a nemohoucích 

klientů hladem, o hrubém zanedbávání jejich 

hygieny nebo o neošetřování nemocí a úrazů. 

Další jednání bylo naplánováno na únor 2012.  

 

 Částku 33 400 korun vynesla městu již sedmá dražba věcí zabavených městskými 

exekutory dlužníkům za pokuty a poplatky. V dražební místnosti magistrátu se 13. prosince 

sešlo asi čtyřicet zájemců, kteří koupili 55 věcí z 90 nabízených. Od roku 2009 Chomutov 

prodejem majetku dlužníků získal přes 210 tisíc korun. 
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 Také město Chomutov v předvánočním čase zasáhl skon prvního polistopadového 

prezidenta, dramatika, básníka a esejisty Václava Havla. Školy vystupující na náměstí 1. máje 

v rámci Chomutovských Vánoc upravily svůj program, u sloupu Nejsvětější Trojice (na 

snímku) a také u sochy Tanečnice před divadlem vznikla pietní místa, kde obyvatelé města 

pokládali květiny a především zapalovali svíčky.  

 

 Chomutovský zastupitel Pavel Karel Markvart se stal ředitelem Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad. Do čela dotačního úřadu byl jmenován poté, co jeho 

předchůdce Petr Kušnierz byl odvolán v souvislosti s podezřením na machinace s evropskými 

dotacemi. Markvart, který na úřadě do té doby pracoval jako vedoucí odboru vnitřních 

činností, se ředitelské funkce ujal 1. ledna 2012. 

 

 Sváteční program na náměstí 1. máje uzavřel 24. prosince živý betlém. Obyvatele a 

návštěvníky Chomutova tak opět potěšily výjevy z biblického příběhu o narození Ježíška. 
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1. 2. Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
 

 PaedDr. Jiří Roth – je všeobecně známou a dlouhodobě respektovanou osobností 

Chomutova, býval vynikajícím a oblíbeným pedagogem a i po nuceném odchodu ze školství 

se dále věnoval výchově mládeže. Doktor Roth je autorem řady publikací, monografií, ale i 

celostátně uznávaným odborníkem v přírodovědných oborech. Je vnímaným a činorodým 

člověkem s pozitivním a poctivým myšlením. V uplynulých letech byl velmi aktivním členem 

školských rad základních škol, komisí a výborů zastupitelstva a rady města a kromě členství 

v odborných společnostech je doposud předsedou české strany komise životního prostředí 

Euroregionu Krušnohoří. Spolupracuje také s Podkrušnohorským zooparkem při určování 

flóry a na výstavbě skanzenu. 

 Akademický malíř Kamil Sopko – cenu převzal za dlouholetou pedagogickou, kulturní 

a společenskou práci v oblasti školství a kultury. Kromě vlastní tvorby, kde se specializuje na 

monumenty, především velkoplošné intarzie, plastiky z různých materiálů, ale i grafiky, vede 

v Chomutově Malířské společenství. Věnuje se nezištně amatérským výtvarníkům, pro které 

je velkým vzorem a učitelem.  

 MUDr. Miroslav Šulc – lékař, který již 32 let diriguje pěvecký sbor Hlahol. Dále je 

zakladatelem a uměleckým vedoucím instrumentálně-pěveckého tělesa Loutna česká, které 

v roce 2011 oslavilo 30 let od založení. Svojí uměleckou činností se významně podílí na 

rozvoji kultury města a reprezentuje Chomutov s oběma tělesy nejen v České republice, ale i 

v zahraničí – v Německu, Francii, Itálii nebo na Slovensku. Mezi nejoblíbenější koncerty se 

řadí již několik let jím dirigovaná štědrovečerní půlnoční Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 

v kostele svatého Ignáce. 
 

 
 

Z předávání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic – čerství držitelé K. Sopko a J. Roth v 1. řadě vlevo. 
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1. 3.  Moderní koncepci prezentace města doplnilo logo 
 

 Chomutov se prezentuje jako moderní, dynamické a neustále se vyvíjející město. 

Využívá k tomu moderní prostředky, současné technologie, dokonce je na republikové špičce 

v elektronických službách založených na těchto technologiích. Aspektem, který v této filosofii 

dosud výrazně chyběl, bylo logo města a na něj navazující jednotný vizuální styl prezentace. 

        Přesněji Chomutov už jedno 

logo měl, vytvořeno a schváleno 

k propagaci města bylo v roce 

2005, ale v praxi se neuchytilo. 

Objevilo se snad jen na několika 

druzích reklamních předmětů. 

Proto byl nadále jediným 

vizuálním prvkem prezentace 

historický znak vycházející z heraldického erbu. První znak byl městu udělen 28. října 1396. 

Současný užívaný znak byl městu udělen listinou s nákresem, jejíž originál je uložen ve 

Státním okresním archivu Chomutov se sídlem v Kadani, králem 

Ladislavem Pohrobkem 13. listopadu 1457. Používání znaku 

k propagačním účelům ale bylo poměrně těžkopádné, protože 

každý takový případ (s výjimkou vlastní prezentace města) musela 

schvalovat rada města, aby nedocházelo k devalvaci znaku. 

  V prvním pololetí roku 2011 se tedy pracovalo na logu 

novém. Tvorbou byla pověřena místní reklamní agentura Ideas. 

Město si ji vybralo z několika firem, které oslovilo s žádostí o 

cenovou nabídku. Ideas pak předložil několik návrhů, z nichž 

pracovní skupina vybrala dva. Kritériem byl estetický dojem a 

souvztažnost k městu. Konečné slovo pak měli radní, kteří jeden 

vybrali k dopracování a posléze na zasedání 20. června hotové 

logo schválili k používání.  

 Nové logo Chomutova je tvořeno grafickým symbolem a názvem města. Grafický 

symbol se skládá ze čtyř objektů původně vytvořených z motivu gotického okna, které 

reprezentuje bohatou historii a tradici města. Každá ze čtyř částí má svoji specifickou barvu 

zastupující vždy jednu z oblastí přispívajících k příjemnému životu ve městě. Oranžová patří 

Podkrušnohorskému zooparku, zelená Bezručovu údolí a snahám o zlepšování životního 

prostředí, tmavě modrá Kamencovému jezeru a volnočasovým aktivitám a čtvrtá světle 

modrá hokeji a rozvoji sportu v regionu. Veselé barvy mají navozovat příjemnou atmosféru 

Chomutova a nakloněná perspektiva symbolu zase rozvoj a dynamiku města. Barevný symbol 

se dá používat i samostatně jako grafický prvek. Logo významně ovlivňuje vnímání města 

Chomutova a přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti jeho obyvatel. Dalším jeho posláním 

je rychle, jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat město.  
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 Logo veřejnosti představil primátor Jan Mareš 30. června při oslavách pěti let od 

uvedení Chomutova mezi statutární města. Označil ho za moderní a nadčasový symbol. Na 

oslavách také byly účastníkům a divákům rozdávány drobné propagační předměty s novým 

logem. Historický znak město používá i nadále, ale pouze při slavnostních a reprezentativních 

příležitostech. Za symbol města je považován také historický městský prapor, jehož původ 

ovšem není přesně doložen. Prapor se skládá z modré (spodní) a bílé (horní) části, uprostřed 

je umístěn znak města v původní podobě z roku 1457. Používá se při slavnostních 

příležitostech k vyvěšení na důstojných místech nebo k jinému důstojnému způsobu použití.  
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

Oblastní muzeum ve výstavních prostorách na Palackého ulici 8. ledna slavnostně 

otevřelo novou expozici nazvanou Svět Krušných hor, která vznikla jako součást velkého 

česko-saského projektu Centrum krušnohorského lidového umění. Vystavené exponáty 

pocházejí ze sbírky Eriky Pohl-Ströher, jejíž rodině se podařilo shromáždit rozsáhlý, ucelený a 

cenný soubor původních artefaktů krušnohorského lidového umění. Většina byla vyrobena 

od začátku 19. do konce 20. století a kromě hraček jsou mezi nimi například i louskáčky, 

vánoční pyramidy, betlémy, hornické verky s figurkami nebo takzvané lahve trpělivosti.  

 

 
 

Sportovní klub SC 80 Chomutov, který sdružuje chomutovské softbalisty, kanoisty a 

moderní gymnastky, existuje a městu dělá dobré jméno už třicet let. Při příležitosti tohoto 

výročí 14. ledna uspořádal společenský večer, na kterém si připomněl zásadní úspěchy a 

ocenil všechny, kteří se o ně zasloužili. Každý ze tří oddílů sdružených v klubu si připravil 

vlastní prezentaci, na snímku vystoupení moderních gymnastek.  
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Plavkyně Simona Baumrtová se 17. ledna podruhé v řadě stala vítězkou ankety 

Nejúspěšnější sportovec Chomutovska (více o ní v závěru této kapitoly, také v kronikách za 

roky 2009 a 2010). Druhý skončil olympionik z Vancouveru, klášterecký sáňkař Luboš Jíra, 

třetí místo obsadil hokejový rebel Radek Duda. Cenu pro nejúspěšnější kolektiv si odnesli 

softbalisté SC 80 Beavers, kteří v roce 2010 opět vyhráli Pohár mistrů evropských zemí a 

český titul. První místo mezi mladými sportovci získal vzpěrač TJ VTŽ Chomutov Lukáš Kříž, 

nejlepším mládežnickým kolektivem se stali kickboxeři Kosagym Kadaň. Cenu pro vítěze 

veteránské kategorie opět získal kanoista SC 80 Viktor Legat. 

 

V rámci Chomutovských hudebních večerů v městském divadle 19. ledna vystoupila 

operní pěvkyně Eva Urbanová. Za árie z děl českých i světových skladatelů ji vyprodaný sál 

odměnil dlouhotrvajícím potleskem vestoje. 

 

V řidiči, který 25. ledna v Karlových 

Varech na přechodu pro chodce napadl 

63letého seniora, poznal sám napadený i další 

svědci incidentu hokejistu Radka Dudu (na 

snímku). Policie ho v dalších dnech obvinila 

z výtržnictví. Známý bouřlivák k 31. lednu 

končil hostování v týmu extraligové Plzně a 

vracel se do Chomutova, aby mu pomohl 

v play off.   

 

Místopředseda vlády České republiky 

a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg 

pokřtil 27. ledna, který je Dnem památky 

obětí holocaustu a předcházení zločinům 

proti lidskosti, v Postoloprtech knihu Tragická 

místa paměti. Kniha pojednává o bolavých místech vztahů mezi Čechy a Němci v 

severočeském pohraničí a její text vypracovali studenti gymnázií z Chomutova, Kadaně, Ústí 

nad Labem a Loun. 

 

            Jedním z posledních kroků k tomu, 

aby mohl být na novém zimním stadionu 

zahájen zkušební provoz, byla výroba 

ledu. Ledaři vodu na mrazící plochu 

poprvé nastřikovali 28. ledna (na snímku). 

Ve stejné době probíhaly také zkoušky 

vzduchotechniky včetně klimatizace, 

strojovny, řídících a protipožárních 

systémů i soustavy osvětlení.  
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 Sedm titulů mistra a čtyři vicemistra České republiky vybojovaly na Mistrovství České 

republiky v disco dance a disco freestyle (na snímku), jež se konalo v chomutovské městské 

hale, tanečnice domácího klubu Beethoven D.C. EXE. O medaile přijelo soutěžit přibližně šest 

set tanečníků z třiatřiceti klubů. 

 

Únor 
  

 Při příležitosti zahájení nové plavecké sezony primátor Chomutova Jan Mareš přivítal 

5. února na radnici Simonu Baumrtovou. Po úspěších na mistrovstvích Evropy v Eidhovenu a 

Budapešti a mistrovství světa v Dubaji plavkyně TJ Slávie v lednu získala titul nejúspěšnějšího 

sportovce Chomutovska za rok 2010 a za stejný rok ji Český svaz plaveckých sportů vyhlásil 

plavkyní roku.  

 

 Slavní folkoví muzikanti, bratři Jan a František Nedvědovi se 14. února po letech opět 

předvedli v Chomutově. Před vyprodaným hledištěm městského 

divadla zazněly jak jejich nejslavnější písně, které již téměř 

zlidověly a běžně zní u táboráků, tak skladby ze sólových desek 

Jana i Františka.  

  

           Masopustem 27. února začal městem pořádaný seriál 

zábavných akcí pro celou rodinu, nově pojmenovaný Rodinné 

zápolení. Maškarní průvod čítající 93 rodinných týmů prošel 

z Domoviny až do Kulisárny u divadla, kde následovala soutěž o 

nejhezčí masku a taneční zábava. V rámci Rodinného zápolení 

od února do prosince soutěžilo 529 rodin s celkovým počtem 

789 dětí. Maskotem akce je koza Róza (na snímku). 
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Březen 
 

Po několika letech město Chomutov 10. března nepodpořilo Tibet vyvěšením 

tibetské vlajky na radnici. Stejně se zachoval krajský úřad. 

 

Hokejový klub KLH Chomutov připravil 

na play off 1. ligy několik marketingových 

lahůdek. Tou největší, a to doslova, se měla 

stát obří plachta o rozměrech 28 x 19 metrů 

s podobiznou kapitána týmu Zdeňka Skořepy 

v pirátském převleku. Instalace na výškový 

dům Armabeton na Palackého ulici probíhala 

10. března celé dopoledne a okolo poledne už 

byla plachta na místě a rozvinutá. Jenže při 

závěrečném upevňování se do ní opřel vítr, až 

se začala vytrhávat z ok, která ji držela na 

ocelovém laně. V kritické chvíli se velmi těžký 

banner svezl na lezce, který ho upevňoval 

zvenku. Naštěstí se ho kolegům podařilo 

vytáhnout dovnitř. Plachta tak ze 14. patra 

nejvyšší budovy ve městě spadla na zem, kde 

opět naštěstí nikdo nebyl, takže se nikomu nic 

nestalo. K opětovnému vyvěšení už nedošlo. 

 

Chomutovští Levharti vedení ambiciózním trenérem Tomášem Eisnerem vyhráli 

základní část 1. basketbalové ligy, když z 26 utkání ve 22 zvítězili.  Do play off tak vstoupili 

z pozice favorita na postup do Mattoni NBL, tedy nejvyšší basketbalové soutěže. 
 

     
 

V městském divadle 19. března proběhl jedenáctý reprezentační ples města, jehož 

účastníci opět přispěli na charitativní účely. Šek na 60 tisíc korun od primátora Jana Mareše 

převzal primář dětského oddělení chomutovské nemocnice Jiří Kroh. O den dřív se na tomtéž 
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místě uskutečnil první reprezentační ples Gymnázia Chomutov, a to na počest 420. výročí 

založení školy Jiřím Popelem z Lobkovic. 

 

Několikanásobná česká rekordmanka a bronzová medailistka z loňského evropského 

šampionátu v krátkém bazénu v Eindhovenu Simona Baumrtová se 21. března stala vítězkou 

prestižní ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2010 v Ústeckém kraji. Plavkyně Slávie 

Chomutov tak navázala na své vítězství v okresním kole ankety. 

 

 
 

Devatenáct učitelů mateřských, základních, středních, speciálních a umělecké školy 

převzalo z rukou primátora Jana Mareše plaketu Jana Amose Komenského, na snímku ji 

přebírá Eva Lenčéšová. Slavnostní udílení se na historické radnici uskutečnilo při příležitosti 

419. výročí narození učitele národů a s tím spojeného Dne učitelů. Jednotliví učitelé, které 

nominovali ředitelé škol, cenu dostali za vynikající pedagogickou práci.   

 

Hokejisté KLH opět neuspěli se 

snahou o postup do nejvyšší soutěže. Ve 

vyřazovací části přešli poměrně snadno 

přes Hradec Králové (3:1 - na snímku, 

5:2, 1:3, 5:3 a 6:2) a Jihlavu (3:1, 6:0, 5:1 

a 4:3 po s.n.), čímž u fanoušků vyvolali 

optimistická očekávání. O to větší ranou 

pak bylo jednoznačně prohrané finále 

s regionálním rivalem Ústím nad Labem 

(1:2, 4:5, 2:3 a 1:4).  
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Duben 
 

 
 

Pár dní po skončení sezony KLH Chomutov angažoval na trenérskou lavičku známého 

kouče Václava Sýkoru (na snímku). Dvojnásobný držitel extraligového zlata, nejlepší trenér 

roku 2010 a v předchozí sezoně kormidelník bohatého Petrohradu v ruské KHL podepsal 

v Chomutově smlouvu na dvě sezony.  

 

Do doby středověku se vrátili a atmosféru rytířských turnajů si vychutnali návštěvníci 

show, kterou v polovině dubna po dobu pěti dnů u divadla předváděla slavná cirkusová 

rodina Berousků a její divadelní skupina Excalibur. Program byl postaven na dovednostech 

se zbraněmi a jeho vrcholem byly souboje rytířů na koních se dřevci, se kterým umělci slavili 

úspěch na turné v Německu a Polsku. 

 

Festivalový orchestr Petra Macka zakončil 19. dubna koncertní sezonu v Chomutově 

velkým galavečerem, kterým toto mostecké těleso současně oslavilo dvacet let činnosti. 

V programu se proto v pozici hostů představilo několik hvězd vážné hudby, především 

housloví mistři Václav Hudeček a Ivan Ženatý a také nejlepší tuzemský violoncellista Jiří 

Bárta. Během patnácté sezony Chomutovských hudebních večerů měli příznivci hudby 

v divadle možnost navštívit sedm koncertů. 

 

V městském parku proběhly 23. a 24. dubna šestnácté Chomutovské slavnosti. 

Oficiálně je zahájilo zažehnutí a požehnání světla svaté Barbory, hlavním motivem slavností 
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totiž byla hornická minulost města. Kromě tradičního jarmarku (na snímku dole vlevo) byl 

připraven i bohatý program, například drezura dravých ptáků, ohňová show Cirque Garuda 

(na snímku dole vpravo), souboj družstev pod vedením radních města, několik koncertů a 

také pokus o překonání rekordu v počtu lucerniček a hornických kahanů na jednom místě, 

který nyní Chomutov počtem 84 lucerniček a kahanů drží. Pozornost lákal i přidružený sraz 

automobilových veteránů, mezi nimiž se vyjímal především historický double-decker bus a 

také Ford typu N z roku 1906.  
 

     
 

 Chomutov v pátek 29. dubna patřil horníkům, kteří si ho zvolili za místo pro přijetí 

nových členů do hornického cechu tradičním skokem přes kůži. Před samotným rituálem 

prošli fuxové, tedy studenti i absolventi Vysoké školy báňské v rolích adeptů přijetí do cechu, 

při hledání svého nadlišáka středem města a pobavili překvapené obyvatele hornickými 

písničkami. Na pódiu divadla se pak večer odehrál samotný rituál skoku, do kterého se kromě 

studentů zapojil i primátor města Jan Mareš.  
 

 
 

Součástí slavnostního otevření nového zimního stadionu 30. dubna byl přátelský 

zápas mezi chomutovskou starou gardou a veterány české reprezentace. Na ledě se tak 

znovu představili v domácím dresu například Kamil Koláček, Martin Ťupa, Petr Martínek, 

Alexandr Vostrý, Jaroslav Zeman, Kamil Jarina, Vlastimil Petrásek, Jaroslav Buchal, Pavel 

Mošna, Martin Štelcich, Radek Šíp, Ladislav Kubát, Daniel Branda a Viktor Hübl, za hosty zase 

Jiří Šejba, František Kučera, Jiří Bubla, Jiří Šlégr, Oldřich Válek, Richard Žemlička, Jiří Doležal a 

další. Svižný zápas skončil remízou 3:3, o vítězi tak musely rozhodnout samostatné nájezdy, 

v nichž byl chomutovský výběr úspěšnější. 
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Květen 
 

 
 

První máj na Kamencovém jezeře byl opět ve znamení závodů dračích lodí Dragon 

Cup. Pohár primátora získal stejně jako o rok dříve dobře trénovaný tým Hasiči Chomutov, 

který ve finále předstihl posádku provozovatele areálu jezera CV Relax. 

 

             Co nedokázali hokejisté, to se povedlo 

basketbalistům. Levharti Chomutov po výhře 

v základní části 1. ligy v play off vyřadili Karu 

Trutnov 3:1 (100:73, 67:74, 90:66, 91:76), 

v semifinále Sokol Hradec Králové 3:1 (89:82, 

67:95, 110:81, 95:87) a ve finále porazili 3:1 

na zápasy i Jindřichův Hradec (96:92, 96:127, 

80:76, 100:91). Postupový zápas sehráli na 

jihu Čech 11. května. Přes počáteční nejistotu 

ohledně finančního zajištění sezony se klub 

rozhodl, že se do Mattoni NBL přihlásí. 

 

V městské sportovní hale proběhl 27. května Galavečer thajského boxu. Hlavní 

postavou akce byl chomutovský Jiří Žák, čtyřnásobný mistr světa. S kvalitními českými i 

zahraničními soupeři poměřili síly i další bojovníci z Chomutova Radek Buš, Jiří Doležel a 

Marek Wenzl. 
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Podvanácté v řadě patřily 27. a 28. května břehy Kamencového jezera dětem a 

organizacím, ve kterých se sdružují. Dům dětí a mládeže v Chomutově ve spolupráci 

s Pionýrem a Junákem zde uspořádaly Bambiriádu, tradiční přehlídku volnočasových aktivit 

pro děti a mládež. Bambiriáda probíhá na několika místech republiky, ta chomutovská je 

v současnosti v Ústeckém kraji jediná. Dětem a jejich rodičům představilo svou činnost 

dvacet pět organizací a sdružení. 

 

Červen 
 

     
 

V městském divadle a jeho okolí proběhl osmý ročník festivalu Otevřeno. Hvězdami 

třídenního programu byly česká pop-punková Vypsaná fixa a americká Julien-K (na snímku 

vlevo), hrající elektronickou a alternativní muziku. Děti zase nejvíce pobavil hudební projekt 

Kašpárek v rohlíku (na snímku vpravo). Úplným uzavřením festivalu pak o několik dní později 

byla kultovní divadelní hra Čtyři dohody, v níž Jaroslav Dušek seznámil Chomutovany se 

základy toltécké moudrosti.  

 

Národní házenkářky SK Chomutov NH skončily v 1. lize druhé. Poté, co v základní 

části obsadily čtvrté místo a v play off vyřadily Přeštice a Tymákov, podlehly ve finále Krčínu 

1:2 na zápasy. Stříbrné medaile klub hodnotí jako úspěch, protože družstvo v sezoně trápily 

problémy v sestavě. 

 

Český rekord v počtu utkání odehraných během 36 hodin překonali 17. a 18. června 

účastníci florbalového maratonu v městské sportovní hale. Do akce se zapojilo 220 hráčů a 

hráček, kteří dohromady vstřelili 625 gólů a současně mezi sebou vybrali 15 763 korun na 

speciální invalidní vozík pro jednoho z nich. 

 

První nehokejovou akcí na novém zimním stadionu se stala tradiční Velká cena 

Chomutova a Memoriál Helmuta Tauda v judu. Na tatami mezi mantinely se představilo 365 

závodníků z třiceti českých oddílů.  
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Červenec 
 

 Klub ledního hokeje Chomutov splnil náročné podmínky a spolu s pěticí extraligových 

klubů získal statut Akademie Českého svazu ledního hokeje. Stal se součástí prestižní sítě 

klubů, které mají pozvednout úroveň výchovy hokejové mládeže v kategoriích mladší dorost, 

starší dorost a junioři. Přitom může počítat s cílenou podporou ze strany svazu. 

 

 Na několika místech Chomutova a jeho okolí od 29. do 31. července proběhly tradiční 

Viktoriánské slavnosti, festival českých a krajových písní a tanců. Spolu s domácími soubory 

Krušnohor a Skejušan se ho zúčastnily také Lidová muzika z Chrástu, Slovácký krúžek Hrozen 

a Slovácký soubor písní a tanců Vonica.   

 

 Promítáním čerstvé filmové novinky Lidice ukončilo 31. července pravidelný provoz 

kino Oko v Lipské ulici.  Mimo plán se pak otevřelo ještě od 25. do 27. srpna, kdy v něm byl 

promítán divácký hit Muži v naději. 

 

Srpen 
 

 V chomutovském hokeji proběhla v úterý 

2. srpna malá revoluce. Před přípravným zápasem 

s Karlovými Vary klub divákům odhalil novou 

identitu - název Piráti Chomutov a také logo a 

dresy po vzoru severoamerické NHL. Současně 

domácí tým poprvé nastoupil k utkání v nové 

aréně a fanouškům se představily nové posily i 

nový trenér Václav Sýkora. Název Piráti odkazuje 

k minulým ročníkům, kdy v duchu pirátské kampaně hokejisté absolvovali vyřazovací boje.    

 

 Na akci Kamenčák 2011 vystoupili Jindra Kejak, X-Left To Die, Miro Šmajda, Jananas a 

Dub.o.net. Hlavní hvězdou měla být skupina Nightwork, ale pár minut před koncertem její 

zpěvák Vojta Dyk zkolaboval a musel být převezen do nemocnice. Náhradní vystoupení pak 

v městské sportovní hale proběhlo 8. října. 

 

 Závodním vrcholem roku plavkyně Simony Baumrtové mělo být mistrovství světa 

v Šanghaji. Bohužel závody v Číně se staly vůbec první velkou akcí, na které se nejlepší české 

plavkyni nedařilo podle představ. Ve všech disciplínách skončila už v rozplavbách.   

 

 Kanoista SC 80 Chomutov Branko Tarkulič se s nymburským parťákem Jiřím Kraftem 

zúčastnil Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kajakářské trati 200 m se v 

konkurenci profesionálů na přední příčky neprosadili, ovšem úspěchem byla samotná účast.  
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 Úspěšná kanoistka Vanda Hrbková (na 

snímku) se v Sedlčanech stala mistryní světa 

v kvadriatlonu v kategorii juniorů. Nejlepší 

byla v součtu disciplín 750 m plavání, 4 km 

jízda na kajaku, 20 km jízda na silničním kole a 

5 km běhu. Později ji na radnici přijal primátor 

Jan Mareš, aby jí poděkoval za vynikající 

reprezentaci města. 

 

 Na novém zimním stadionu se konaly 

první mezistátní hokejové zápasy. Čeští hráči 

do 20 let v přátelském měření sil podlehli 

mistrům světa této věkové kategorie z Ruska 

0:3 a v odvetě 2:3.  

 

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov na Poháru mistrů evropských zemí v dánském 

Horsholmu neuspěli, skončili nezvykle až čtvrtí a po mnoha letech tak nedosáhli na medaili. 

Vítězem se stal domácí celek. 

 

            V městském parku proběhl v 26. a 27. srpna osmý Cumbajšpíl. Pořadatelské občanské 

sdružení Kuprospěchu tímto česko-německým hudebním festivalem veřejnosti předkládají 

zajímavé představitele alternativní a nezávislé scény z obou stran hranice. Tentokrát zahráli 

například brněnští Ty Syčáci, ostravští Schwarzprior, poněkolikáté se představili chomutovští 

X-Left To Die a jako každý rok z pozice jakýchsi maskotů akce i Meniak z Chemnitz.   

 

Září 
 

 450 let od první zmínky o chomutovských městských 

střelcích si Chomutovská ostrostřelecká společnost připomněla 

v sobotu 10. září. Při ceremoniálu na náměstí 1. máje došlo na 

dělovou salvu, svěcení pamětních stuh i malovaných terčů, 

povýšení zasloužilých členů a slavnostní přípitek sektem. Další 

program už proběhl v Kadani – vernisáž výstavy o historii 

chomutovských ostrostřelců, navazující konference o střeleckých 

sborech v zemích Koruny české a nakonec IV. zemské střelby, 

v nichž se nejlepší střelci zúčastněných sborů utkali o titul Krále 

králů. V průběhu akce účastníky překvapil člen chomutovského 

spolku a historik muzea Jiří Šlajsna, když prozradil, že nově našel 

ještě starší zmínku o střelcích v Chomutově, a to v městských 

právech udělených Šebestiánem z Veitmíle v roce 1497. První zmínka je tak stará již 514 let. 
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 Veřejnost měla 10. a 11. září opět možnost nahlédnout do útrob železničního 

depozitáře Národního technického muzea, který v Chomutově na okraji hlavního nádraží 

schraňuje část svých sbírek čítající přes 80 kolejových vozidel. Příležitost prohlédnout si 

běžně ukryté technické skvosty využila více než tisícovka lidí. 

 

 Cizinci z nejrůznějších koutů světa se 24. září sjeli do chomutovského městského 

parku, aby prezentovali svou kulturu Chomutovanům při prvním ročníku festivalu Barevná 

planeta. Návštěvníci zhlédli několik hudebních a tanečních vystoupení, mohli si koupit 

exotické suvenýry nebo se například naučit plést africké copánky, zkusit si orientální tance 

nebo ochutnat africká či indická jídla. Akci uspořádaly výbor pro národnostní menšiny při 

městském zastupitelstvu a poradna pro integraci.  

 

Říjen 
 

            Taneční škola Stardance zaznamenala na Mistrovství Evropy v showdance v Bělehradě 

další úspěch. Juniorská formace se skladbou Vítejte v cirkuse vybojovala stříbro, když 

porazila 22 týmů a sklonit se musela pouze před soupeři ze Slovinska. V kategorii jednotlivců 

podala výborný výkon Natálie Moskvitinová, která zvládla přechod z dětské do juniorské 

kategorie a v konkurenci padesáti tří závodnic obsadila 13. místo. Desáté místo získala také 

dětská sólistka Denisa Večeřová, a to v konkurenci čtyřiceti osmi tanečnic.   

 

 
  

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov další mistrovský titul do sbírky nepřidali. Po 

základní části třetí tým tabulky v play off přešel přes Slavii VŠ Plzeň 3:1 na zápasy a přes 

Hrochy Havlíčkův Brod 3:2 na zápasy, ve finále však prohrál s vítězem základní části Spectrem 

Praha 0:3 na zápasy (na snímku). Stříbrná medaile není pro Beavers zklamáním, především 

kvůli široké marodce. Do finále se coby nováček extraligy dostali i kadeti Beavers. Byli v něm 

úspěšní, porazili Painbusters Most a získali titul mistra extraligy. 
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            Město Chomutov uspořádalo 20. října v divadle Gala fashion show. Nejnovější trendy, 

ale ve speciálním bloku i módní faux pas, předvedly Vlaďka Erbová, Renata Langmannová, Lili 

Sarah Fisherová a další přední české modelky a modelové. Diváci se dobře bavili a díky nim si 

zase na své přišel chomutovský Klokánek Fondu ohrožených dětí, protože dostal výtěžek ze 

vstupného 60 000 korun. 

 

Listopad 
  

 Na starobylé radnici se 1. listopadu po dvou letech konala odborná konference 

Comotovia 2011. Zúčastnili se jí významní historici i archeologové z celé České republiky. 

Hlavním tématem bylo 420. výročí povstání chomutovských měšťanů v roce 1591, příspěvky 

se ale věnovaly i dalším událostem z historie města a širšího okolí.  

 

 Taneční škola Stardance se stala nejúspěšnější výpravou Mistrovství světa v latino 

show v Liberci. V konkurenci tanečníků a tanečních formací z 21 zemí získali Chomutovští 

devět zlatých, pět stříbrných a pět bronzových medailí.   

 

 Občanské sdružení Kuprospěchu uspořádalo 18. listopadu v opuštěné restauraci 

v městských lázních hudební akci nazvanou Konzert. Několika desítkám diváků zahrály čtyři 

kapely české alternativní scény, a to Schwarzprior, která spojuje výtvarnou performanci s 

originálním zvukem, akusticko-elektronické duo Dva, taneční Attitudes a post hardcorová 

formace Darja.  
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Prosinec 
 

 Simona Baumrtová dokázala na Mistrovství Evropy v plavání, které proběhlo od 8. do 

11. prosince v polském Štětíně, obhájit bronzovou medaili na 50 m znak. Současně časem 

26,94 sec. překonala letitý český rekord.  

 

 V divadle se 11. prosince konal 26. ročník taneční Velké ceny města Chomutova. 

Zúčastnily se ho pouze české páry a v rámci dobré dlouhotrvající spolupráce také dva páry 

z Německa. Publikum vidělo špičkové výkony ve standardních a latinskoamerických tancích. 

 

 
  

 Nová hokejová aréna 15. prosince 

poprvé hostila zápas seniorské 

reprezentace. V rámci seriálu Euro 

Hockey Tour se zde uskutečnilo utkání 

mezi Českou republikou a Švédskem. 

Beznadějně vyprodané hlediště rozjásal 

po rekordních pěti vteřinách hry Průcha, 

pak ale už byli úspěšní jen hosté, kteří 

vyhráli 2:1. Utkání předcházela slavnostní 

chvíle v podobě uvedení pěti osobností 

do Síně slávy českého hokeje. Jedním z oceněných hokejistů byl devětaosmdesátiletý 

Miroslav Kluc (na menším snímku třetí zleva), kapitán a famózní střelec chomutovského 

mužstva, které hrálo nejvyšší soutěž v 50. letech. 
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 Od 15. do 18. prosince byla do Chomutova upřena pozornost také příznivců plavání. 

Padesátimetrový bazén městských lázní hostil Mistrovství ČR v plavání dospělých a dorostu. 

Kromě nemocné Petry Chocové a Barbory Závadové, která reprezentovala Evropu proti USA, 

byli v Chomutově všichni nejlepší čeští plavci napříč věkovými kategoriemi. Hlavní hvězdou 

však byla dvojice Jan Šefl (Slávie Plzeň) a Simona Baumrtová (Slávie Chomutov). Oba získali 

šest zlatých medailí, Simona Baumrtová navíc okořenila start v domovském bazénu českým 

rekordem na 100 m polohový závod (čas 1:01,32). Čerstvá bronzová medailistka z ME vyhrála 

znakové disciplíny, navíc přidala triumfy na obou polohovkách a na 200 m motýlek. O jeden 

mistrovský titul pro domácí barvy postaral i Simonin bratr Ondřej Baumrt, který dominoval 

na 100 m motýlek a přidal stříbro na dvojnásobné trati a bronzy na 50 m motýlek i 1 500 m 

volný způsob. Filip Škorvaga vyplaval bronz na 200 m prsa. Absolutorium zaslouží i starší žák 

Tomáš Franta, který ve své kategorii přepsal české rekordy na 100 m volný způsob, 100 m 

znak a 50 m motýlek. Štěpánka Šilhanová zaplavala rekordně 50 metrů motýlek a jako první 

třináctiletá plavkyně pokořila třicetivteřinovou hranici (čas 29,73).   

 

 Na Štědrý den krátce před půlnocí se kostel sv. Ignáce zaplnil zhruba čtyřmi stovkami 

lidí. Přilákala je sem tradiční půlnoční Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání pěveckých sborů 

za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova. Vše dirigoval sbormistr Miroslav Šulc. 
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2. 2. Zlepšování pokračovalo, ale letní vrcholy nevyšly 

 Simona Baumrtová, plavecká hvězda nejen Slávie Chomutov, ale i reprezentace ČR, 

pokračovala v roce 2011 ve vynikajících výkonech. Získala osm mistrovských titulů, překonala 

dva české rekordy, zaplavala si po dvou letech osobní rekord na 50 metrů v dlouhém bazénu. 

Přesto své výkony nehodnotila jen pozitivně. Hlavní cíle sezony, kterými bylo splnění limitu 

pro účast na olympiádě v Londýně a úspěch na MS v Šanghaji a univerziádě v Shenzhenu, se 

jí bohužel splnit nepodařilo. 
 

 
  

 Příprava na letní sezonu začala tradičně již v úvodu ledna. Prvním větším testem 

výkonnosti byly závody družstev v dubnu, krátce po návratu z vysokohorského soustředění 

ve španělské Sierra Nevadě. Simona zaplavala skvělé časy na 100 a 200 metrů znak, kromě 

znakových disciplín nenašla přemožitelku ani na 100 metrů kraul a motýlek. Další příprava 

pak probíhala bez problémů, růst výkonnosti prokázala na mezinárodních závodech v Ústí 

nad Labem na přelomu dubna a května, kde ve všech šesti svých disciplínách zvítězila. 

V květnu se chomutovská závodnice společně s plavci vysokoškolského plaveckého centra ze 

Strahova zúčastnila soustředění ve španělské Calelle.  

 Dalšími velkými závody byly Mare Nostrum v Barceloně začátkem června, těch se 

Simona Baumrtová zúčastnila coby česká reprezentantka. Plavala všechny znakové disciplíny 

a na časech bylo opět patrné zrychlení. Nejlepší výkon podala v závodě na 200 metrů znak, 

kde se časem 2:11,22 na 0,38 sekundy přiblížila limitu FINA A na OH v Londýně. Skvělý čas 

pak zaplavala na 100 metrů znak – 1:01,71, kterým zaostala pouze 0,15 sekundy za svým dva 

roky starým osobním a zároveň i českým rekordem.  
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 Po týdenní přípravě v Čechách Simona Baumrtová spolu s prsařkou Petrou Chocovou 

odletěly do Bulharska na desetidenní soustředění do hor. Po návratu Simonu čekal poslední 

mezinárodní test na závodech v Paříži. Tam si zlepšila osobní rekord na 50 metrů znak o 0,10 

sekundy, na 100 a 200 metrů znak pak mírně zaostala za výkony z Barcelony.  

 Před odletem na první z letních vrcholů do Číny si Simona zazávodila na mistrovství 

ČR v Praze-Podolí. S přehledem zvítězila na 100 a 200 metrů znak, nespokojená však byla se 

závodem na 50 m motýlek a hlavně pak se závodem na 50 m znak. V této disciplíně skončila 

druhá, prohrála v českých bazénech v některé ze znakových disciplín po zhruba dvou letech.  

 Mistrovství světa v dlouhém bazénu v čínské Šanghaji Simoně Baumrtové nevyšlo 

podle představ, ve všech disciplínách skončila v rozplavbách. Nejblíže úspěchu byla na 200 m 

znak, kde ji výkon 2:13,48 zařadil na 24. místo. Ve zbylých dvou disciplínách obsadila shodně 

30. pozici, na 50 m v čase 29,37 a na dvojnásobné distanci na 100 m výkonem 1:02,71. 

 Rozpačitě dopadla i měsíc poté Univerziáda v čínském Shenzhenu. Zde si Simona sice 

vyplavala finálovou účast na 50 metrů znak, když časem 29,35 obsadila 8. pozici. Ve finále 

zaplavala čas 29,41, který znamenal celkové 7. místo, současně byl ale o 0,5 sekundy horší 

než měsíc starý osobní rekord. Na 100 m znak časem 1:02,44 a na 200 m znak časem 2:15,51 

pak Simona vybojovala shodně 15. místo. I na této soutěži měla Simona vyšší ambice. 

 Trenér Tomáš Baumrt po analýze letní sezony začal koncem srpna dceru připravovat 

na zimu, jejímž vrcholem bylo prosincové ME v krátkém bazénu v polském Štětíně. Díky 

finálovému umístění z MS v Dubaji z prosince 2010 byla Simona společně s Bárou Závadovou 

pozvána začátkem října na první kolo světového poháru v krátkém bazénu do Dubaje. Tam 

Simona zaplavala velmi slušné časy a zlepšila si náladu po nepovedených letních vrcholech.  

 Po říjnovém soustředění v Nymburce se Simona spolu s nejlepšími chomutovskými 

plavci zúčastnila listopadových závodů Českého poháru v Jihlavě a Brně. V Jihlavě si zaplavala 

převážně doplňkové disciplíny, na prestižní Velké ceně Brna naopak plavala ty nejsilnější. Na 

všech znakových tratích dosáhla nejlepších časů podzimní sezony, zejména čas na 100 m 

znak 58,46 znamenal po dvou letech nový osobní rekord na této trati a dával tušit dobré 

výkony na nadcházejícím ME. 

 Výkonnost Simony Baumrtové stoupala i v dalších týdnech a gradovala na Mistrovství 

Evropy v plavání krátkém bazénu ve Štětíně. V první disciplíně 100 m znak se probojovala do 

finále, kde obsadila skvělé 6. místo v novém osobním rekordu 0:58,15. Dalším představením 

byl pak závod na 50 m znak, ve kterém bezpečně postoupila do finále. Finálový závod se jí 

dokonale povedl, obsadila vynikající třetí místo a získala bronzovou medaili v novém českém 

rekordu 0:26,94. Skvělé vystoupení na ME pak ukončila sedmým místem na 200 m znak.  

 Po návratu ze Štětína se v chomutovském bazénu konalo Mistrovství ČR v plavání 

dospělých a dorostu. Čerstvé medailistce z ME forma vydržela a hned první den překonala 

český rekord na 100 m polohový závod. Stala se nejúspěšnější účastnicí, z osmi startů získala 

šest titulů. 

 Cílem příští sezony Simony Baumrtové bude co nejdříve splnit limit pro olympiádu 

v Londýně. Jistota účasti by znamenala nerušenou přípravu na tento vrchol nejen sezony, ale 

i Simoniny dosavadní kariéry.  
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2. 3. Slibně rozjetá sezona skončila výpraskem ve finále  
 

 Do sezony 2010/2011 vstupoval hokejový klub opět s obrovskou touhou po postupu. 

Trenér Radim Rulík v kádru provedl řadu změn, odešli Mikšovic, Jeslínek, Eiselt, Domin, Míka, 

Malinský, Hašek, Trochta, Všetečka i Trefný. Nahradit je měli hráči, kteří obstojí v baráži. Nad 

všemi příchody ční přestup dvou zkušených obránců, z Pardubic spolehlivého Davida Havíře, 

čerstvého mistra extraligy, a z Plzně mnohonásobného reprezentanta, účastníka tří olympiád 

a nejproduktivnějšího zadáka extraligy Jana Bendy.   

 Radim Rulík si sice poskládal tým podle svých představ, ale sám u něho dlouho 

nevydržel. Zlákal ho ambiciózní projekt nově sestaveného Lva Poprad, který se měl stát 

dalším účastníkem ruské KHL. Po několikadenním jednání ho vedení klubu uvolnilo a na 

místo trenérské dvojice angažovalo Jaroslava Lišku a Vladimíra Kolka. Vzápětí projekt Lva 

Poprad ztroskotal, vedení chomutovského klubu se přesto k Radimu Rulíkovi neobrátilo zády 

a nabídlo mu místo šéftrenéra mládeže. O tři měsíce později respektovaný trenér 

z Chomutova odešel podruhé a nadobro, když mu nabídku trénovat A mužstvo předložila 

pražská Sparta. 

 Vzápětí už na lavičce KLH Chomutov nestál ani Vladimír Kolek. Chomutovští sice 

sezonu zahájili dobře a 1. ligu vedli, ale ve 13. kole jejich šňůru bez porážky v základní hrací 

době rázně utnul Havlíčkův Brod, a protože následovalo další zaváhání v Berouně a ani herní 

projev neodpovídal extraligovým ambicím, došlo k trenérské rošádě. Mužstvo převzal Milan 

Kašpárek a Jaroslav Liška se stal jeho asistentem. Chomutov se pak o první místo přetahoval 

s tradičním rivalem z Ústí nad Labem, ale nakonec prvenství po základní části uhájil.  

 V nadstavbě, ve které se dvoukolově utkalo osm 

nejlepších celků, byla ovšem výkonnost týmu KLH rozkolísaná, a 

tak brzo klesl na 2. místo, kde už zůstal až do konce. Ve 44 

zápasech základní a nadstavbové části nasbíral Chomutov 90 

bodů, o dva méně než vítězní Ústečtí Lvi. V tabulce domácích 

zápasů obsadil chomutovský tým s 52 body první místo, 

v tabulce venkovních pak s 38 body druhé.   

 K poslednímu lednu už byli zpět v KLH Chomutov všichni 

hráči, kteří předtím byli formou hostování zapůjčeni do extraligových klubů, aby si udrželi 

extraligovou výkonnost. Vesměs se jim dařilo výborně. Radek Duda doslova pobláznil 

hokejovou Plzeň, když v první útočné formaci s matadory Strakou a Vlasákem ve 25 utkáních 

nasbíral 29 bodů za 16 gólů a 13 asistencí. Pověst elitního střelce v Karlových Varech potvrdil 

David Hruška, který ve 34 zápasech získal 32 bodů za 19 gólů a 13 asistencí, byl 

nejproduktivnějším hráčem Energie a jeden čas vedl i tabulku extraligových střelců. Jakub 

Grof stihl ve Zlíně odehrát také 34 zápasů, patřil k pilířům obrany a v útočné fázi přidal 3 góly 

a 7 přihrávek. V Mladé Boleslavi se střelecky probral Zbyněk Hrdel, který v 16 utkáních 

zaznamenal 4 góly a stejný počet asistencí. V menší míře si extraligu zahráli také Milan 

Procházka, Ján Mucha, David Havíř (všichni Karlovy Vary), Zdeněk Skořepa (Slavie Praha) a 

Miroslav Hanuljak (Plzeň). Jan Benda hostoval v pražské Slavii, odkud se ovšem rovnou 
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stěhoval do Mladé Boleslavi. Při těchto absencích vzal na sebe roli tahouna Petr Jíra, který si 

připsal 40 bodů za 18 branek a 22 asistencí a stal se nejproduktivnějším chomutovským 

hráčem. Druhý byl Milan Kraft se 37 body (14 + 23). 

 Přes výchozí druhé místo se cíl pro play off neměnil. Hráči i trenéři slibovali boj o 

extraligu a s marketingovou podporou klubu v pirátském duchu se do dění nechali vtáhnout i 

fanoušci, kterých dosud na zápasy chodilo v průměru jen 1 393. Kromě standardních 

prostředků je na zápasy play off na frekventovaných místech města zvalo několik „věží“ – 

konstrukcí ze všech stran potažených billboardy a také klasické billboardy. Ten největší z nich 

měl viset na takzvaném Armabetonu ze strany od Prahy, bohužel se ho kvůli jeho váze a 

větru nepodařilo nainstalovat. Pozvánky Chomutovanům chodily i do schránek. Návštěvnost 

na starém zimním stadionu se tak výrazně zvedla, a to v průměru na 3 950 diváků na utkání. 

 V úvodu play off mohli být fanoušci spokojení. Do čtvrtfinálové série proti Hradci 

Králové vstoupil Chomutov bezproblémovými vítězstvími 3:1 a 5:2 na domácím ledě. V první 

odvetě na východě Čech sice Chomutov 1:3 prohrál, když neudržel vedení a třetí gól 

inkasoval tři vteřiny před koncem do prázdné brány, ale o den později zaváhání napravil a 

v těžkém zápase vybojoval výhru 5:3. O postupu pak rozhodl před vlastními fanoušky 

jednoznačným vítězstvím 6:2. V semifinále čekala Chomutov jihlavská Dukla, s dvanácti tituly 

nejúspěšnější celek české historie. Tým z Vysočiny ale už dlouhá léta jen paběrkuje, postup 

do semifinále pro něho byl úspěchem. Zato cíle Chomutova byly úplně někde jinde a hráči 

KLH naštěstí nic neponechali náhodě. Úvodní utkání bylo ještě poměrně vyrovnané, domácí 

ho vyhráli 3:1, zato ve druhém se čtyřmi góly během první třetiny dostali do pohody a hosty 

z vlastního ledu nakonec vyprovodili s 

výpraskem 6:0. Dobře si vedli i na Vysočině. 

Tam jim nejprve pro změnu vyšla poslední 

třetina, kterou vyhráli 3:0 a celý zápas 5:1. 

Čtvrtý duel byl pro Duklu bojem o všechno, 

po 60 minutách i po prodloužení byl stav 3:3, 

až v nájezdech byl úspěšnější Chomutov, 

který si tak v nejkratším možném čase zajistil 

postup do finále. 

 Z druhého semifinále si postup 

vybojoval Slovan Ústečtí Lvi. Před vzájemným 

soubojem vládl v  táboře KLH optimismus, ale 

právě jedenáctidenní přestávka možná 

Chomutovu uškodila. V prvním utkání na ledě 

krajského rivala se Chomutov dvě třetiny 

nemohl dostat do tempa a dvougólové 

manko v poslední dvacetiminutovce jen snížil 

na konečných 1:2. Také v druhém zápase 

hosté zaspali úvod, první třetinu prohráli 1:3, 

a přestože v dalším průběhu byli výrazně 
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lepší, nakonec se z vítězství 5:4 

radovali domácí. Dvě těsné výhry 

zajistily ústeckým hráčům pohodu, 

kterou si přenesli i do Chomutova. 

Domácí KLH si ve třetím zápase sice 

též vytvořil dvougólové vedení, ale 

ještě ve 2. třetině hosté snížili a ve 

třetí nervozity Chomutova využili 

k otočení výsledku na konečných 

2:3. Na snímku po vyšachování 

ústecké obrany kapitán Chomutova 

Zdeněk Skořepa zvyšuje na 2:0. Hrozba vyřazení ještě víc hokejistům KLH svazovala nohy ve 

čtvrtém utkání. V něm rozhodla 2. třetina, kdy Ústí z 1:1 uteklo na 1:3 a poté ve 3. třetině 

výsledek pečetilo na 1:4. Sezonu Chomutova tak utnul krutý výprask 0:4 na zápasy, přestože 

jednotlivé zápasy byly vyrovnané a tři z nich skončily jednogólovým rozdílem. Bodově v play 

off mužstvo táhla trojice s podobnou bilancí – Milan Kraft (5 gólů + 8 asistencí), David Hruška 

(5 + 8) a Radek Duda (4 + 8), nejlepším střelcem byl Milan Procházka (7 + 2).  
 

 
 

Smutný chomutovský brankář Miroslav Hanuljak středem zájmu novinářů. 
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Kapitola 3.: Veřejná správa 

3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 

 Rada města Chomutova v roce 2011 pracovala ve složení (abecedně): 

 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Martin Klouda     Ing. Rudolf Kozák  

  Mgr. Jan Mareš     Mgr. Milan Märc 

  Stanislav Mikšovic     Ing. Jan Řehák 

  Jindřich Stádník     Jana Vaňhová 

  Ing. Kamila Vrtišková  

 

            Rada města Chomutova v roce 2011 zasedala pětadvacetkrát, z toho jedenadvacetkrát 

řádně a čtyřikrát mimořádně. Zasedání proběhla v termínech: 17. ledna, 31. ledna, 7. února, 

21. února,  7. března,  14. března,  16. března,  4. dubna,  18. dubna,  2. května,  16. května, 

23. května, 3. června, 20. června, 11. července, 29. srpna, 5. září, 12. září, 3. října,  17. října, 

7. listopadu, 21. listopadu, 5. prosince, 9. prosince a 19. prosince. Navíc se radní dvakrát sešli 

s jirkovskými kolegy na zasedání rad měst Chomutova a Jirkova, a to 21. února a 7. listopadu. 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2011 pracovalo ve složení (abecedně): 

MUDr. Jiří Binter 

Mgr. Eva Blažková 

Ing. Daniel Černý (od 19. prosince) 
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Ing. Vojtěch Čihař 

Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík (od 20. června) 

Ing. Helena Hanyšová 

Ing. Jiří Hartman 

Ing. Miloň Houda 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

MUDr. Michal Kasl (do 19. prosince) 

PaedDr. Marie Kindermannová 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Ing. Rudolf Kozák 

MUDr. Martin Krákora 

Ing. Květoslava Krotilová 

Mgr. Andrea Löblová 

Mgr. Milan Märc 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

MVDr. Přemysl Rabas 

Mgr. Ing. Ivana Řápková (do 20. června) 

Jindřich Stádník 

Marie Štáfková 

MUDr. Jiří Valeš 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Ing. Kamila Vrtišková 

Vlastimil Waic 

Bc. Alena Zadáková 

Libuše Zmátlová 

 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2011 zasedalo šestkrát, z toho pětkrát řádně 

a jednou mimořádně. Zasedání proběhla v termínech:  31. ledna,  28. března,  20. června,  

26. září, 28. listopadu a 19. prosince. 

 

 Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena v budově 

magistrátu – servisu ZM, zveřejněna na úřední desce magistrátu a dále jsou přístupná na 

webových stránkách statutárního města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 

 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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Zde je průřez nejzásadnějšími a nejzajímavějšími rozhodnutími: 

 

 Na prvním zasedání 17. ledna radní schválili dohodu o vzájemné spolupráci města se 

Severočeskými doly, a. s. Předmětem smlouvy je poskytování finančních prostředků městu 

za účelem zlepšení kvality života místních obyvatel. Na rok 2011 město dostane pět milionů 

korun, z nichž budou dva miliony použity na obnovu a rozvoj školských zařízení, dva půjdou 

do sociální a zdravotnické oblasti a jeden milion na akce města. 

 

 Především kvůli výstavbě nového letního stadionu se 31. ledna poprvé v roce 2011 

sešli zastupitelé města. Mimořádné jednání si vyžádala potřeba splnění všech lhůt podle 

pravidel poskytování podpory z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Severozápad.  

 

 Rada města 7. února schválila vyhlášení grantů pro rok 2011. Ty směřovaly do 

oblastí rozvoje vzdělávání a lidských zdrojů a do podpory a rozvoje sportu a tělovýchovy. 

Konkrétně byly vyhlášeny granty Prevence rizikového chování v základních školách (finanční 

rámec jednotlivých grantů 49 999 Kč), Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a 

mládeže (finanční rámec grantů 100 000 Kč, pro jednoho žadatele maximálně 30 000 Kč), 

Podpora a rozvoj sportovních talentů v odvětvích s převahou individuálního charakteru 

(finanční rámec grantů 70 000 Kč, pro jednoho žadatele maximálně 10 000 Kč). 

  

 Na tomtéž jednání radní schválili zavedení testovacího provozu zastávkových zón na 

všech linkách MHD a s tím spojené zlevněné jízdné. Cestující za jeden až tři zastávkové úseky 

zaplatí 8 korun, od 4 do 10 úseků 13 korun a nad 10 úseků cenu v plné výši 16 korun. Pro děti 

od 6 do 15 let budou ceny poloviční, tedy 4, 6 a 8 korun.  

 

 Rady měst Chomutova a Jirkova se 21. února sešly ke společnému jednání. Stěžejním 

tématem byla doprava v obou městech, kterou zajišťuje Dopravní podnik měst Chomutova a 

Jirkova. Zástupci této společnosti představili radním novinky z činnosti, z dat odbavovacího 

systému informace o využitelnosti jednotlivých linek a také další informace o oběma radami 

schváleném systému spravedlivého jízdného podle počtu projetých úseků. Radní schválili 

předložené návrhy na posílení sítě MHD, vyplývající z požadavku cestujících. Projednávala se 

možnost zvýhodnění cen jízdného pro některé skupiny obyvatel a informování obyvatel 

prostřednictvím obrazovek ve vozech MHD o zhoršených rozptylových podmínkách v období 

inverzního počasí. V těchto bodech nebylo přijato usnesení, rady měst se domluvily na 

samostatném projednání. Vzhledem k provázanosti systému městské hromadné dopravy se 

ale zástupci obou měst shodli na nutnosti jednotného stanoviska. 

 

 Rada města 7. března projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení investiční 

akce pro rok 2011. V návrhu bylo rozšíření či vybudování parkovacích stání v ulicích 

Březenecká, Cihlářská, Kamenná, Dřínovská, Škroupova a parkoviště u TŠ Stardance za 
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celkem téměř 16,4 milionu korun, dále rekonstrukce střechy sportovní haly za 7,4 milionu Kč, 

rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory na Písečné za 8 milionů Kč, rekonstrukce 

komunikace v Kozinově ulici za 1 milion Kč nebo za 200 tisíc korun oprava hradební zdi 

v Mánesově ulici.   

 

 Na stejném jednání radní schválili nový tržní řád, který umožní pořádat v centru 

Chomutova farmářské trhy. Jejich pořádáním chce město nabídnout občanům možnost 

nákupu čerstvých zemědělských produktů a zároveň podpořit regionální zemědělce.   

 

 Jen o týden později se Rada města Chomutova sešla znovu a k tomuto jednání se 

upínaly zraky žadatelů o dotace a příspěvky na činnost a projekty. Například na 

podporované sporty radní schválili uvolnění 9,3 milionu korun. Nejvíce z balíku dostali 

hokejisté KLH Chomutov, a to stejně jako o rok dříve 4,6 milionu korun. Druhý nejvyšší objem 

připadl basketbalistům BK ASK Chomutov, a to 1 250 000 Kč + možná prémie 300 000 Kč za 

postup do nejvyšší soutěže. Přes milion korun ještě dostali fotbalisté FC Chomutov 

(1 250 000 Kč), další částky už byly v řádech statisíců – pro zápasníky ASK VALZAP Chomutov 

650 000 Kč, pro národní házenkářky SK Chomutov NH 450 000 Kč, pro plavce TJ Slávie 

Chomutov 400 000 Kč, pro judisty TJ VTŽ Chomutov a volejbalisty TJ VEROS Chomutov 

shodně 350 000 Kč. Díky výjimce dostali peníze softbalisté SC 80 Beavers Chomutov, a to 

200 000 Kč. O dva týdny později doporučení radních potvrdili i zastupitelé. 

 

 Ve stejných termínech a stejným schvalovacím procesem, tedy 14. března jednáním 

rady a 28. března jednáním zastupitelstva, prošel etický kodex zastupitele města 

Chomutova. Tento předpis vychází z morálních zásad, jež by měl každý zastupitel při výkonu 

funkce dodržovat, naopak neobsahuje citace ani výtahy z právních norem, aby nevytvářel 

právní duplicitu v případech, které řeší jiné závazné právní předpisy. 

 

 Na jednání Zastupitelstva města Chomutova 28. března vystoupil ředitel Krajské 

zdravotní Eduard Reichelt, aby zastupitele informoval o situaci a plánech akciové společnosti 

sdružující pět největších nemocnic Ústeckého kraje, zejména o možnostech zachování 

onkologického centra v chomutovské nemocnici.  

 

 Zastupitelé také 28. března vyšli vstříc záměru zbourat starou a nevzhlednou tržnici a 

místo ní vybudovat nové informační centrum a parkoviště. Schválili žádost o dotaci, ze které 

by město chtělo celý projekt v ceně téměř 15 milionů korun zaplatit.  

 

 Radní na jednání 4. dubna a poté zastupitelé na jednání 20. června schválili název 

nové ulice v Chomutově. Lidé, kteří se nastěhují do právě stavěných rodinných domků na 

okraji Zadních Vinohrad směrem na Otvice, budou mít v občanském průkazu v kolonce 

bydliště napsáno U Kamencového jezera. V Chomutově dosud bylo 247 ulic, nová má 

pořadové číslo 248.  
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 Na stejném jednání radní posuzovali návrhy na logo města. Ten, který byl podle jejich 

mínění nejzdařilejší, vybrali k dopracování. 

 

 Rada města 4. dubna také projednala a posoudila záměr Aeroklubu Chomutov na 

doplnění statutu letiště o statut neveřejné mezinárodní letiště s otevřenou hranicí. Získáním 

tohoto statutu by bylo možné na pesvickém letišti přijímat lety i z oblastí mimo Schengenský 

prostor. Tuto možnost by ocenila jak veřejnost a turisté, tak především firmy podnikající 

v regionu. Na základě Rámcové strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 a studie 

rozvoje dopravní infrastruktury Chomutovska rada záměr aeroklubu podpořila. 

 

  Rada města Chomutova 18. dubna schválila smluvní nájemné u nově přidělovaných 

bytů v majetku města ve výši 46 Kč/m2 pro byty standardní, 32 Kč/m2 u bytů v zařízeních 

sociální péče a 25 Kč/m2 u půdních vestaveb. Na stejnou výši schválila úpravu nájemného u 

stávajících nájemců městských bytů, a to z důvodu ukončení regulace nájemného zákony ČR 

k 31. prosinci 2010 a s účinností po schválení nájemného za Chomutovskou bytovou ve valné 

hromadě. Při stanovení nájemného bylo přihlédnuto k tomu, aby výše byla akceptovatelná 

obyvateli, ale také se vycházelo z cen v obdobných městech.  

 

 Ke stávajícím členům zastupitelstva, kterým byla udělena výsada vykonávat svatební 

obřady, vítání občánků a další významné ceremoniály (viz zápis v kronice za rok 2010), přibyl 

18. dubna na jednání rady města Vojtěch Čihař. Později naopak byla vyřazena poslankyně 

Ivana Řápková, která z důvodů pracovního vytížení rezignovala na funkci zastupitele.  

 

 Na jednání 2. května rada města schválila vítěze výběrového řízení na úklidové služby 

všech budov magistrátu. Přihlásilo se třináct uchazečů, z nichž sedm bylo z důvodu nesplnění 

podmínek zadání vyloučeno. Z hodnocení šesti nabídek zvítězila společnost SaJ, a. s., která 

podala nejnižší cenu 4,2 milionu korun za čtyři roky úklidu. Město tak v příštím období ušetří 

3 miliony za úklid magistrátních budov. Hodnocení nabídek se zúčastnil zástupce veřejnosti. 

 

 Rada města na jednání 23. května vzala na vědomí zánik mandátu zastupitelky Ivany 

Řápkové (ODS), která se jej vzdala. Primátor Jan Mareš předal osvědčení o vzniku mandátu 

člena zastupitelstva prvnímu náhradníkovi Zdeňku Fojtíkovi ze stejné politické strany. Ten se 

oficiálně funkce ujal 20. června složením slibu před zastupiteli. 

 

 Městské zastupitelstvo i se Zdeňkem Fojtíkem 20. června schválilo Závěrečný účet 

statutárního města Chomutova za rok 2010 včetně příloh, ze kterého mimo jiné vyplynulo 

vrácení finančních prostředků do rozpočtu kraje ve výších 29 026,15 Kč (nevyčerpaná část 

dotace na podporu terénní práce), 1 066 500,00 Kč (nevyčerpaná část dotace na výplatu 

sociálních dávek - příspěvek na péči), 1 557 407,00 Kč (nevyčerpaná část dotace na výplatu 

sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP), 129 803,36 Kč (nevyčerpaná dotace na volby 
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do poslanecké sněmovny) a 92 793,16 Kč (nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstva 

města). Hospodářský výsledek města Chomutova za rok 2010 byl ve výši 239 025 634,67 Kč. 

  

 Na stejném zasedání zastupitelé 

revokovali usnesení z 28. listopadu 2005, 

kterým schválili tehdy vysoutěžené, ale 

do praxe nikdy neaplikované logo, a  

vzápětí schválili logo nové. To se skládá 

z názvu města a grafického symbolu 

v podobě čtyř stylizovaných gotických oken obrácených k sobě špičkami (více v kap. Události 

veřejného života). 

 

 Rada města 11. července schválila uzavření nájemních smluv na pronájem zimního 

stadionu a tréninkové haly se šatnovým blokem mezi společností města Kultura a sport 

Chomutov a nájemci KLH Chomutov, a. s., Klub ledního hokeje Chomutov a Krasobruslařský 

klub Chomutov za účelem zajištění sportovních činností na všech úrovních.  

 

 Na základě projednání v sociální komisi a doporučení Krajského úřadu Ústeckého 

kraje schválili 3. října radní přidělení bezbariérového bytu páru, jehož oba členové mají 

zdravotní problémy s mobilitou a současně obývaný byt, především sociální zázemí, jim 

nevyhovuje. Oba žadatelé jsou držitelé průkazů ZTP a doložili všechna potřebná doporučení. 

Rada města dále schválila pronájem bytu na půl cesty na šest měsíců žadateli, který doposud 

bydlel na ubytovně, a ženě, která se svými třemi dětmi potřebuje bydlení. Dvěma stávajícím 

nájemníkům byly na dalšího půl roku prodlouženy nájemní smlouvy také na byty na půl 

cesty. V obou případech jde o neúplné rodiny - muž s dítětem a žena se třemi dětmi. Město 

Chomutov pronajímá byty na půl cesty žadatelům, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci, ale 

podmínkou je, aby si uchazeči plnili povinnosti, nedlužili městu a jeho organizacím, pečovali 

o své děti a pokud jsou bez práce a jejich zdravotní stav to umožňuje, aby byli zapojeni do 

veřejné služby. Krátkodobý pronájem je vždy pouze na půl roku, aby si tito lidé mohli najít 

další dlouhodobé bydlení. V odůvodněných případech může rada rozhodnout o prodloužení 

doby nájmu o dalších 6 měsíců. 

 

 Radní na jednání 17. října rozhodli, že v příštích pěti letech bude veškerý nemovitý 

majetek města pojištěn společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Radní na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek schválili tuto 

nabídku jako nejvýhodnější podle zadaných kritérií. Díky vypsanému výběrovému řízení 

pojištění městského majetku zlevní téměř o 4 miliony korun. Současné pojištění je ve výši 

3,25 milionu za rok, nové bude 2,5 milionu. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2016 

tak město nezaplatí přes 16 milionů, ale jen 12,5 milionu Kč. Navíc pojištěny budou nejen 

všechny budovy, které má město v majetku v tuto chvíli, ale i ty, které budou v příštím roce 

z prostředků EU teprve dostavěny. 
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 Jen dva body k projednání mělo zasedání společné rady měst Chomutova a Jirkova, 

které proběhlo 7. listopadu. Prvním byla kontrola plnění usnesení z předchozího jednání, 

druhým pak dílčí úprava ceníku MHD. 

 

 Chomutovští radní jednali 7. listopadu i samostatně. Mimo jiných záležitostí schválili 

spolupráci se společností IBM Česká republika, na základě které budou chomutovské 

mateřské školy a přípravné třídy bezplatně vybaveny šestnácti speciálně upravenými 

počítačovými sestavami KidSmart. Ty rozvíjejí logické myšlení, procvičují prostorové a časové 

představy, podporují děti v poznávání, dovolují experimentování, rozšiřují znalosti dětí o 

přírodě a světě a zdokonalují jejich sociální dovednosti.  

 

 K dalšímu zasedání se radní sešli 21. listopadu.  V rámci nabitého programu schválili i 

ukončení smluvního vztahu se společností Strategic Consulting, s. r. o., založeného smlouvou 

o dílo 31. 8. 2009, jejímž předmětem bylo vydávání Chomutovských novin, a to formou 

výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou. Město z vydávání novin externí firmou tzv. na klíč se 

chystalo vrátit k jejich přípravě vlastními silami a od tohoto kroku si slibovalo především 

úsporu finančních prostředků. 

 

 Na tomtéž jednání schválili radní změny ve struktuře magistrátu, které si vyžádala 

reforma veřejné správy, sociálních služeb, účetnictví státu a další legislativní úpravy platné 

od 1. ledna 2012. Od téhož data proto mělo být zrušeno oddělení dávek hmotné nouze a 

úsek péče o zdravotně postižené a příspěvek na péči, změnit se měl i název celého odboru z 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí. Naopak posílena měla být 

terénní sociální práce a odborné poradenství. Dalšími z řady schválených změn bylo navýšení 

počtu pracovníků odboru ekonomiky na úseku rozpočtu a účetnictví a také sloučení tří 

samostatných oddělení do nového odboru s názvem obecní živnostenský úřad, stavební úřad 

a životní prostředí.   

 

 Zastupitelstvo 28. listopadu schválilo nové znění zřizovací listiny Městského ústavu 

sociálních služeb Chomutov, v níž se mění název této příspěvkové organizace města na nový 

název Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, a přesouvá se jeden z předmětů 

činnosti zajišťování hostinské činnosti do činnosti vedlejší.     

 

 Zastupitelstvo města na tomtéž jednání nepřijalo Strategický plán pro sociální 

začleňování, protože tento materiál sepsaný Agenturou pro sociální začleňování v romských 

lokalitách vykazoval zejména v analytické části obsahové a formální chyby. Také samotné 

představení strategie ředitelem agentury Martinem Šimáčkem přímo na jednání zhodnotili 

zastupitelé jako nevěrohodné. Na některé jejich konkrétní dotazy totiž ředitel neodpověděl 

nebo uvedl nepravdivé informace. Veřejný rozkol na zastupitelstvu pak vyvrcholil rozvázáním 

spolupráce mezi městem a agenturou. V aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování poté 

město a jeho složky pokračovaly vlastními silami jako před uzavřením dohody na jaře 2010. 
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 V zastupitelstvu města došlo koncem roku k další změně. Osmatřicetiletý člen PRO 

Chomutov Daniel Černý nahradil Michala Kasla, jehož vzdání se funkce kvůli pracovnímu 

vytížení zubařskou praxí se projednávalo v radě města 9. prosince. Náhradník Daniel Černý 

se zastupitelem stal složením slibu na jednání zastupitelstva 19. prosince, když už předtím 

rok pracoval v komisi majetku, investic a územního plánu při radě města.  

 

 Na svém posledním jednání roku 2011 zastupitelé včetně Daniela Černého schválili 

šest místních vyhlášek, přičemž čtyři z nich se týkaly omezení a zpoplatnění hazardu a jeho 

reklamy. Zastupitelé schválili změnu vyhlášky o místním poplatku, která zpřesnila vymezení 

předmětu „provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a 

herní místo lokálního herního systému“ v souladu s novelou zákona o loteriích. Sazba 

poplatku zůstala na stejné výši, tedy 5 000 Kč na tři měsíce, stejně tak se nezměnily ani jiné 

povinnosti plátců. Současně zastupitelé novou vyhláškou plošně v celém městě zakázali 

provoz výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů. 

Později bude možné tyto systémy a přístroje provozovat ve čtyřech budovách v majetku 

města nebo Chomutovské bytové. Další snahou města o předcházení negativních 

společenských jevů, které se k hraní hazardních her bezpochyby vážou, je i vyhláška výrazně 

omezující propagaci hazardu. Zastupitelé dále schválili vyhlášku o zákazu veřejného nabízení, 

poskytování a využívání sexuálních služeb. Jsou tak taxativně vymezeny činnosti, které by 

mohly ve městě narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy. Od 1. ledna 

bude upraven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Každá osoba za rok má za komunální odpad 

uhradit 500 korun s tím, že dalších 169 korun na každého obyvatele dotuje město.    
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3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 
 

 Magistrát města Chomutova pod vedením tajemníka Ing. Theodora Sojky v roce 2011 

zaznamenal jako celek tři významné mezníky. Prvním z nich bylo výběrové řízení na úklidové 

služby. Výběrem nové společnosti si otevřel cestu k několikamilionovým úsporám a potvrdil 

tak, že outsourcing služeb může být velmi výhodný. Druhým byl zisk ceny Město pro byznys 

Ústeckého kraje, zvláštní ceny za přístup veřejné správy a uznání za nejvyšší spokojenost 

podnikatelů s místním podnikatelským prostředím. Je to důkaz, že vytváření proklientského 

prostředí na úřadě se vyplatí. Završením organizačních opatření bylo spojení živnostenského 

úřadu a stavebního úřadu s životním prostředím do jednoho odboru. V budově na Husově 

náměstí tak vzniklo jakési podnikatelské centrum s nadstandardními službami, jako je výdej 

živnostenských listů na počkání (bez 30 dnů správního řízení), platby přes platební terminál, 

pomoc stavebním podnikatelům v dodávání dokumentů z archivu ve zdigitalizované podobě, 

objednávání na úřad přes SMS a tzv. obsluha z jedné ruky, kdy úředník vyřizující za přepážkou 

dokument zároveň vybírá správní poplatek, aby podnikatel nemusel vážit cestu do pokladny. 

V budově také jednou týdně provádí poradenskou činnost Česká obchodní inspekce. Třetím 

mezníkem byl kurs znakové řeči, který absolvovalo dvacet úředníků. Došlo tak k prolomení 

bariéry se sluchově postiženými občany a k splnění cílů otevřenosti a bezbariérovosti úřadu. 

 Další aktivitou bylo uspořádání setkání vedoucích úředníků a tajemníků statutárních 

měst, která se porovnávají v benchmarkingové iniciativě. V rámci předávání dobrých praxí 

v červenci zavítalo do Chomutova padesát tajemníků z Lotyšska. Dobrou praxi v systému 

parkování pak Chomutovští předávali návštěvě z veřejné správy a podnikatelského prostředí 

polského města Sosnowiecz. Úředníci magistrátu také reprezentovali město v soutěži v rámci 

oslav pěti let od uvedení Chomutova mezi statutární města. Někteří se skrz předsednictví 

primátora Jana Mareše v komoře statutárních měst při Sdružení měst a obcí také zapojili do 

pracovních skupin tohoto uskupení, které bojuje proti státní byrokracii a je připomínkovým 

místem před přijímáním zákonů v poslanecké sněmovně. Město mělo zastoupení i v pracovní 

skupině při Ministerstvu vnitra a podílelo se na vytvoření dokumentu Analýza stavu ve 

veřejné správě, který byl přijat vládou. Úředníci města jsou také pravidelně zváni k jednáním 

sekce kvality ve veřejné správě při Ministerstvu vnitra a fungují jako hodnotitelé v rámci 

vyhlášení Národní ceny kvality ve veřejné správě, která se v roce 2011 konala v Chrudimi.  

 V závěru roku se činnost zaměřila na změny přicházející s rokem 2012 - elektronické 

občanky, základní registry a přesun většiny sociálních agend pod úřad práce. Diplomatickou 

cestou se podařilo pracoviště oddělení správních činností pro sběr dat a výdej e-občanských 

průkazů vybavit tak, aby zvládlo počet klientů v rámci správního obvodu, když ministerstvo 

přípravu evidentně podcenilo. Podobně Ministerstvo práce a sociálních věcí, které zahájilo 

sociální reformu. Na úřad práce tak na přelomu roku přešlo delimitací třináct zaměstnanců 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zbývající úředníci odboru pak celý leden 2012 úřadu 

práce vypomáhali. Úřad práce využil nejen potenciálu personálního a odborného, ale využil i 

prostory magistrátu ve Zborovské ulici, když se tam v závěru roku 2011 přestěhoval s celou 

agendou sociálních dávek. Činnost jednotlivých odborů je podrobněji popsána dále. 
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Odbor kancelář primátora 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Jarmila Mravcová. 

 

Úsek projektů 

 Úsek projektů v roce 2011 pokračoval v realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 

(dále jen IPRM) vyhlášeného pro programové období 2007 - 2013 v rámci oblasti podpory 1.1 

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. IPRM Areál bývalých kasáren a 

přilehlého okolí je složen z devíti dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, 

kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a 

parkování a na řízení celého IPRM. Jedná se o dílčí projekty: 

1. Centrum sportu a volného času - zimní stadion - v prosinci 2010 byla ukončena 

výstavba, a protože projekt úspěšně prošel kolaudací, už v závěru roku byl zahájen zkušební 

provoz. Z celkových nákladů projektu 644 000 000 Kč bylo 40 % poskytnuto z dotace ve výši 

232 211 166 Kč. Poslední část této dotace byla městem přijata 1. června 2011. 

2. Centrum sportu a volného času - tréninková hala a šatnovací blok - v prosinci 2010 

byla ukončena závěrečná, třetí etapa výstavby. Projekt prošel kolaudací kolaudací a zkraje 

roku 2011 byl zahájen zkušební provoz. Z celkových nákladů projektu 163 000 000 Kč bylo 

92,5 % finančních prostředků poskytnuto z dotace ve výši 127 480 845 Kč. Poslední část této 

dotace byla městem přijata 14. března 2011. 

3. Letní stadion s tréninkovým zázemím - v roce 2011 došlo k ukončení první etapy 

výstavby, následné kontrole a proplacení části dotace ve výši 90 073 417,40 Kč (85 % 

způsobilých výdajů projektu). Druhá etapa má být stavebně ukončena v květnu 2012. 

4. Oddychové a relaxační centrum (akvapark) - v roce 2011 došlo k ukončení první 

etapy projektu a následné kontrole. Vzhledem k objemu projektu byl upraven harmonogram 

prací s ukončením v červenci 2012.  

5. Kulturně společenské centrum - projekt byl stavebně ukončen v létě 2011 a druhá 

polovina z celkové dotace 72 672 099,31 Kč byla městem přijata 17. prosince 2011. 

6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury - projekt je rozdělen do tří 

etap s plánovaným ukončením v červenci 2012. 

7. Revitalizace a regenerace v zóně – jednoetapový projekt je v realizaci, ukončen má 

být 31. května 2012. Dotace z celkových uznatelných nákladů bude 92,5 %.  

8. Efektivní řízení I - v rámci projektu došlo k vybavení úseku projektů kancelářskou a 

výpočetní technikou. Dále je z projektu hrazena poměrná část mezd pracovního týmu IPRM, 

školení a odborná literatura. V současné době je ukončena I. a II. etapa. Projekt je celkově 

prodloužen do konce roku 2012. 

9. Efektivní řízení II - projekt je zaměřen na zajišťování publicity celého IPRM, webové 

stránky, billboardy, tisk, milníky apod. Projekt byl v roce 2011 rozdělen na čtyři etapy. 

V současné době je proplacena první z nich, na níž město získalo dotaci 10 563 945,22 Kč 

(92,5 % způsobilých výdajů etapy projektu). 
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 Druhým mimořádně rozsáhlým integrovaným plánem rozvoje města je IPRM Sídliště, 

místo pro život. V roce 2011 byly v jeho rámci zrealizovány čtyři akce: 

1. Nový chodník k areálu Podkrušnohorského zooparku – vybudování nového chodníku 

k areálu zooparku a ke křižovatce mezi sídlišti Březenecká a Kamenná, dále výstavba nových 

parkovacích míst. 

2. Kompletní modernizace a rekonstrukce v ulicích Jirkovská a Písečná - vybudovány 

nové komunikace včetně chodníku v Jirkovské ulici mezi školou a podchodem z obchodní 

zóny Otvice, nový chodník u komplexu Flóra, 35 nových parkovacích míst v ulici Písečná a 

nový propojovací chodník z podchodu pod zastávkou MHD do ulic Písečná a Jirkovská. 

3. Nová parkovací místa v ulici Výletní - zhodnocení infrastruktury formou výstavby 22 

nových parkovacích míst. 

4. Vytvoření přístupového chodníku k Tescu – vybudování nového chodníku k Tescu 

podél komunikace. Celkové způsobilé výdaje všech čtyř projektů činily 10 820 213 Kč. Město 

získalo dotaci 9 197 180 Kč. 

 Ukončen je projekt Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a 

marketing cestovního ruchu (ETIC), jehož udržitelnost byla stanovena do roku 2017. Zatímco 

první etapa projektu byla poskytovatelem dotace proplacena v roce 2010, proplacení druhé 

přijde na řadu až v roce 2012. 

 V rámci prioritní osy 9.4 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 

město získalo dotaci z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

na projekt s názvem Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov. Její 

výše je 12 587 272 Kč, projekt bude realizován v roce 2012. 

 V programu Cíle 3 Podpora přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným 

státem Sasko a Českou republikou stále probíhá realizace projektu Centrum krušnohorského 

lidového umění. Cílem projektu je v Podkrušnohorském zooparku vybudování zážitkového 

areálu, který bude reálnou připomínkou zaniklých kulturních kořenů a ve kterém ožijí ukázky 

řemesel. 

 V rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) probíhá akce Zateplení 

základní školy Zahradní. Celkové náklady projektu se pohybují kolem 47 milionů Kč, přičemž 

sjednaná dotace činí 50 %. Projektu bude ukončen v roce 2012. 

 V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) v roce 2011 probíhaly tři projekty: 

1. Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutov a obcí správního obvodu - cílem je 

modernizace výkonu územní veřejné správy hlavně zefektivněním elektronické komunikace 

mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové propojenosti místní a 

ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady 

územní samosprávy a on-line přístup k agendám prostřednictvím kvalitní technologické a 

komunikační infrastruktury s odpovídajícím zabezpečením. 

2. Realizace datové sítě - metropolitní síť Chomutov - cílem projektu je vybudování 

základní telekomunikační infrastruktury - metropolitní sítě, která umožní napojení územní 

veřejné správy do centrálního místa služeb. V rámci projektu bude připojeno k metropolitní 
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síti a tím i vysokorychlostnímu internetu 25 objektů (budovy magistrátu, základní školy a 

sídla dalších organizací města). 

3. Rozvoj služeb eGovernmentu - statutární město  Chomutov - cílem je elektronizace 

služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých 

agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. 

 V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) získalo město 

eurodotaci 2 220 160 Kč (85 % způsobilých výdajů z celkové částky 2 611 953 Kč) na projekt 

Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova v souladu se zákonem 

312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově. Z projektu budou v letech 2011 - 14 vzděláváni 

zaměstnanci magistrátu v počtu zhruba dvou set osob. 

 V roce 2011 získal úsek projektů dotaci z Fondu vodního hospodářství, a to na projekt 

RReekkoonnssttrruukkccee  aa  vvýýmměěnnaa  ssppllaašškkoovvéé  kkaannaalliizzaaccee  pprroo  oobbyyttnnéé  ddoommyy  vv  uull..  55..  kkvvěěttnnaa,,  kkddee  jjee  

ddoottaaccee  99  mmiilliioonnůů  KKčč  zz  cceellkkoovvýýcchh  ttřřiinnááccttii  mmiilliioonnůů  nnáákkllaaddůů  pprroojjeekkttuu..  CCíílleemm  jjee  rreekkoonnssttrruukkccee  aa  

vvýýmměěnnaa  ssppllaašškkoovvéé  kkaannaalliizzaaccee  kk  bbyyttoovvýýmm  ddoommůůmm  ssee  zzřříízzeenníímm  nnoovvýýcchh  rreevviizznníícchh  ššaacchheett  aa  

zzrruuššeenníí  ssttáávvaajjííccííhhoo  sseeppttiikkuu..  PPrroojjeekktt  bbuuddee  uukkoonnččeenn  vv  ččeerrvvnnuu  22001122..  KKee  sstteejjnnéémmuu  ffoonndduu  bbyyllyy  ddvvěě  

žžááddoossttii  ppooddáánnyy..  PPrrvvnníí  jjee  nnaa  pprroojjeekktt  Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního 

řadu (Kamencové jezero), kde je cíílleemm  rreekkoonnssttrruukkccee  aa  vvýýmměěnnaa  ssttáávvaajjííccííhhoo  vvooddoovvooddnnííhhoo  řřaadduu  

zz  ddůůvvoodduu  mmeecchhaanniicckkééhhoo  ppoošškkoozzeenníí  aa  jjeehhoo  nneeddoossttaatteeččnnéé  ddiimmeennzzee  pprroo  ddaallššíí  ppřřííppaaddnnéé  vvyyuužžiittíí  aa  

nnaappoojjeenníí..  DDáállee  ppaakk  zzaajjiiššttěěnníí  úússppěěššnnéé  lliikkvviiddaaccee  ssppllaašškkoovvýýcchh  aa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd..  ZZ  celkových 

nákladů 2 100 000 Kč je požádáno o dotaci ve výši 1 278 000 Kč. Druhá žádost směřovala na 

podporu projektu Nová veřejná kanalizace v ulici Dukelská. Účelem projektu je napojení 

kanalizačních přípojek rodinných domů do veřejné kanalizace. Celkové náklady projektu jsou 

1 973 097 Kč a město žádá o dotaci ve výši 1 183 858 Kč.  

 

Úsek propagace a cestovního ruchu 

 Úsek je výkonnou složkou města pro 

pořádání vlastních akcí. Jeho pracovníci proto 

v roce 2011 pořádali, spolupořádali nebo 

organizačně zajišťovali tyto chronologicky 

řazené akce - reprezentační ples města (19. 3.), 

společenské setkání u příležitosti Dne učitelů 

v Rytířském sále radnice (24. 3.), zpřístupnění 

památek při Mezinárodním dni památek a 

sídel (16. 4.), Chomutovské Velikonoce – 

vystoupení dětí MŠ v Rytířském sále a na 

náměstí 1. máje ve spolupráci s Mateřskou 

školou a PZOO (19. 4.), Chomutovské slavnosti 

s podtitulem Ve světle svaté Barbory (23. a 

24. 4., na snímku), 3. ročník závodu dračích 

lodí  Dragon Cup (1. 5.), oslavy 66. výročí 

osvobození od nacismu (8. 5.), udělení Ceny 
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Jiřího Popela z Lobkovic (16. 6.), oslava Dne hudeb (21. 6.) s následnými koncerty dechové 

hudby v městském parku (červen až srpen), oslavy 5. výročí zařazení Chomutova mezi 

statutární města (29. 6.), zpřístupnění památek v rámci Dnů evropského dědictví (10. 9.), 

výstava děl výtvarníka Vojtěcha Krause v Art galerii na radnici (18. 10.), módní přehlídka Gala 

fashion show (20. 10.), oslavy 93. výročí vzniku republiky (27. 10.), pietní akt Den válečných 

veteránů (11. 11.), oslavy Dne boje za demokracii a Mezinárodního dne studentstva (17. 11.), 

Chomutovské Vánoce s rozsvícením výzdoby a vánočními trhy (5. až 23. 12.), Chomutovské 

taneční gala – Velká cena města Chomutova (11. 12.). Mimo těchto jednorázových akcí úsek 

pořádal seriál Rodinné zápolení, který navázal na akce Roku dítěte a rodiny a v jehož rámci se 

rodiny z Chomutova a okolí setkávaly a soutěžily na sportovištích, v kulturních zařízeních i v 

přírodě. Maskotem soutěže se stala koza Róza. Úsek též spolupracoval na akcích - farmářské 

trhy na náměstí 1. máje (od 30. 4.), ocenění dárců krve (7. 6.), setkání zástupců zájmových 

sdružení z měst Erlangenu a Chomutova (16. a 17. 7.), výstava fotografií Rostislava Stacha 

v Erlangenu (27. 10. až 17. 11.). Navíc úsek zajišťoval účast delegace města Chomutova na 

Setkání hornických a hutnických měst v Chodově pod názvem Chodovské dolování (17. 9.).  
 

  

 Na poli propagace zajišťoval úsek účast města na veletrzích cestovního ruchu, a to 

nejen na tuzemských (Go a Regiontour Brno, Holiday World Praha, regionální miniveletrh 

v Mostě, ITEP Plzeň – na snímku), ale i na dvou německých (Reisemarkt Drážďany, TC Lipsko). 

Dále připravoval propagační předměty turistického i dárkového charakteru. Také vydával 

měsíční program kulturních, společenských a sportovních akcí a byl garantem a v menší míře 

i spolutvůrcem Chomutovských novin. Úsek též pokračoval v organizaci lokálně zaměřených 

setkání vedení města s občany. V roce 2011 proběhlo v sedmi z osmi lokalit Chomutova a 

občané na nich představitelům města předložili 209 podnětů, žádostí, dotazů, ale i 7 pochval. 
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Odbor kancelář tajemníka 
 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Václav Fiala. 

 

 Odbor má mimo jiných na starosti personální agendu. V roce 2011 byl celkový počet 

zaměstnanců MMCH 222, z toho bylo 187 žen a 35 mužů. Věkové složení zaměstnanců bylo 

následující: do 30 let - 30, od 31 do 50 let – 132, od 51 do 60 let – 60, od 61 let výše – 0 

zaměstnanců. Jejich vzdělanostní struktura byla následující: základní vzdělání – 0, střední 

s maturitou – 148, vyšší odborné – 13 a vysokoškolské – 61 zaměstnanců. Z celkového počtu 

zaměstnanců bylo 194 úředníků (z toho 17 vedoucích úředníků, tj. vedoucích odborů a 

oddělení) a 28 neúředníků. K 31. 12. 2011 došlo k větší organizační změně ve struktuře 

magistrátu, v jejímž důsledku došlo ke snížení celkového stavu zaměstnanců na 213. 

 V roce 2011 absolvovalo 194 úředníků celkem 776 vzdělávacích jednotek různých 

typů a celkové náklady na vzdělávání činily 1 238 000 Kč. Po provedeném výběrovém řízení 

byla ukončena spolupráce s dosavadní úklidovou firmou a od října začala provádět úklid 

magistrátních prostor firma nová. Změnou poskytovatele úklidových služeb došlo ke snížení 

nákladů. 

 Magistrátní pracoviště CzechPointu vydalo v roce 2011 celkem 4 586 ověřených 

výstupů (výpisů) v následujících agendách: výpis z rejstříku trestů – 1 778, výpis z katastru 

nemovitostí – 719, výpis z obchodního rejstříku – 815, výpis z živnostenského rejstříku – 401, 

výpis z evidenční karty řidiče – 36, výstup z autorizované konverze dokumentů z listinné 

podoby do elektronické a naopak – 837. Příjem za správní poplatky z této činnosti byl 

382 000 Kč. 

 V oblasti péče o magistrátní objekty bylo atrium budovy Zborovská 4602 zkrášleno 

mobilní zelení a uměleckými díly. Ve vstupní hale došlo k úpravě podatelny a informačního 

servisu vyvýšením stěn k omezení hluku a průvanu. Ze stávajících tří pracovišť odboru 

dopravních a správních činností vznikla dvě nová pracoviště určená pro elektronické 

občanské průkazy. Pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví byla zprovozněna výslechová 

místnost s dětskou hernou. Koncem roku byl na chodbách a schodištích budovy instalován 

nový informační systém, v němž nechybí ani označení pracovišť, která poskytují komunikaci 

ve znakové řeči pro neslyšící a nedoslýchavé klienty. Po malých úpravách vznikla ve druhém 

podlaží nová detašovaná pracoviště úřadu práce, kam přešla 1. 1. 2012 část agendy odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví. Pokračovala výměna starých oken za plastová, tentokrát ve 

třetím a čtvrtém podlaží směrem do ulice Zborovská a k obchodnímu centru Billa. V budově 

Dřínovská 4606, která je novým sídlem městské policie, bylo pro zkvalitnění práce 

s veřejností otevřeno další pracoviště CzechPointu. Na tomto pracovišti mohou klienti získat 

příslušné výpisy, ale také uhradit statutárnímu městu Chomutovu veškeré platby, například 

pokuty, poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky za pronájem zahrádek, 

poplatky za řidičský průkaz, za stavební povolení. Na radničním objektu Chelčického 155 byl 

proveden odborný nátěr stávajících oken. 
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Atrium budovy Zborovská 4602 bylo zkrášleno uměleckými díly a mobilní zelení. 

 

    
Koncem roku byl nainstalován navigační a informační systém, i pro pracoviště úřadu práce. 

 

    
Pracoviště ve vstupní hale chrání před hlukem a průvanem vyvýšené stěny.  

 

    
Pokračovala výměna starých oken za plastová, tentokrát do Zborovské a směrem k Bille. 
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Odbor ekonomiky 
 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Jan Mareš. 

 

 Statutární město Chomutov v roce 2011 hospodařilo s plánovanou ztrátou. Rozpočet 

byl sestaven jako deficitní, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt úvěrem na 

předfinancování projektů v rámci investičních plánů rozvoje města a také volnými prostředky 

města, které nahospodařilo v letech minulých. Konečný výsledek hospodaření města je však 

velmi pozitivní. Účetní zlepšený hospodářský výsledek města za rok 2011 činil 48 milionů 

korun. Objem rozpočtu dosáhl 1,4 miliardy korun a nekonsolidovaný obrat městského 

rozpočtu představoval více než 3,5 miliardy korun. Daňová povinnost na dani z příjmů 

právnických osob činila 19,5 milionu korun. Rozpočtový výsledek hospodaření skončil se 

ztrátou ve výši 167,6 milionů korun, přičemž toto číslo je o téměř 30 milionů nižší, než činil 

původní plán městského rozpočtu. Rozpočtový výsledek však mohl být ještě mnohem 

příznivější. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad totiž před koncem roku 

pozastavil proplacení dvou dotací ve výši 132,8 milionu korun a vyplacení přesunul do roku 

2012, což zkreslilo výsledek hospodaření roku 2011. Očištěný výsledek hospodaření potom 

mohl představovat ztrátu pouze 34,8 milionu korun, což by byl oproti plánovaným 196,5 

milionům korun velmi pozitivní výsledek. Současně došlo k nenaplnění daňových příjmů ze 

státem sdílených daní o 3,4 %, což představovalo výpadek ve výši 20,5 milionu korun, a 

k posunu některých projektů v rámci IPRM Sídliště, místo pro život. Velmi důležitým údajem 

je však provozní výsledek hospodaření v roce 2011, který činil +127,8 milionu korun, které 

město uspořilo na svém provozu a mohlo je věnovat do dalšího rozvoje města formou 

investiční reprodukce majetku města. Úspora rozpočtu činila téměř 18 % celkových 

plánovaných nákladů.  

 Stav majetku města za rok 2011 dosáhl výše 7,2 miliardy korun. Nárůst oproti roku 

2010 činil 494 milionů korun. Město je držitelem pozitivního ratingu, který dokládá, že je 

bonitním subjektem, který je schopen včas dostát všem svým krátkodobým i dlouhodobým 

závazkům. Zadluženost města je minimální. Město čerpá pouze překlenovací revolvingový 

úvěr na předfinancování projektů v rámci investičních plánů rozvoje města. Dluhová služba 

města za rok 2011 činila pouze 0,25 %, což je zanedbatelný ukazatel oproti povoleným 30 %. 

Město rovněž v roce 2011 značně snížilo 

pohledávky, a to o 25 milionů Kč. Přesto 

však různé subjekty dluží městu téměř 82 

milionů korun. Rok 2011 lze z ekonomic-

kého hlediska shrnout jako rok úspěšný. 

Rozpočet nevybočil z plánu a naopak při-

nesl výraznou úsporu. Město dokončilo 

několik velkých investičních projektů při 

celkové finanční soběstačnosti a mini-

málním zadlužení. 
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 I v roce 2011 pokračovalo město ve vymáhání pohledávek prostřednictvím vlastních 

exekutorů a vykonavatelů (snímek na předchozí straně). Díky práci správců daně se podařilo 

celkově snížit daňové pohledávky o více než 6 milionů korun, přičemž v rámci mobiliárních 

exekucí bylo vymoženo přes 0,5 milionu korun (od počátku zavedení tohoto nástroje již 

téměř 1,4 milionu korun). Závěr roku byl věnován boji s hazardem. Prosincové zastupitelstvo 

schválilo hned 3 vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry na území města. Ve městě byl 

zakázán provoz výherních hracích přístrojů, videoloterijních terminálů a vícemístných 

elektromagnetických zařízení. Současně město výrazně omezilo propagaci heren a hazardu 

jako takového. Město rovněž iniciovalo vůči Ministerstvu financí ČR zahájení správních řízení 

o zrušení všech doposud povolených hazardních zařízení na svém území. 

 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA za rok 2011 

v tisících Kč, bez konsolidace 

        

                                     
Upravený 
rozpočet 

2011 

Účetní 
skutečnost k 

12/2011 

Poměr 
účetní 

skutečno
sti k 

rozpočtu 
2011 

Účetní 
skutečnost                     

12/2010 

Porovnání 
účetnictví                        
12/2010                           

k rozpočtu  
2011 

Účetní 
skutečnost                    

12/2009 

Porovnání 
účetnictví                          
12/2009                       

k rozpočtu 
2011 

                

Daňové příjmy 599 384,00 578 992,54 96,60% 538 624,11 89,86% 509 557,84 85,01% 

DPFO ze závislé činnosti 105 000,00 105 822,33 100,78% 96 319,63 91,73% 94 112,82 89,63% 

DPFO OSVČ 16 000,00 14 575,79 91,10% 20 052,56 125,33% 14 176,06 88,60% 

DP právnických osob 98 000,00 96 107,24 98,07% 101 922,26 104,00% 104 044,69 106,17% 

DP právnických osob za obce 45 838,00 45 837,50 100,00% 19 210,00 41,91% 16 576,15 36,16% 

Daň z nemovitostí a z majetku 32 000,00 34 926,89 109,15% 29 612,52 92,54% 19 695,91 61,55% 

Daň z přidané hodnoty 226 000,00 220 155,40 97,41% 217 538,67 96,26% 207 334,65 91,74% 

Ostatní daně 10 500,00 9 202,98 87,65% 8 363,17 79,65% 8 152,79 77,65% 

Správní poplatky 13 516,00 13 390,42 99,07% 13 740,53 101,66% 15 123,45 111,89% 

Místní poplatky 29 560,00 28 110,13 95,10% 26 606,62 90,01% 24 611,96 83,26% 

Poplatek za VHP 20 000,00 6 936,09 34,68% 2 808,17 14,04% 1 691,12 8,46% 

Ostatní daňové příjmy 2 970,00 3 927,78 132,25% 2 449,98 82,49% 4 038,23 135,97% 

Nedaňové příjmy celkem 347 397,00 109 028,56 31,38% 107 075,23 30,82% 100 769,13 29,01% 

Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží 19 727,00 23 375,34 118,49% 21 311,28 108,03% 15 359,24 77,86% 

Příjmy z pronájmu 36 794,00 39 010,25 106,02% 35 424,85 96,28% 36 282,87 98,61% 

Příjmy z úroků 13 410,00 6 698,95 49,95% 9 432,07 70,34% 17 688,46 131,90% 

Přijaté sankční platby 12 804,00 13 931,83 108,81% 26 024,08 203,25% 19 320,45 150,89% 

Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. 
ned. 244 121,00 11 039,63 4,52% 11 590,29 4,75% 8 344,09 3,42% 

Přijaté splátky půjček 20 541,00 14 972,55 72,89% 3 292,66 16,03% 3 774,02 18,37% 

Daňové a nedaňové příjmy 946 781,00 688 021,10 72,67% 645 699,33 68,20% 610 326,97 64,46% 
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Provozní dotace 301 760,80 299 915,51 99,39% 297 531,98 98,60% 273 903,96 90,77% 

BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 248 541,80 987 936,61 79,13% 943 231,31 75,55% 884 230,94 70,82% 

Příjmy z prodeje invest. maj. a ost. 
invest. 55 391,00 50 569,37 91,30% 186 152,50 336,07% 40 640,89 73,37% 

Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů 0,00 0,00 0,00% 11,00 0,00% 0,00 0,00% 

Přijaté dotace 234 927,00 234 926,83 100,00% 265 672,74 113,09% 43 824,46 18,65% 

PŘÍJMY CELKEM 1 538 859,80 1 273 432,80 82,75% 
1 395 

067,55 90,66% 968 696,28 62,95% 

Platy zaměstnanců vč.odvodů 164 729,00 142 174,26 86,31% 143 997,94 87,42% 142 337,80 86,41% 

Nákup DHM 6 424,00 4 373,89 68,09% 2 043,62 31,81% 4 120,71 64,15% 

Nákup materiálu - ostatní 8 622,00 7 545,57 87,52% 7 021,34 81,44% 5 659,83 65,64% 

Úroky 8 854,00 2 831,61 31,98% 3 058,25 34,54% 422,38 4,77% 

Ostatní finanční výdaje 3,00 0,13 4,19% 0,14 4,64% 67,96 2265,40% 

Nákup energií 17 951,00 16 432,29 91,54% 13 872,19 77,28% 8 564,72 47,71% 

Nákup služeb 113 479,00 76 910,85 67,78% 77 839,03 68,59% 65 946,58 58,11% 

Opravy a udržování 42 821,00 41 361,83 96,59% 18 063,27 42,18% 12 728,57 29,73% 

Ostatní nákupy 2 033,00 1 631,01 80,23% 4 402,86 216,57% 9 039,84 444,66% 

Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary 1 218,00 507,45 41,66% 703,42 57,75% 1 139,37 93,54% 

Neinv. transfery podnikat. sub. a nezisk. 
organizací 102 610,00 102 413,36 99,81% 90 444,45 88,14% 96 394,33 93,94% 

Neinv. transfery rozpočtům 268 238,00 267 476,42 99,72% 237 965,80 88,71% 240 713,90 89,74% 

Neinv.transfery  obyvatelstvu 189 903,00 183 327,75 96,54% 189 241,48 99,65% 173 215,89 91,21% 

Ostatní neinvestiční transfery 31 800,00 13 167,51 41,41% 3 067,58 9,65% 1 434,54 4,51% 

BĚŽNÉ VÝDAJE 958 685,00 860 153,91 89,72% 791 721,39 82,58% 761 786,42 79,46% 

Investiční úroky 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 793 087,00 580 850,64 73,24% 842 371,79 106,21% 249 662,29 31,48% 

Úroky celkem 8 854,00 2 831,61 31,98% 3 058,25 34,54% 422,38 4,77% 

VÝDAJE CELKEM 1 751 772,00 1 441 004,55 82,26% 
1 634 

093,18 93,28% 
1 011 

448,72 57,74% 

SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.) -212 912,20 -167 571,75 78,70% -239 025,62 112,26% -42 752,43 20,08% 

Přijaté půjčky 450 000,00 180 000,00 40,00% 370 350,00 82,30% 0,00 0,00% 

Uhrazené splátky jistiny 351 160,00 1 154,20 0,33% 361 510,00 102,95% 1 160,00 0,33% 

Změna stavu na bankovních účtech 113 720,20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

FINANCOVÁNÍ 212 560,20 178 845,80 84,14% 8 840,00 4,16% -1 160,00 -0,55% 

Řízení likvidity 352,00 1 496,73 425,21% 129 726,15 
36854,02

% 102 058,58 
28993,91

% 

PŘÍJMY všechny 2 102 932,00 1 454 929,53 69,19% 
1 895 

143,70 90,12% 
1 070 

754,86 50,92% 

VÝDAJE všechny 2 102 932,00 1 442 158,75 68,58% 
1 995 

603,18 94,90% 
1 012 

608,72 48,15% 

Provozní přebytek 289 856,80 127 782,69 44,08% 151 509,92 52,27% 122 444,51 42,24% 

Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny -61 303,20 126 628,49 -206,56% -210 000,08 342,56% 121 284,51 -197,84% 

Dluhová služba 360 014,00 3 985,81 1,11% 364 568,25 101,27% 1 582,38 0,44% 

Dluhová služba/běžné příjmy (v %) 28,83 0,40 0,25% 38,65 26,11% 0,18 0,51% 
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Odbor dopravních a správních činností 
 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Bedřich Rathouský. 

 

 V praxi se dlouhodobě osvědčuje organizační struktura odboru, tedy spojení oddělení 

správních činností a dopravních a přestupkových agend. Těžení efektů z procesní blízkosti, 

respektive jejich přímé provázanosti v rámci jednoho odboru, bezprostředně vede k posílení 

dobrého jména magistrátu. Tento trend ostatně potvrdil i průzkum společnosti uvedený v 

časopisu Veřejná správa, kde se v článku Analýza organizační struktury úřadů v ČR mj. uvádí: 

„Dalším zkoumaným byl odbor dopravy a silničního hospodářství. Ten byl nejčastěji slučován 

s agendou správních činností. Podíl sloučených agend dosahoval 40 %.“ 

 Odbor je na čele zavádění elektronických služeb ve prospěch veřejnosti do praxe. Na 

obou odděleních odboru funguje vyvolávací systém. Klienti odboru mají možnost poplatky a 

pokuty uhradit platebním terminálem. Elektronicky (přes SMS nebo e-mail) probíhá také 

objednávání na registr vozidel, stejnými cestami funguje zpětné vyrozumění o zhotovení 

dokladu nebo úředního rozhodnutí. Dalšími elektronickými službami jsou výpis počtu bodů 

řidiče, info limit bodů řidiče nebo možnost platit parkovné přes SMS. 

 

 
 

Celková SMS komunikace občan - magistrát od roku 2005. Za posledních 5 let se počet SMS 

vyšplhal na 230 000, v průměru tak bylo jejich prostřednictvím obslouženo 45 800 občanů za 

rok. 
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E-služba výpis počtu bodů řidiče, porovnání obsluhy klientů „dálkově“ a “na přepážce“. 

V roce 2011 byl poměr 644 ku 319 (2010 = 1 225 ku 375, 2009 = 2 734 ku 309), tedy 67 % 

klientů (v roce 2010 to bylo 76 %). Sestupný trend je zaviněn jednak snížením zájmu ze 

strany řidičů a dále nízkou mírou propagace e-služeb magistrátu. 

 

 V první polovině roku 2011 rozpracovali pracovníci úseku evidence řidičů převratnou 

myšlenku, která cílila k zásadnímu zjednodušení úkonů na jejich pracovišti (nově nastavený 

proces nabírání žádostí o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče a související).  

Vedoucím odboru Ing. Bedřichem Rathouským byl proces dopracován a ucelený materiál byl 

následně předán Ministerstvu dopravy ČR. To ale návrh na zjednodušení odmítlo dopisem 

z 11. 1. 2012. Shodou okolností ve stejný den byl inovativní přístup pracovníků odboru 

oceněn Ministerstvem vnitra ČR, které městu udělilo Cenu za inovaci ve veřejné správě za 

rok 2011, a to za elektronickou službu výpis počtu bodů řidiče. 

 V oblasti hospodaření překročil odbor plánované příjmy o 1 921 924,27 Kč, a to 

hlavně díky vyššímu výběru správních poplatků na úsecích registr vozidel a správních činností 

o cca 900 000 Kč, vyššímu výběru pravomocně uložených pokut za dopravní přestupky o cca 

700 000 Kč a vyššímu výběru za závěrečné zkoušky žáků autoškol o cca 200 000 Kč. Výrazně 

nižší byly výdaje, především kvůli poklesu počtu sňatků a dalších slavnostních obřadů na 

zhruba polovinu, v důsledku čehož klesly odměny radních a ošatné pracovnic matriky. Odbor 

se vyrovnal s tlakem na zvyšující se počet znaleckých posudků v souvislosti s dopravními 

přestupky a nehodami. Celkově hospodaření odboru pozitivně ovlivnila vyšší míra 

vymožených pokut odborem ekonomiky; jinak je zvýšení příjmů ze správních poplatků 

prakticky ve shodě s růstem české ekonomiky za rok 2011. 
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Oddělení správních činností 

 Náplní činnosti oddělení je vedení agend evidence obyvatel (městská - ohlašovna a 

okresní registr obyvatel), občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky, zajišťování všech 

typů voleb a referenda. V roce 2011 k nim přibyla i zákonná povinnost zajištění sčítání lidu, 

domů a bytů. Oddělení pracovalo nadále v režimu čtyř úředních dnů, pracoviště 

biometrických cestovních dokladů pak pěti úředních dnů v týdnu. Běžným standardem je pro 

klienty oddělení možnost vyžívání e-služby vyrozumění o zhotovení dokladu. Občané dále 

využívají vyvolávací systém pro celé přízemí budovy, kde oddělení správních činností sídlí. 

 

Evidence obyvatel 

 Evidence obyvatel se dělí na městskou evidenci (ohlašovna), kde se vedou údaje o 

státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství ČR, a cizincích, 

kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným 

partnerem nebo dítětem občana. Okresní registr obyvatel (ORO) vede stejné údaje jako 

ohlašovna o obyvatelích města Chomutova, k tomu o obyvatelích 24 obcí ve správním 

obvodu a navíc vede cizince. Ohlašovna k 31. 12. 2011 vykazovala 48 307 obyvatel + 3 089 

cizinců, kteří jsou vedeni v ORO (50 508 v r. 2010). ORO k 31. 12. 2011 vykazovala 51 396 

obyvatel (48 307 + 3 089 cizinců), v roce 2010 to bylo 51 084. Počet obyvatel správního 

obvodu je k 31. 12. 2011 celkem 85 067 (84 352 v r. 2010). Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vede evidenci obyvatel v informačním systému, jehož správcem je Ministerstvo 

vnitra ČR. Tento systém je agendovým informačním systémem veřejné správy. Současně je 

uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve 

správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od 1. 7. 2010 

do tohoto sytému zapisují změny některých údajů i matriky, soudy I. stupně, ohlašovny a 

krajský úřad. Ohlašovna Chomutov má k 31. 12. 2011 na úřední adrese magistrátu 1 586 

(1 492 v r. 2010) obyvatel. Úsek na poplatcích vybral 111 050 Kč (331 700 Kč v r. 2010). 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2011 ORO        Ohlašovna – Chomutov 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem  5 573   1 008  

Výdej dat pro obce (změny) 21 975  13 888 

Výdej dat obcím o obyvatelích  85 409 

 

Občanské průkazy 

 V současnosti existují dva typy 

občanských průkazů - se strojově čitelnými 

údaji (obsahuje údaje stanovené zákonem 

a digitální zpracování fotografie občana a 

podpisu s dobou platnosti na 5 a 10 let) a 

bez strojově čitelných údajů (obsahuje 

údaje stanovené zákonem a fotografii 

občana s dobou platnosti na 1 měsíc nebo 
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na 1 rok). Platný OP lze použít jako cestovní doklad do všech států EU. Rozsáhlá změna 

zákona o občanských průkazech platí od 1. 1. 2012, kdy byl zahájen výdej tzv. elektronických 

občanských průkazů, na snímku z 20. prosince nově vybudovaná a vybavená kabinka pro tuto 

agendu. Pracoviště za rok 2011 vydalo 12 212 občanských průkazů a 10 713 jich skartovalo. 

Na správních poplatcích vybralo 288 650 Kč, na pokutách pak 143 000 Kč. 

 

Cestovní doklady 

 V současnosti se vydávají dva typy cestovních dokladů - se strojově čitelnými údaji a 

nosičem dat s oběma biometrickými údaji (obličej + otisky prstů) a bez strojově čitelných 

údajů a nosiče dat s biometrickými údaji. Novela zákona zavedla od 1. 1. 2011 institut zákazu 

vycestování a přenáší rozhodování o odnětí cestovního dokladu na orgány činné v trestním 

řízení a mění důvody pro odepření vydání nebo odnětí CD. Změnou zákona od 1. 7. 2011 se 

do cestovního dokladu rodiče nezapisují děti. Další změna zákona o CD platí od 1. 1. 2012. 

 Pracoviště za rok 2011 vydalo 4 292 cestovních dokladů, na správních poplatcích 

vybralo 1 825 400 Kč a na pokutách 31 300 Kč. 

 

Matrika 

 Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného 

partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství, 

vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany ČR. Pracoviště vybralo 

na správních poplatcích 227 740 Kč. 

 

Přehled vybraných úkonů a obřadů za r. 2011 (v porovnání s rokem 2010) 

Zápis narozených dětí  756 (823) 

Zápis uzavřených manželství   159 (198) 

Zápis úmrtí   797 (786) 

Vítání občánků                                                                                                           39  (39) 

Zlaté svatby                                                                                                                  6  (5) 

Diamantové svatby                                                                                                     2  (0) 

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)   18  (34) 

Slavnostní zápisy                                                                                                         3      (5) 

Předání udělovacích listin státního občanství ČR u tajemníka                           8  (14) 

 

Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 V součinnosti s MěPo oddělení pokračovalo v aplikaci zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel, podle něhož lze od 1. 1. 2010 ukládat 

pokuty 5 000 až 40 000 Kč za nepojištěná vozidla umístěná na pozemní komunikaci. Vývoj 

v Chomutově naznačuje, že se počet nepojištěných aut snižuje. Naopak roste podíl „cizích“ 

nepojištěných vozidel, která odbor postupuje k projednání do místa jejich registrace. Za dva 

roky ovšem z jiného města nebyl odboru zaslán jediný nepojištěný přestupce registrovaný ve 

správním území Chomutova. Z toho vyplývá, že tuto činnost chomutovský magistrát provádí 
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pravděpodobně jako jediný v ČR. Z udělených pokut je zajištěna „samofinancovatelnost“ 

těchto aktivit jak na straně magistrátu, tak městské policie. Touto aktivitou město plní cíle 

Národní strategie BESIP do roku 2020 i projektu Záchranný kruh. 

 Cíle Národní strategie BESIP do roku 2020 magistrát plní i v říjnu 2010 spuštěnou 

elektronickou službou info limit bodů řidiče. Chomutovský magistrát tak opět jako jediný 

v ČR aktivně hlídá trestné body řidičům pomocí softwaru, kdy po dosažení limitu 7 bodů jsou 

o tom řidiči automaticky informováni, čímž odvrátí riziko vybodování. Týdně si tuto službu 

objednají 3 až 4 klienti, po roce využívání (od října 2011) si ji část opět obnovuje. 

 

Registr silničních vozidel 

 Během roku ve své územní působnosti zaregistroval 1 390 dovozů vozidel, což je o 75 

víc než v roce 2010. 

Přehled provedených změn za rok 2011 v členění:       rok 2009     rok 2010   rok 2011 

První zaevidování vozidla v ČR                                               2 987         2 548         2 665 
Evidování vozidla, změna registračního místa                    2 237 2 008         2 315 
Vyřazení vozidla z provozu                                                     2 398         1 471         1 374 
 

Registr řidičů 

 V souladu s přestupkovým zákonem ukládal odbor za nedodržení zákonné lhůty pro 

výměnu řidičského průkazu pokuty. V roce 2011 to bylo u 101 osoby, tedy celkem za 101 000 

Kč. Tyto pokuty uplatňuje systematicky chomutovský správní orgán zřejmě jako jediný v celé 

ČR. To je zřejmě důvod, proč republika jako celek „sklízí ovoce“ v podobě plných 120 000 

nevyměněných ŘP. Ze stejného důvodu je na tom správní území Chomutova v závěrečné fázi 

výměny ŘP v rámci ČR velmi dobře. 

 V roce 2011 bylo Policií ČR zadrženo a registru řidičů předáno 224 řidičských průkazů. 

Převažujícím důvodem byla jízda pod vlivem alkoholu či drog, s odstupem pak způsobení 

závažné dopravní nehody. Novela zákona zavedla povinnost pro řidiče, kteří měli déle než 

rok vyslovený zákaz řízení, popř. se „vybodovali“, absolvovat vedle tzv. přezkoušení ještě i 

dopravně psychologické vyšetření. 

 

Celkové přehledy k 31. 12. 2011 (r. 2010): 

Celkem řidičů      47 042    (46 473) 

Celkem neřidičů (nikdy neměli řidičské oprávnění)   2 673      (2 659) 

Dvanácti trestných bodů dosáhlo řidičů                  556          (521) 

Alespoň 1 bod mělo ve správním území řidičů           6 452      (6 900) 

 

                                                                            r. 2009       r. 2010  r. 2011 

Celkem vydaných řidičských průkazů (ŘP)    5 014 8 327 4 065 

Počet evidovaných cizinců s ŘP                             2 370   2 644 3 284 

Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)            573    637    812 

Počet odstěhovaných řidičů                                           388     402     514 
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Registr autoškol 

             Ve správním území magistrátu bylo registrováno 15 autoškol. Zkušební komisař byl 

pouze jeden, další dva tuto činnost vykonávali spolu s činností na registru vozidel, resp. na 

registru řidičů. Oproti předchozímu roku se počet žáků autoškol, kteří se dostavili k první 

zkoušce, zvýšil o 6 procent, což je značná změna oproti 32% poklesu v roce 2010 a 12% 

v roce 2009. Výběr správních poplatků činil 1 545 300 Kč, což i zde znamená nárůst o 6,9 %. 

              Odbor pozitivně hodnotí fakt, že zdejší autoškoly nebyly atraktivní pro německou 

klientelu. V roce 2011 v Chomutově vykonalo závěrečné zkoušky pouze 21 Němců, z nich na 

první zkoušce neuspělo 6. Tento segment žáků obvykle provází zájem kriminální policie.  

              Také v roce 2011 odbor provedl v rámci Národní strategie BESIP do roku 2020 

monitoring průjezdu aut na červenou (vozidlo už míjí semafor s červeným signálem) na třech 

vybraných křižovatkách města. Z přehledu plyne sestupný trend počtu těchto přestupků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné přestupky 

 Komise v roce 2011 zasedala celkem 150 dní (183 v roce 2010) z 251 pracovních dnů, 

na každém zasedání bylo průměrně projednáno 8,26 (5,79 v roce 2010) skutků. Nařízeno 

bylo 1 239 jednání (1 549 v roce 2010), předvoláno 2 502 osob (2 884 v roce 2010). Dalších 

589 osob bylo předvoláno k podání vysvětlení a též bylo provedeno několik výslechů pro jiné 

správní orgány. Úsek poskytl 481 odborných konzultací občanům ve věci veřejného pořádku 

a občanského soužití (ústní stížnosti na sousedy, štěkot psů v panelácích nebo zástavbě 

rodinných domů, rušení nočního klidu apod.).  

 Od roku 2008 je úsek obecných přestupků pověřen radou města k projednávání 

správních deliktů ve věci porušení OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností ve znění pozdějších předpisů OZV č. 7/2010. Nahlášených přestupků bylo v roce 

2011 celkem 1 940 (1 978 v roce 2010), k tomu 320 z roku 2010, celkový jejich počet 

k projednání tedy činil 2 260 (2 326 v r. 2010, 2 087 v roce 2009 a 1 464 v roce 2008). Počet 

spisů přecházejících do roku 2012 byl 285.  

 V územní působnosti je i mnoho bezdomovců, pouze s evidenční adresou ohlašovny 

magistrátu (cca 1 500), korespondence s nimi je tak prakticky vyloučena. Z celkového počtu 

se ve zhruba 45 % případů řádně předvolaní k jednání komise nedostaví. Odvolání proti 

rozhodnutí komise bylo podáno ve třech případech. Odvolací orgán dvakrát odvolání zamítl a 

potvrdil rozhodnutí komise, jednou verdikt komise zrušil a věc vrátil k novému projednání. 
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 V roce 2012 zřejmě vejde v účinnost novela přestupkového zákona, ve které by měla 

být mj. uzákoněna možnost uložit vedle napomenutí, pokuty, propadnutí či zabrání věci také 

zákaz pobytu. Novelu prosazuje bývalá primátorka města Ivana Řápková. 

 

Přestupky v dopravě 

 V r. 2011 bylo k projednání celkem 3 566 

(2 859 v r. 2010, 1 795 v roce 2009 a 1 437 v roce 

2008) přestupků, včetně 590 z roku 2010. Vzrostl i 

počet odložených přestupků. Hlavním důvodem je 

odkaz vlastníků vozů na řízení „osobou blízkou“. 

Celková výše uložených pokut včetně nákladů 

řízení byla 11 270 153 Kč, v průměru tedy 7 224 Kč 

na kauzu. (12 800 400 Kč celkově, 9 162 Kč na 

kauzu v roce 2010). Vymoženo bylo 4 332 387 Kč (3,42 mil. Kč v roce 2010).  

 

Dopravní úřad a drážní úřad, silniční správní úřad 

 Řeší agendu silnic II. a III. třídy na území obce a místních a účelových komunikací, je 

správním úřadem pro městskou autobusovou dopravu, trolejbusovou dopravu a taxi služby. 
  

 
  

 V Mostecké ulici vznikla okružní křižovatka, která umožnila napojit nově vybudovaná 

sportoviště (snímek nahoře). V bezprostředním okolí Chomutova, mezi Vysočany a Novými 

Spořicemi postupovala výstavba přeložky silnice R7, jejíž dokončení je plánováno v polovině 

roku 2013. U Nových Spořic se do závěrečné fáze přiblížila výstavba mimoúrovňového křížení 

se silnicí I/13. Na silničním přivaděči Spořice, v místě křižovatky silnic III/00733 (Jihozápadní 

obchvat) a III/2256 (Spořická) byla 1. srpna zahájena stavba okružní křižovatky.  
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 
 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Petr Chytra. 

 

Oddělení rozvoje města 

 Orgány města bylo schváleno k realizaci sedmnáct investičních akcí. Z nich patnáct 

bylo dokončeno a dvě byly v roce 2011 připravovány nebo rozestavěny v rozdílném stupni 

rozpracovanosti. Na jednu investiční akci byl čerpán dotační titul z Ministerstva kultury ČR a 

na jednu obdrželo město dar od Severočeských dolů Chomutov. Z rozpočtu města bylo na 

investiční akce čerpáno 47 713 920,96 Kč, přičemž rozpočet dosahoval výše 57 769 000 Kč.  

 

Investiční akce uskutečněné za finanční prostředky statutárního města Chomutov  

1. Územní plán Chomutov  

V souladu se smlouvou o dílo byla proplacena částka za zpracování průzkumů, rozborů a 

návrhu Územního plánu Chomutova. Cena vč. DPH 1 620 000 Kč. 

2. Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná 5062  

V Domově pro seniory na Písečné bylo nutné kvůli špatnému technickému stavu provést 

stavební úpravy kuchyňského bloku, vybudovat novou vzduchotechniku, elektroinstalace, 

zvedací zařízení pro zásobování kuchyně a doplnit nové vybavení kuchyně. Cena vč. DPH 

4 421 195,24 Kč (z toho 2 421 195,24 Kč vlastní zdroje, 2 000 000 Kč dar Severočeských dolů). 

3. Výměna plynových kotlů – objekt Husovo náměstí 104 

Jedná se o výměnu dvou plynových kondenzačních kotlů včetně příslušenství. Cena vč. DPH  

662 440,80 Kč. 

4. Vybudování bezbariérového WC  

Vybudování kabiny bezbariérového WC pro veřejnost a zaměstnance v budově magistrátu ve 

Zborovské ul. 4602. Cena vč. DPH 100 000 Kč. 

5. Rekonstrukce střechy sportovní haly Chomutov 

Zateplení a nový střešní plášť (systém EVALON) tří plochých střech na městské sportovní hale 

včetně montáže nových hromosvodů a výměny zasklení světlíků. Cena vč. DPH 7 193 220 Kč. 

6. Školní kuchyně ZŠ Na Příkopech 

Stavební úpravy a dodání gastro zařízení v kuchyni na základní škole. Cena vč. DPH  6 348 884 

Kč.  

7. Obnova historických památek – oprava průčelí domu č.p. 13 na náměstí 1. máje 

V programu regenerace městské památkové zóny bylo opraveno průčelí domu č.p. 13 – štít, 

fasáda, klempířské prvky a okna do náměstí včetně kamenného obkladu soklu. U dvorního 

průčelí byla provedena základní oprava a nátěr. Cena včetně DPH 485 755 Kč (z toho 265 755 

Kč vlastní zdroje, 220 000 Kč dotace Ministerstva kultury ČR).   

8. Regenerace plochodrážního stadionu v Lipské ulici 

Regenerace území na rekreační a sportovní areál s umístěním hřišť a sportovišť. Nově bude 

zřízeno parkoviště pro osobní vozidla, vjezd pro cyklisty a vstup pro pěší. Území o ploše 4,52 

ha bude využito jako park se sportovní a rekreační nabídkou. Kompozice je založena na 
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stávající terénní modelaci ochrannými valy bývalé ploché dráhy. Dále bude park doplněn 

budovou se základní vybaveností – sociálním zařízením pro návštěvníky, kioskem pro sezonní 

prodej občerstvení a zázemím správy parku. Po vrcholu valu povede chodník pro relaxační 

procházky s místy k odpočinku a dětskými aktivitami. Dole povede asfaltový okruh pro in-line 

bruslaře a cyklisty, dále zde bude prostor pro lanové aktivity. V řešeném území je navržen 

dřevinný porost po obvodě území i uvnitř oválu. Cena vč. DPH 4 932 645,73 Kč. 

9. Parkoviště ve Škroupově ulici 

Jedná se o vybudování tří parkovacích stání. Cena vč. DPH 137 260 Kč. 

10. Parkoviště v Cihlářské ulici 

Rozšíření počtu parkovacích míst na 51, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro vozidla přepravující 

osoby se sníženou schopností pohybu. Parkovací pásy o šířce 5,10 m jsou vydlážděny 

zámkovou dlažbou. V rámci stavby byla provedena výměna pěti stožárů veřejného osvětlení 

včetně napájecích kabelů. Cena vč. DPH 3 998 364,64 Kč. 

11. Parkoviště u taneční školy Stardance 

Vybudování 39 nových parkovacích míst, z toho jsou 2 místa pro vozidla přepravující osoby 

se sníženou schopností pohybu, dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. Cena vč. DPH  

3 899 353 Kč. 

12. Parkoviště Březenecká, za blokem ul. Dřínovské 

Vybudování 44 nových parkovacích míst, z toho 3 pro držitele průkazu ZTP. V rámci výstavby 

bylo provedeno odvodnění plochy s napojením na kanalizaci, nová příjezdová komunikace a 

tři stožáry nového veřejného osvětlení. Cena vč. DPH 4 892 177,27 Kč. 

13. Parkoviště na sídlišti Kamenná 

Vybudování 44 nových parkovacích míst a nového veřejného osvětlení. Nové parkoviště je 

odvodněno pomocí nových uličních vpustí, tato kanalizace je svedena do nového odlučovače 

ropných látek a následně do stávající kanalizace. Cena vč. DPH 3 999 828 Kč. 
 

 

14. Regenerace sídliště v ulici Vodních staveb 

Realizace další části projektu, spočívající ve vybudování nových chodníků ze zámkové dlažby, 

jež propojují stávající frekventované pěší trasy. Dále v doplnění nového veřejného osvětlení a 

výměny starého. Součástí je i úprava současného parkovacího pořádku. Cena vč. DPH 1 706 

570 Kč. 
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15. Křižovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova 

Dodávka a montáž nového řadiče světelného signalizačního zařízení. Cena vč. DPH 626 400 

Kč. 

16. Rekonstrukce komunikace v Kozinově ulici 

Rekonstrukcí v ulici vznikly zálivy pro parkování vozidel, dále bylo zrekonstruováno stávající 

veřejné osvětlení včetně elektrorozvodů. Vodorovné i svislé dopravní značení přizpůsobeno 

obytné zóně. Cena vč. DPH 998 565 Kč. 

17. Rozšíření parkovacích míst na Březenecké 

Vybudování 32 nových parkovacích míst, z toho 2 jsou pro vozidla přepravující osoby se 

sníženou schopností pohybu. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a kontejnerové 

stání. Cena vč. DPH 1 691 262,28 Kč. 

 

Seznam a finanční rámec investičních akcí za rok 2011 
 

 
 

 

Oddělení majetkoprávní 

 

Ukončení prodeje komplexu garáží v Heydukově ulici  

 V průběhu roku byl postupně ukončen prodej komplexu osmi garáží v Heydukově ulici 

do vlastnictví stávajících uživatelů s výjimkou tří garáží, které byly kvůli nezájmu nájemníků 

odprodány formou veřejného výběrového řízení.  

 

Ukončení prodeje bytového domu č.p. 1665 v Poděbradově ulici 

 V průběhu roku byl dokončen prodej bytového domu č.p. 1665 v Poděbradově ulici, 

jehož prodej byl v podstatě zahájen již v roce 2003 schválením uzavření smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě se stávajícími uživateli bytů. V prosinci 2008 došlo k odprodeji šesti bytů a 

odd § položka Akce č. Výdaje rozpočet v Kč  čerpání v Kč

3635 6119 0001101000000 Územní plán Chomutov 1 680 000,00 1 620 000,00

4357 6121 0001102000000 Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná 10 000 000,00 4 421 195,24

6171 6122 0001103000000 Výměna kotlů - objekt Husovo náměstí čp. 104 665 000,00 662 440,80

6171 6121 0001104000000 Vybudování bezbariérového WC na magistrátu 100 000,00 100 000,00

3412 5171 0001105000000 Rekonstrukce střechy sprortovní haly Chomutov 7 400 000,00 7 193 220,00

3113 6121,6122 0001106000000 Kuchyně ZŠ Na Příkopech 6 350 000,00 6 348 884,00

3322 5171 0002550000000 Obnova historických památek 791 000,00 485 755,00

3429 6121 0002901000000 Regenerace území ploch.stadionu ul.Lipská 6 750 000,00 4 932 645,73

2219 6121 0002913000000 Parkoviště Škroupova 150 000,00 137 260,00

2219 6121 0010005000000 Parkoviště Cihlářská 4 000 000,00 3 998 364,64

2219 6121 0010006000000 Parkoviště Stardance 3 900 000,00 3 899 353,00

2219 6121 0010007000000 Parkoviště Březenecká 4 900 000,00 4 892 177,27

2219 6121 0010010000000 Parkoviště Kamenná 4 000 000,00 3 999 828,00

2219 6121 0027130000000 Regenerace sídliště ul.Vodních staveb 1 817 000,00 1 706 570,00

6171 6121 0028117000000 Křižovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova 1 066 000,00 626 400,00

2212 6121 0028121000000 Rekonstrukce komunikace ul.Kozinova 1 000 000,00 998 565,00

2219 6121 0029113000000 Rozšíření parkov.míst Březenecká 1 700 000,00 1 691 262,28

6409 6901 Investiční rezerva FRDI 1 500 000,00 0,00

CELKEM investiční akce a opravy 57 769 000,00 47 713 920,96
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podílů na společných částech budovy a příslušného pozemku do vlastnictví jednotlivých 

nájemníků s tím, že prodej zbývajících dvou bytů byl odložen do dořešení majetkoprávních 

vztahů. V květnu 2011 došlo k prodeji jednoho z bytů stávající uživatelce a v prosinci 2011 byl 

prodej celého bytového domu završen odprodejem posledního bytu jeho novému uživateli. 

 

Lokalita na výstavbu 41 RD Zadní Vinohrady 

 Pokračoval prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Zadní Vinohrady. 

Ke konci roku 2011 bylo prodáno 19 pozemků, na většině z nich probíhá výstavba rodinných 

domů. Zbylé pozemky jsou stále nabízeny k prodeji.   
 

      
 

Bytový objekt pro sociální bydlení pro seniory v Lipské ulici 

 Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v Lipské ulici manželům Plavjanikovým s tím, 

že v prvé fázi dojde k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a po vydání stavebního 

povolení dojde k podpisu smlouvy kupní. Na pozemku by měl být vybudován nízkopodlažní 

dům pro sociální bydlení, s bezbariérovými garsonkami a byty 1+1, případně s provozovnami 

v přízemí objektu a s potřebnými parkovacími plochami.   

 

Nebytové prostory 
 

 V budově města v Havlíčkově ul. 

č.p. 3675 byl 1. září zahájen nový školní 

rok 2011/2012 soukromé základní školy 

Duhová cesta. Začátkem roku došlo 

k přesunu pobočky Fondu ohrožených 

dětí ze Školní pěšiny č.p. 5249 do budovy 

č.p. 5307 v ulici Kamenný vrch. Uvolněný 

objekt ve Školní pěšině (na snímku) bude 

rekonstruován z finančních prostředků 

Evropské unie.  
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Výkupy a převody pozemků   

 V této oblasti se odboru podařilo vykoupit pozemek p.č. 2564/14 od soukromého 

vlastníka z důvodu plánované rekonstrukce vnitrobloku sídliště Zdeňka Štěpánka, vypořádat 

pozemky vedle základní školy 17. listopadu – bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Jedná se o travnaté plochy, které plní funkci veřejné zeleně 

mezi základní školou a  sportovním areálem na Březenecké. Od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových město také zdarma získalo pozemek u Otvického rybníka pro stavbu 

cyklostezky Chomutov – Most a pozemek u zahrádkářské osady Mýto. Pro stavbu parkoviště 

mezi ulicemi Bezručova a Kostnická se odboru podařilo získat pozemek p.č. 258/31, a to 

směnou se soukromým vlastníkem. Od Správy železniční dopravní cesty byly odkoupeny 

parcely p.č. 4120, 4121, které navazují na pozemky pro výstavbu průmyslového areálu 

v lokalitě Za Výtopnou, a parcela p.č. 1630, která bude sloužit pro výstavbu cyklistické stezky. 

S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo dokončeno majetkoprávní 

vypořádání pozemků pod parkovištěm v Hálkově ulici (na snímku), a to p.č. 533/1, 533/4, 

533/5, 534/3 a 534/2 formou bezúplatného převodu a p.č. 534/1 a 533/3 formou koupě za 

439 910 Kč. 
 

 
 

 Od Pozemkového fondu ČR byly do vlastnictví města převedeny pozemky k zastavění 

stavbou pro bydlení, a to v lokalitě Černý Vrch pozemek p.č. 3204 o výměře 1 969 m2 a na 

Zadních Vinohradech pozemky p.č. 4699/36, 4699/92 a 4699/93 o celkové výměře 3 522 m2. 

V září 2010 byl ukončena formou odstoupení od budoucí kupní smlouvy vztah mezi městem 

a firmou Paltamo. Firma nesplnila termíny, ke kterým se ve smlouvě zavázala. Pozemek (na 
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snímku), který měl být využit pro výstavbu bytového domu u bývalého kina Oka je tedy 

nadále volný pro dalšího zájemce z řad investorů.  
 

 
 

Areály garáží ve městě 

 ORIaMM řešil prodej pozemků v areálech garáží ve městě. Prodával v nich zastavěné 

plochy pod garážemi a také plochy manipulační v rámci daných areálů. K tomuto kroku 

město přistoupilo z důvodu šetření finančních prostředků na údržbu městských komunikací a 

ploch. Jelikož tyto manipulační plochy užívají jen majitelé garáží, budou si též na vlastní 

náklady zajišťovat údržbu manipulačních ploch. V roce 2011 byly dořešeny areály ve 

Václavské a Harusově ulici. Následně budou řešeny areály u Povodí Ohře, Mostecká I, 

Mostecká II a Bezručova. 
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Prodej pozemků pod bytovými domy  

 Odbor v souvislosti s dořešením soudního sporu s majitelem pozemků pod bytovými 

domy v ulicích Kamenná a Školní pěšina zahájil odprodej těchto pozemků do spoluvlastnictví 

majitelů bytových domů. Celkem jde o prodej pozemků do vlastnictví šesti SVJ, v roce 2011 

došlo k prodeji dvěma z nich.  

 

Prodej pozemků v obci Hrušovany 

 Do vlastnictví statutárního města Chomutov byly zapsány pozemky v obci Hrušovany, 

které tvořily historický majetek města, jenž byl přepsán z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu 

na základě zákona č. 172/1991 Sb. Tyto pozemky byly následně prodány do vlastnictví 

nájemců daných pozemků a zbývající část je zařazena do směny s Pozemkovým fondem.  

 

Převod komunikace v ulicích Školní, Beethovenova a částečně Pražská 

 Pokračovala jednání započatá v roce 2010 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o převodu 

komunikace v ulicích Školní, Beethovenova a částečně Pražská do majetku města. 

 

Úsek zeleně 

 V roce 2011 se vysazovala a 

obnovovala zeleň hlavně v okolí letního 

stadionu na Zadních Vinohradech, aby byl 

nahrazen úbytek zeleně v důsledku jeho 

výstavby. Jedna část výsadby proběhla 

v rámci dotace od firmy ČEZ v prostoru 

mezi panelovými domy sídliště Zadní 

Vinohrady. Vysazeny zde byly 3 okrasné 

třešně, 9 buků lesních a červenolistých, 14 

okrasných jabloní, 5 javorů mléč, 3 hlohy 

obecné a 17 javorů klen. Další část výsadby 

už proběhla na náklady města a spočívala ve výsadbě živého plotu z tisu prostředního po celé 

délce zadní části oplocení areálu a ve výsadbě 25 sloupovitých habrů, které tvoří clonu mezi 

komplexem garáží a panelovými domy. Ostatní výsadby probíhaly podle plánu náhradních 

výsadeb za pokácené dřeviny v parčíku v Alešově ulici (2 borovice, 1 dřezovec, 1 lípa), dále v 

Adámkově (2 hlohy, 2 borovice) a Kamenné ulici (2 borovice, 1 líska), také bylo doplněno 

keřové patro v silničních ostrůvcích na Kamenné a Písečné. 

 

Úsek odpadové hospodářství 

 Za zajišťování zpětného odběru tříděného odpadu město obdrželo odměnu od firmy 

EKO-KOM ve výši 3 718 209,50 Kč a za zpětný odběr použitých elektrospotřebičů to bylo 

93 158 Kč.  V roce 2011 bylo v Chomutově rozmístěno 306 kontejnerů na papír, 322 na plasty 

a 231 na sklo. Občané separací odpadu takto přispívají ke snižování nákladů na likvidaci 

komunálního odpadu.  
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Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí 
 

 Původně samostatné odbory živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí byly 

v závěru roku 2011, ale s formální účinností od 1. 1. 2012 sloučeny pod hlavičku jednoho 

odboru. Poté, co v lednu 2011 dosavadní vedoucí odboru stavební úřad a životní prostředí 

Monika Zeman odešla pracovat na krajský úřad, nedařilo se městu tento odbor obsadit 

vhodným nástupcem. V průběhu roku ho tedy vedla pověřená vedoucí Helena Borovská a od  

1. 12. 2011 byl řízením pověřen dosavadní vedoucí živnostenského úřadu Ing. Vladimír 

Dědeček, když už v listopadu zastupitelstvo rozhodlo o sloučení tří odborů do jednoho od 

Nového roku pod vedením právě Ing. Dědečka. Usnesením zastupitelstva ke stejnému datu 

vznikla dvě oddělení, oddělení obecní živnostenský úřad a oddělení stavební úřad a životní 

prostředí.  

 

Obecní živnostenský úřad 

 Obecní živnostenský úřad v roce 2011 pokračoval v udržování co nejkratších lhůt pro 

vyřízení podání, maximalizaci počtu písemností vydávaných na počkání a co nejnižší míry 

administrativy, kterou umožňují právní předpisy. Od roku 2010, kdy bylo vydávání některých 

písemností na počkání zavedeno, počet takto vydávaných listin stále roste. Z průměrného 

počtu 15 denně v roce 2010 na 21 v roce 2011. 

 Oproti roku 2010 došlo v průběhu roku 2011 k postupnému nárůstu využívání služby 

objednávání pomocí SMS nebo e-mailu. Za celý rok se objednalo celkem 61 klientů a z toho 

se dostavilo 55. K nárůstu přispěla propagace v tisku i přímo v prostorách živnostenského 

úřadu. Stále více podnikatelů tak zjišťuje, že objednání na konkrétní den a hodinu jim ušetří 

drahocenný čas, který by jinak trávili zbytečným čekáním ve frontě. 

 Zkraje roku bylo zahájeno testování oboustranného rozhraní spisové služby (UniSPIS), 

které propojuje informační systém Registr živnostenského podnikání (IS RŽP) s elektronickou 

spisovou službou magistrátu (e-Spis). Díky důkladnému testování ze strany živnostenského 

úřadu došlo k odhalení řady nedostatků celého systému, zejména pak na straně e-Spis. Na 

základě připomínek došlo k vydání několika aktualizací i k přepracování testovacího scénáře. 

Oproti předpokládanému dokončení testování během ledna či února tak došlo ke spuštění 

ostrého provozu až 15. dubna 2011. 

 Ke konci roku 2011 živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova jako 

obce s rozšířenou působností 13 659 fyzických a právnických osob s platným živnostenským 

oprávněním (o 214 více než v roce 2010), 19 306 živností (o 672 více) a 5 026 provozoven (o 

178 méně). V roce 2011 vzniklo 1 134 podnikatelům nové živnostenské oprávnění, úřad 

vydal 2 244 průkazů živnostenských oprávnění (o 186 méně než v roce 2010) a 440 

živnostenských oprávnění zrušil (o 116 více), z toho 32 sankčně. Dále vyřídil 1 665 přerušení 

a pokračování v provozování živnosti (o 523 méně), zaznamenal 1 153 údajů o provozovnách 

(o 16 méně) a provedl 157 dalších zápisů v rejstříku. Dále provedl 105 kontrol, 64 místních 

zjištění a 95 úředních záznamů o porušení právních předpisů (o 131 méně). Pokles zjištění 

porušení byl způsoben tím, že od 1. srpna 2010 přestala pro podnikatele platit povinnost 

oznamovat živnostenskému úřadu změny, které se projeví v jiných informačních systémech, 
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jako například změna bydliště v informačním systému evidence obyvatel, za jejíž nedodržení 

byli podnikatelé v minulosti často sankcionováni.  

 Na správních a jiných poplatcích úřad vybral 991 760 Kč (o 34 350 více). Za porušení 

živnostenského zákona uložil 191 pokut ve výši 993 300 Kč (z toho 148 blokových pokut ve 

výši 380 800 Kč a 43 ve správním řízení ve výši 612 500 Kč). Za porušení zákona o ochraně 

spotřebitele uložil 14 pokut ve výši 261 000 Kč, za porušení zákona o státní kontrole uložil 13 

pokut ve výši 51 700 Kč a za porušení tržního řádu uložil 1 pokutu ve výši 5 000 Kč. Dále v 80 

správních řízeních uložil zaplatit náklady řízení v celkové výši 80 000 Kč. Celkem v sankčních 

řízeních uložil pokuty a náklady řízení ve výši 1 391 000 Kč (o 766 000 Kč více). Celkem 

živnostenský úřad přispěl do rozpočtu města částkou 2 382 760 Kč (o 800 350 Kč více). 

 

Stavební úřad 

 Počet pracovníků stavebního úřadu rozšířili tři nově přijatí, z toho dva na úsek 

stavebního řízení a jeden pro administrativu. 

 Odbor vydal přes 1 800 opatření a rozhodnutí 

a provedl 86 kontrolních prohlídek v rámci státního 

stavebního dohledu. V květnu došlo k odstřelu 

komínu u bývalého pivovaru, v červnu byla zahájena 

demolice starého zimního stadionu (na snímku). Ve 

stejném měsíci byla také zkolaudována tréninková 

hala a šatnovací blok zimního stadionu. V srpnu byl 

povolen zkušební provoz kulturně společenského 

centra s dvěma kinosály s kapacitou 225 a 128 míst, 

salonky, klubovnami a dalšími prostory. Ve druhé 

polovině roku byl spuštěn program registr územní 

identifikace adres a nemovitostí. V rámci 

republikové kontroly ubytovacích zařízení se 

stavební úřad zúčastnil za asistence Policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a 

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje kontroly 

ubytoven. Na konci září byla v centru města 

zkolaudována stavba nového hotelu ve Farského ulici. V listopadu provedl stavební úřad 

kontrolu objektů v městské památkové zóně se zaměřením na fasády z důvodu plánovaného 

konání Chomutovského krušení.  

 V roce 2011 stavební úřad za porušení stavebního zákona uložil 20 pokut v celkové 

výši 437 000 Kč (z toho 14 přestupků fyzických osob ve výši 140 000 Kč a zbylé ve správním 

řízení ve výši 297 000 Kč). Dále vybral přes 283 000 Kč na správních poplatcích (z toho přes 

96 000 Kč bylo vybráno přímo v pokladně stavebního úřadu). Na konci roku byl stavební úřad 

začleněn do nově vznikajícího odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní 

prostředí.  
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Památková péče 

 V rámci památkové péče úřad vydal 42 závazných stanovisek, 394 koordinovaných 

stanovisek a 33 vyjádření. Na začátku roku byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen dotační 

program s příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové 

rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České 

republiky. Z tohoto zdroje byl následně poskytnut příspěvek na obnovu pěti památek 

zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Z celkové 

částky 832 000 Kč byly provedeny stavební a restaurátorské práce na obnově ohradní zdi u 

kostela sv. Mikuláše v Droužkovicích, na sloupu se sochou sv. Josefa v Údlicích, na soše Piety 

v Údlicích, na chrliči s kašnou v areálu zámku Červený hrádek a na sousoší Panny Marie, sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Josefa v Březně u Chomutova. 

 

Životní prostředí 

       Vodoprávní úřad v roce 2011 provedl 

663 úkonů (o 60 více než v roce 2010), 

v agendě odpadového hospodářství bylo 

vydáno 1 434 úkonů (o 302 méně), 

v rámci zemědělského půdního fondu 

697 úkonů (o 32 více) a v oblasti ochrany 

přírody a krajiny 683 (o 41 více) úkonů. 

Také bylo vydáno 573 rybářských lístků (o 

58 méně). Výstava trofejí spárkaté zvěře 

ulovené v honitbách okresu Chomutov proběhla 7. až 13. května tradičně na zámku Červený 

hrádek (na snímku). Trofejí srnce obecného bylo 259, jelena lesního 127, muflona 21, daňka 

skvrnitého 3, jelena sika 2 a prasete divokého 1. 

 V anketě Strom roku 2011 postoupila 

alej na Kamenném Vrchu do finále, a to jako 

jediný zástupce Ústeckého kraje. Umístila se 

nakonec na 12. místě, tedy poslední z  finalistů. 

Roste v lokalitě Kamenný Vrch nad křižovatkou 

mezi sídlišti Březenecká a Kamenná. Dřív byly 

stromy součástí školního hřiště. V dnešní době 

je škola zrušena a hřiště zarůstá travou, občas 

tu rozbije svůj stan cirkus. Část stromů roste 

v oboustranné aleji, část v jednostranné. Počet 

stromů v aleji je 39. Převažují duby letní, je zde 

ale i dub cer a dvě lípy srdčité. Stromy jsou 

různě staré, nejstarším je 150 až 200 let. Pro 

své mimořádné rozměry a genetickou hodnotu 

je alej na Kamenném vrchu navržena na 

vyhlášení za památné stromy. 
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Odbor školství 
 

 Na početně nejmenším magistrátním odboru k žádné změně nedošlo, i nadále ho 

vede Bc. Dagmar Mikovcová. 

  

 Zápis dětí k povinné školní docházce na školní rok 2011/12 do všech chomutovských 

základních škol proběhl ve dnech 19. a 20. ledna. Výsledky zápisu jsou uvedeny v následující 

tabulce. Do tabulky byly použity údaje ze statistického výkazu S 53-01 o zahájení povinné 

školní docházky podle stavu k 28. únoru 2011, jehož zpracování školám ukládá § 28 odst. 5 

školského zákona v návaznosti na zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů. Oproti tomuto stavu samozřejmě dojde do 1. září ke změnám z důvodu 

např. ukončených vyšetření dětí navržených na odklad školní docházky, přirozené migraci, 

přihlášení dětí, které se k vyhlášenému zápisu nedostavily a podobně. 

 

Přehled o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012 

 

Základní škola 

Počet dětí 

poprvé  

u zápisu 

Z toho k 1. 9. 

nedovrší  

6 let věku  

Počet 

žádostí  

o odklad  

Počet dětí 

nastupujících 

po odkladu 

Počet dětí 

zapsaných  

k  28. 2. 2011  

Zahradní 71  15 16 72 

Na Příkopech 62  17 17 62 

Kadaňská 57  12 14 59 

Písečná 64  12 22 75 

Hornická 48  7 7 48 

Školní 60 2 10 23 71 

Ak. Heyrovského 54  12 14 54 

Březenecká 80 1 21 18 73 

17. listopadu 0  0 4 4 

Palachova 3  3 1 1 

Celkem 499 3 109 136 519 

Pro porovnání:  

školní rok 2010/11 

545 2 89 108 547 
Skutečně 

nastoupilo:      

542 

 

 Město Chomutov ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Státním 

okresním archivem Chomutov v roce 2009 uspořádaly vědeckou konferenci Comotovia 2009. 

Zajímavé a podnětné odborné příspěvky, které zazněly, byly vydány tentokrát s podtitulem 

Mlčenliví svědkové minulosti. Čtvrtý sborník Comotovia 2009 byl slavnostně pokřtěn 

v muzeu starobylé radnice 20. ledna 2011.  

 Slavnostní premiéry filmu Nickyho rodina se zúčastnily čtyři desítky žáků základní 

školy Na Příkopech. Snímek je volným pokračováním filmu Síla lidskosti, jenž vypráví  

o záchraně 669 převážně židovských dětí Nicholasem Wintonem z území ohroženého 
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Československa před transportem do koncentračních táborů. Možnost zúčastnit se si museli 

žáci zasloužit, v den Wintonových narozenin přerušili žáci výuku, připomněli si krátkým 

povídáním jeho život, vytvořili pak nástěnku a také uběhli sto metrů na přírodní ploše. 

Vstupenky obdrželi krátce před premiérou, na které měli možnost setkat se naživo se sirem 

Nicholasem Wintonem. Aktivně se zapojili do diskuse a dokonce se svými podpisy připojili 

k podpoře udělit Nicholasovi Wintonovi Nobelovu cenu za mír.  

 Ve dnech 9. a 10. března 2011 městské divadlo jako každý rok v tuto dobu ožilo 

dětským smíchem, zpěvem a přednesem. Konala se tradičně Mateřinka 2011. Tento festival 

předvádí nejrůznější dramatická, pěvecká nebo tanečně-sportovní představení, které si děti 

pod vedením svých učitelek připravily. 

 Zápisy dětí do chomutovských mateřských škol probíhaly ve dnech 14. a 15. března 

2011. K zápisům dorazilo 429 dětí, které byly všechny přijaty, přesto někteří rodiče projevili 

nespokojenost, když jim nemohlo být nabídnuto místo pro dítě v preferované školce. Velký 

zájem v poslední době je hlavně o školky v centru města, sídlištní pak mají volnější kapacitu.  

 Výročí narození Jana Amose Komenského je oslavou Dne učitelů. V Rytířském sále 

radnice při této příležitosti primátor Jan Mareš 25. března ocenil za pedagogické úspěchy i 

netradiční přístup k práci devatenáct pedagogů z mateřských, základních i středních škol. 

 

     
 

 Oslavy Velikonoc v Chomutově opět patřily také dětem z mateřských škol. Jako každý 

rok na náměstí ozdobily stromky a připomněly velikonoční tradice (na snímku). Změnou bylo 

vyhlášení patnáctého ročníku soutěže o nejkrásnější ekologickou kraslici, do níž se přihlásily 

cca čtyři tisíce dětí z celé České republiky. I Chomutovští si stoupli na pomyslnou medailovou 

příčku, kolektiv žáků ze školy na Písečné si odnesl cenu za třetí místo. 

 Na základě spolupráce mezi středními školami v Chomutově a Trnavě v rámci projektu 

Leonardo da Vinci byli ve dnech 13. a 14. dubna pozváni do slovenského města i zástupci veřejné 

správy. Kromě zástupců chomutovských škol se zahraniční cesty zúčastnili primátor Jan Mareš a 

vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcová. Návštěva začala prohlídkou SOŠE Trnava, kde si 

chomutovská výprava prohlédla nejen prostory, kde probíhala praxe českých žáků, ale i další 

učebny a možnosti, kterých lze využít při stážích. Po exkurzi a pohovoru se žáky se skupina 

přemístila na Magistrát města Trnavy. Zde byla delegace přijata druhou zástupkyní primátora a 

vedoucí odboru vzdělávání, sportu a kultury. Dagmar Mikovcová nastínila konkrétní návrhy 

ředitelů chomutovských škol ke spolupráci. Také došlo na výměnu informací o organizaci a náplni 
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práce a činnosti obou odborů. Následovalo jednání se zainteresovanými osobami o průběhu 

stáže. Druhý den výprava navštívila výstavu Mladý tvůrce, kde se prezentovaly všechny střední 

odborné školy Slovenska včetně SOŠE Trnava. Zahraniční služební cesta splnila svůj účel. 

Spolupráce se slovenskými partnery se nabízí, a to nejen z důvodu geografické blízkosti, ale také 

pro podobnost jazyků.  

 Potřinácté proběhl v Kulturním domě na Zahradní ve dnech 3. a 4. května festival 

tvořivosti žáků speciálních škol Divadýlko 2011. Nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo 14 škol 

nejen z Chomutovska. Účastníci pečlivě naučené role předvedli před zaplněným hledištěm, 

které je odměnilo hlasitým potleskem. 

 Na dětském dopravním hřišti 

v Kadani proběhlo 12. května oblastní 

kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 

pro žáky základních škol z Chomutovska. 

Zúčastněných 136 žáků absolvovalo 

stejné disciplíny jako v předešlých letech, 

z chomutovských dětí je nejlépe zvládli 

žáci ze základní školy na Písečné. Přes 

vydatný déšť se soutěž zdařila.  

 Kostel svatého Ignáce rozezpívaly dětské pěvecké sbory mateřských škol při Otvírání 

studánek 18. května. Vystoupení přilákalo nejen rodiče a příbuzné, ale i dost kolemjdoucích. 

Tato nesoutěžní přehlídka se stává nedílnou součástí slavnostních akcí města Chomutova. 

 Zasedací místnost na radnici, kde 

se scházejí zastupitelé, zabrali 23. května 

žáci chomutovských základních a středních 

škol. Ke společnému jednání je pozval 

primátor Jan Mareš. Cílem bylo navázat 

na obdobná jednání, jaká probíhala za 

předchozího vedení města. Po formálním 

úvodu byly představeny garantky z řad 

pedagogů – za středoškoláky to je Soňa 

Valušková a za základní školy Martina 

Nováková. Pak se rozběhla široká diskuse na témata, která v oblasti školství a veřejného 

života nastupující generaci zajímají. V jednom z bodů si účastníci odhlasovali, že pravidelné 

setkávání bude používat název studentský parlament. 

 Před koncem školního roku Krajský úřad Ústeckého kraje ve svém sídle připravil 

seminář k efektivnímu využití přípravných tříd. Cílem bylo vyměnit si názory a zhodnotit 

využití a efektivitu přípravných tříd v základních školách, popřípadě stanovit strategii pro 

další roky. Chomutovské základní školy ve školním roce 2010/2011 provozovaly tři přípravné 

třídy na dvou školách, a to pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, které byly sociálně znevýhodněné a u kterých byl předpoklad, že zařazení do 

přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.  
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 Základní škola Březenecká se zapojila do dlouhodobého celorepublikového projektu 

Vzduchoplavec Kráčmera, který volně navazuje na předešlý projekt Krajina za školou. Ve 

dnech 2. a 3. června natáčel štáb České televize toulky Kráčmery po Chomutovsku, navštívil 

větrné elektrárny, povrchové doly i zaniklé obce. Žáci společenskovědního semináře se učili 

pracovat s textem, psát scénář, točit film, prostě nahlédli do filmařské kuchyně a poznali, že 

za několikaminutovou slávou je velká dřina. 

 Na konci června si dvě tisícovky žáků chomutovských škol zpestřily vyučování. Hasiči 

uspořádali cvičení v novém zimním stadionu, aby vyzkoušeli zásah záchranných jednotek a 

aby zjistili, jak se bude chovat dav, když se vyhlásí v takovémto objektu poplach. Cvičení 

proběhlo na jedničku. Po oznámení poplachu počítač spustil varovné hlášení, automaticky 

otevřel turnikety a požární dveře. Během akce byly simulovány i úrazy a zranění. 

 Veselé rozloučení se školním rokem čekalo na chomutovské předškoláky 29. června. 

Mateřská škola pro ně již počtvrté připravila Letní mateřinkové sportovní slavnosti, na 

kterých se děti pobavily a zároveň ukázaly, co všechno ze sportovních dovedností již zvládly. 

Letos se s nimi přijely poměřit i konkurenční fotbalové týmy z Mostu. 
 

  

 Pravidelně zástupci vedení města vítají po prázdninách prvňáčky v chomutovských 

základních školách. Primátor Jan Mareš si pro své premiérové vítání vybral základní školu na 

Březenecké (na snímku), náměstek Martin Klouda potěšil prvňáčky ve škole ve Školní ulici a 

náměstek Jan Řehák navštívil školu Na Příkopech. Na památku na první školní den si všech 

507 žáků prvních ročníků odneslo pamětní list navržený zdejší výtvarnicí Marií Svobodovou.  

 Poprvé do mateřské školy začaly chodit i děti mladší tří let. Město prostřednictvím 

mateřské školy vyšlo vstříc rodičům a zřídilo dvě třídy ve školce v Zahradní ulici. Samozřejmě 

bylo nutné upravit režim vzdělávání, v každé třídě je maximálně sedm dětí. V této záležitosti 



 

86 

je město raritou. V době, kdy se ostatní obce potýkají s nedostatkem míst v mateřských 

školách, Chomutov vzdělává už i dvou a půlleté děti. 

 Na startu školního roku se mohla pochlubit ZŠ Na Příkopech novou kuchyní. Padesát 

let starou školní jídelnu nechalo město coby zřizovatel za cca 7 milionů korun obnovit.  

 Chomutovské základní školy měly opět možnost zažádat město o finanční prostředky 

na prevenci rizikového chování. Příkladně škola v Hornické ulici vyjela na výlet do horského 

hotelu Svahová na takzvaný adaptační pobyt, kterého se zúčastnilo 44 žáků s tříčlenným 

pedagogickým doprovodem.  

 Podruhé v kalendářním roce na radnici 25. září zasedl studentský parlament. Na 

dotazy žáků základních a středních škol odpovídal primátor. Zájem byl opět o problematiku 

dopravy, a to nejen při cestách mezi domovem a školou, ale i do nového areálu na Zadních 

Vinohradech.  

 Jubilejní desátý ročník výstavy Vzdělávání 2012 se konal 8. a 9. listopadu. Okresní 

hospodářská komora v Chomutově do městské sportovní haly pozvala především žáky 

posledních ročníků základních škol, aby se seznámili se širokou nabídkou dalšího vzdělávání. 

Návštěvníci zhlédli řadu doprovodných akcí, například módní přehlídky, barmanské variace, 

ukázky z tvorby žáků středních škol, hudební vystoupení, také měli možnost ochutnat 

potravinové výrobky či si nechat změnit účes. 

 Společnost IBM v listopadu oslovila město s nabídkou sponzorského daru, počítačové 

sestavy KidSmart pro předškoláky. Děti mateřských škol tak dostanou vzdělávací programy, 

které rozvíjejí logické myšlení, procvičují prostorové a časové představy, podporují děti 

v poznávání, rozšiřují jejich znalosti o přírodě a světě a zdokonalují jejich sociální dovednosti. 

Ze šestnácti nových počítačů získala MŠ Šafaříkova ke dvěma stávajícím dalších dvanáct, 

jeden dostala ZŠSaMŠ Palachova a tři putovaly do ZŠaMŠ 17. listopadu, kde s nimi budou 

pracovat především děti z přípravných tříd. 

 Město Chomutov v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního 

dne studentstva připravilo pro žáky středních a základních škol různé akce. Většina z nich 

zhlédla filmové představení Alois Nebel v kině Svět, někteří z nich se zúčastnili pietního aktu 

a položením květin a věnců uctili památku obětí válek a totalit v městském parku.  

 Studentský parlament začal pracovat samostatně, důkazem čehož bylo třetí jednání 

29. listopadu v zasedací místnosti zastupitelstva. Žáci si vzájemně poskytují informace o 

školních projektech, vyměňují si zkušenosti z reálného života na školách. Primátor jejich 

aktivitu pochválil, poznamenal, že se „otrkali“ a pochopili, k čemu má studentský parlament 

sloužit. Vedení města se tak na jednáních stává skutečným hostem. 

 Nadační fond Mateřinka každoročně vyhlašuje anketu Zlatá mateřinka pro nejlepší 

učitelku v mateřské škole z celé České republiky. Tentokrát se slavilo v Chomutově, vítězkou 

9. ročníku se stala Eva Lenčéšová. Cena se uděluje za příkladné a inspirativní působení 

v oblasti předškolního vzdělávání s přihlédnutím k míře oblíbenosti kandidáta u dětí a jejich 

rodičů. Eva Lenčéšová převzala už v březnu z rukou primátora Jana Mareše plaketu Jana 

Amose Komenského jako ocenění její pedagogické práce, takže vítězství v celorepublikové 

anketě je výrazným potvrzením kvalit osobnosti této učitelky.  



 

87 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

 Během roku odbor fungoval v zavedeném modelu, v jeho závěru se však připravovaly 

organizační a personální změny, ke kterým v důsledku státem nařízené reformy mělo dojít od 

1. ledna 2012. Vedoucí odboru je stále Bc. Kamila Faiglová. 

 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

 V roce 2011 se v Chomutově pokračovalo v zabezpečování výkonu veřejné služby u 

klientů, kteří byli v hmotné nouzi. V průměru pracovalo 382 klientů na veřejné službě po 30 

hodinách v měsíci.  

 Pracovnice OSVaZ ve spolupráci s městskou policií prováděly kontroly v místě bydliště 

klientů, v barech a restauracích. Těm, kteří byli přistiženi při hraní na automatech, často 

požívali alkoholické nápoje, rušili noční klid ve městě a nebo nepracovali na veřejné službě, 

byly dávky kráceny na existenční minimum 2 020 Kč a částečně  byly vypláceny v poukázkách 

na potraviny od 35 % do 65 % z dané částky. V průměru se jednalo 245 klientů. 

 Dále se oddělení hmotné nouze zaměřilo na falešné bezdomovce, tedy klienty 

nápadné čistými značkovými oděvy a přitom převážně hlášené k trvalému pobytu na 

Magistrátu města Chomutova. Jestliže takovýto občan odboru nenahlásil kontaktní adresu, 

která by mohla být prošetřena, dávka mu byla odejmuta nebo žádost o ni byla zamítnuta. 

Jednalo se o přibližně 75 klientů. U žádostí o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení 

docházelo v průběhu roku k postupnému snižování počtu. Za rok bylo vyplaceno 1 017 

příspěvků na živobytí a 174 příspěvků doplatku na bydlení. Snížení příspěvků bylo způsobeno 

důslednými, často i několikrát opakovanými kontrolami klientů v hmotné nouzi.        

 

Víkendové setkání pěstounských rodin 

 Dvanácté setkání vybraných pěstounských rodin z Mostu, Litvínova a Chomutova ve 

ve Stráži pod Ralskem proběhlo 24. až 26. června. Zúčastnilo se ho 14 pěstounských rodin s 

dětmi ve věku 1 rok až 15 let. Z chomutovského obvodu se zúčastnily 4 rodiny. Pro všechny 

účastníky, tedy pro děti i dospělé, byl připraven bohatý program. V pátek po večeři se rodiny 

vzájemně představily a popovídaly si, poté měly možnost vykoupat se v místním bazénu. 

Během sobotního dopoledne proběhla beseda s pěstouny, která se týkala hlavně aktuálních 

výchovných problémů, se kterými se rodiny potýkají. Společná diskuze a výměna zkušeností 

pomohla pěstounům k řešení jejich situací. Pro děti bylo připraveno sportovní dopoledne, při 

kterém soutěžily a za výkony byly odměňovány sladkostmi. Po obědě měli všichni možnost 

v rámci Vartenberských slavností se zapojit do historického průvodu městem a do programu 

na pláži u rybníka Horka. Den byl zakončen velkolepým ohňostrojem. V neděli dopoledne byl 

kvůli deštivého počasí zvolen náhradní program. Děti hrály hry v tělocvičně a poté se vyřádily 

v bazénu. 

 Sociální pracovnice po dobu pobytu byly dětem i pěstounům k dispozici, společně 

řešili aktuální otázky. Pronikly více do jejich starostí i radostí, které se leckdy pouhými  

návštěvami v rodině nepodaří zachytit. Rodiny jsou zde otevřenější, neboť ve společnosti lidí 
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se stejnými osudy se lépe zbaví ostychu. Děti byly opět spokojené, našly si nové kamarády a 

pěstouni navázali nová přátelství, která přetrvávají i mimo toto společné setkání.  

 

Mikulášské setkání pěstounských rodin 

 Další akcí pro pěstounské rodiny 

bylo jejich tradiční mikulášské setkání. 

Pracovnice odboru jej v prostorách  

Střediska knihovnických a kulturních 

služeb uspořádaly 3. prosince. Akce se 

zúčastnilo devatenáct rodin se šedesáti 

dětmi. Všechny zaujal zábavný program 

plný písniček a soutěží, připraveno bylo i 

malé občerstvení. Pěstouni měli možnost 

vyměnit si zkušenosti s výchovou a využít 

odborné poradenství pracovnic odboru. 

 

Osvětová práce při Happy Day 

 Před městským divadlem proběhla 24. září akce Happy Day. Zorganizovala ji pracovní 

skupina rady města LINKS a byla zaměřená na prevenci patologických jevů ve společnosti a 

určená zejména dětem a mládeži. Vedle městské policie, hasičů, psovodů a dalších se akce 

zúčastnily i pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Připravené měly informace k 

prevenci patologických jevů, které dětem a mládeži předávaly ústně i formou letáků. 

Pracovnice také zkoumaly, jaké jsou znalosti dětí v této oblasti, zda vědí, kam se mají v tísni 

obrátit, zda znají důležitá telefonní čísla (policie, městská policie, záchranná služba, hasiči, 

linka bezpečí apod.). Dále byly dětem (věkový průměr dívek činil 9,94 a chlapců 10,56 roku) 

představeny výkresy na téma Co je správné? (děti si hrají, jezdí s rodiči na výlety, chodí do 

školy, čtou si) a Co je nesprávné (požívání alkoholu nezletilými, nadměrné fyzické trestání 

dětí, kouření, záškoláctví apod.). Též  jim 

byly rozdány dotazníky s otázkami, 

například kde se cítí v bezpečí, zda je jim 

někdy smutno a pokud ano, jak to řeší, 

komu se svěřují nebo koho žádají o radu, 

zda ví, jak vypadá feťák, zda se s takovým 

člověkem někdy setkaly, od jakého věku 

je možné koupit v obchodě cigarety a 

alkohol, co by si nejvíc přály, zda jim bylo 

někdy ubližováno atd. Z vyplněných 

dotazníků pracovnice oddělení sociálně 

právní ochrany dětí vyčetly, že chomutovské děti se v uvedené problematice dobře orientují, 

nejsou zaměřené jen na materiální stránku života, spíše na zdraví, rodinu a sociální prostředí. 

Násilí na dětech jim není cizí ani lhostejné. 
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Vybudování speciální výslechové a monitorovací místnosti  

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

získalo ke zkvalitnění sociální práce s dětmi a 

jejich rodinami již v listopadu 2010 v budově 

magistrátu dvě místnosti. Větší z nich slouží 

k pohovorům s nezletilými dětmi. Menší bylo 

potřeba dovybavit odpovídajícím technickým 

zařízením tak, aby byly naplněny standardy 

výslechových místností pro dětské oběti a 

svědky. Uspořádáním a vybavením místnost 

odpovídá požadavkům na prostředí pro práci 

s dítětem, protože ty se zde cítí lépe než v neosobních kancelářích. Magistrát nechal 

monitorovací místnost barevně vymalovat a obě pak doplnil vhodným nábytkem. K vybavení 

místnosti hračkami, knížkami, obrázky a dalšími doplňky pro děti přispěli sami pracovníci 

magistrátu. Pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí zde vedou pohovory s dětmi a 

jejich rodinami v souvislosti s domácím násilím, týráním, zneužíváním nebo zanedbáváním 

dítěte, také při komplikovaných situacích rodin v rozvodu a neutěšených rodinných vztazích.  

 Od listopadu 2010, kdy místnost nebyla ještě vybavena odpovídající technikou, ji  

v několika případech využila policie k výslechu nezletilých dětí. Pracovníky oddělení sociálně 

právní ochrany dětí zde bylo provedeno během roku 2011 celkem 92 pohovorů s nezletilými 

dětmi včetně výslechů dětí policií. Již po provedení prvních pohovorů s dětmi se potvrdilo, že 

vlídnější prostředí má na děti příznivý vliv.  

 V květnu 2011 město Chomutov podalo v rámci programu Prevence kriminality 

v Ústeckém kraji projekt s názvem Vybavení speciální výslechové a monitorovací místnosti na 

Magistrátu města Chomutova s předpokládanými náklady ve výši 80 000 Kč, podílem města 

20 % (16 000 Kč) a s požadavkem na dotaci 64 000 Kč. Cílem projektu bylo vybudování 

speciální výslechové místnosti s kvalitní záznamovou technikou, která se bude zásadně lišit 

od tradičních policejních kanceláří, a to vytvořením pohodlného a útulného prostředí, které 

dítěti bude skýtat pocit bezpečí a zmírní jeho traumatický zážitek z prožité události. Aby byly 

naplněny standardy výslechových místností pro dětské oběti a svědky, pro potřeby vytváření 

záznamu a sledování aktuálního výslechu dalšími osobami budou obě místnosti vybavené 

audiovizuální a počítačovou technikou (dvěma kamerami, DVR a DVD rekordérem, ovládacím 

kamerovým systémem, mikrofonem pro záznam audia a televizorem) pro účely pořízení a 

zpracování záznamu k zajištění co největší autenticity prováděného úkonu a k přesné 

dokumentaci. To výrazně usnadní provádění „neopakovatelných úkonů“ v průběhu trestního 

řízení a umožní objektivně přezkoumat dodržení zákonných podmínek výslechu. Nemělo by 

tak ze strany policie a orgánů činných v trestním řízení docházet k psychickému zraňování 

dítěte nešetrně vedenými či opakovanými výslechy. Komunikaci mezi dospělým a dítětem 

ulehčuje i používání demonstračních panenek Jája a Pája. Vybudování speciální pohovorové 

– výslechové místnosti bylo konzultováno s policisty, pro něž je též velkým přínosem ke 

zkvalitňování jejich práce s dětmi.  
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Interní audit 
 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2011 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Jarmila Mravcová. 

 

 Interní audit v roce 2011 zaevidoval celkem 105 stížností, z toho 24 oprávněných, 57 

neoprávněných a 24 částečně oprávněných. Na zaměstnance úřadu si stěžovalo 21 občanů, 

z toho nejvíc na pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádná stížnost ale nebyla 

oprávněná. Na činnost odborů bylo podáno 12 stížností, z toho bylo 11 neoprávněných a 1 

oprávněná. Ta se týkala odboru rozvoje investic a majetku města, který nezajistil dodání 

slíbené plynové přípojky na pozemek. Z organizací města bylo nejvíce stížností zaznamenáno 

na akciovou společnost Chomutovská bytová, a to 15. Z nich byly 2 oprávněné. Nárůst počtu 

stížností byl zapříčiněn především plošným zvyšováním nájemného. Obyvatelé města si také 

často stěžovali na nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří ruší noční klid (12), a dále na nepořádek 

ve městě (10). Oproti roku 2010 interní audit obdržel o 7 stížností více. 

 Na činnost městské policie a konkrétní strážníky si stěžovalo 10 občanů, z toho bylo 7 

stížností neoprávněných a 3 částečně oprávněné, které se týkaly málo aktivního přístupu 

strážníků k řešení problému. V roce 2011 občané nepodali žádnou petici. Podaných podnětů 

bylo zaznamenáno 69, většinou se týkaly žádostí o řešení parkování vozidel ve městě, o 

provedení prořezání keřů či stromů a posekání trávy. Dále pak požadovali opravy 

příjezdových cest a chodníků.  

 Projekt Záchranný kruh pokračoval i v roce 2011. Bylo přijato 15 podnětů od občanů, 

kteří požadovali rychlou pomoc při řešení problémů s konfliktními a nepřizpůsobivými 

občany.  Dále pak mají obyvatelé Chomutova možnost předkládat podněty, požadovat řešení 

problémů a pokládat otázky na lokálně zaměřených setkáních s vedením města (na snímku). 

V rámci projektu Charta pro občana nebyl v roce 2011 podán žádný podnět. 
 

 



 

91 

3. 3. Spolupráce Chomutova se zahraničními partnery 
 

 Společenské změny na přelomu osmdesátých a devadesátých let pohřbily direktivně 

navázanou družbu Chomutova s městem Kolčugino ve Vladimirské oblasti Sovětského svazu 

a otevřely dveře dobrovolné, oboustranně přínosné spolupráci. Chomutov, stejně jako 

většina českých měst, se v první fázi orientoval na západ. Nyní má partnerské smlouvy 

uzavřené s Bernburgem, Annabergem-Buchholzem a Arenzanem. Neoficiální styky byly 

navázány s Laudou-Königshofenem a nově s Trnavou. Na začátku většinou byla spolupráce 

škol, různých institucí nebo zájmových sdružení. Od vstupu České republiky do Evropské unie 

hraje významnou roli možnost čerpání dotací z jejích fondů na různé přeshraniční projekty. 

Specifickými cíli jsou rozvoj místního podnikatelského prostředí, rozvoj cestovního ruchu 

v příhraničí, posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí, ochrana 

životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických 

a technologických rizik, rozvoj obcí, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora 

integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ.  

 

Přehled partnerských měst Chomutova 

 Bernburg, SRN - město v Sasku-Anhaltsku, leží na spojnici mezi městy Magdeburg a 

Halle, má 35 000 obyvatel. Partnerství vzniklo ve druhé polovině 70. let na základě projektu 

Podkrušnohorského zooparku. S Chomutovem jej spojuje osoba stavitele Andrease Güntera, 

který v Chomutově stavěl starobylou radnici a 

v Bernburgu renesanční zámek. Písemná 

smlouva mezi městy byla podepsána v roce 

1995. Města dosud spolupracovala v oblasti 

památkové péče, při výměnných pobytech 

studentů na stážích, aktivní účastí delegací a 

účinkujících na významných dnech a formou 

společné účasti na různých seminářích, které 

jsou pořádány v rámci Evropské unie. 

 Annaberg-Buchholz, SRN - město v Sasku, leží na úpatí Krušných hor jen 55 km od 

Chomutova, má 22 000 obyvatel. Partnerství bylo zaktivováno na podporu přeshraniční 

spolupráce v rámci projektů Phare, spolupráci stvrdila smlouva v září 1999. Aktivita obou 

měst se projevuje především při pořádání kulturních a sportovních akcí a při realizaci 

investičních akcí, například na úseku životního prostředí nebo turismu. Města spolu řeší i 

aktuální problémy, například pouliční prostituci. 

 Lauda-Königshofen, SRN - město na severu Bádenska-Württemberska, má 14 500 

obyvatel. Spolupráce měst navázala na blízké kontakty vojenských posádek obou měst 

v březnu 2000, písemná dohoda ale dosud uzavřena nebyla. Prozatím došlo k vzájemné 

účasti na významných akcích jednotlivých měst a k několika akcím v oblasti kultury. 

 Arenzano, Itálie - přímořské město v Ligurii leží necelých 30 km od Janova, má 11 500 

obyvatel, ale v letní sezoně se plní turisty. Partnerství se stavělo na základě působení 
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italských podnikatelů v Chomutově. Dohoda o partnerství byla podepsána v červnu 2005, ale 

vzájemné oficiální styky se zatím omezily na účast italských hostů na oslavách v Chomutově. 

 Trnava, Slovensko - krajské město leží 44 km severovýchodně od Bratislavy, má 

67 500 obyvatel. Styky navázaly školy a v jejich rámci už došlo k výměnným praxím žáků. 

Následně je posunula dubnová cesta vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcové, primátora 

Jana Mareše a zástupců jedné střední školy do Trnavy, kde jednali s činiteli města a vedením 

odboru školství magistrátu o rozšíření spolupráce škol Chomutova se školami na Slovensku. 

 

Orientace na německé partnery 

 Praktický život ukázal, že logicky nejvýhodnější spolupráci a nejživější styky lze čekat 

od partnerství s geograficky nejbližšími partnery. V případě Chomutova to byla města 

v Německu, zejména Annaberg-Buchholz, který je z Chomutova velmi dobře dostupný. 

Logické to bylo i z hlediska historické provázanosti. Vždyť německý element začal do života 

v Chomutově výrazně promlouvat už v počátcích historie města. Důkazem je první písemná 

zmínka, jíž je darovací listina z roku 1252, kdy Bedřich z Chomutova daroval město řádu 

německých rytířů. Dlouhodobě úzké vazby s Němci město Chomutov v novodobé historii 

poprvé zoficiálnilo v březnu 1995, kdy nejvyšší představitelé obou měst podepsali 

partnerskou smlouvu mezi Chomutovem a Bernburgem. O čtyři roky později, 20. listopadu 

1999, následovala partnerská smlouva s klíčovým partnerem Annabergem-Buchholzem. 

 

Spolupráce s Annabergem-Buchholzem 
 

 
 

 Annaberg-Buchholz je jedním z přirozených středisek německé střední části Krušných 

hor. Jedná se o staré město s živou tradicí hornictví, na jehož stopy návštěvník narazí na řadě 

míst. Dominantou a hlavní pamětihodností města je kostel svaté Anny (na snímku), největší 

pozdně gotický síňový kostel Saska s oltářem s hornickými motivy a s překrásným výhledem z 
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věže. Dalšími významnými památkami jsou Krušnohorské muzeum, muzeum světoznámého 

počtáře Adama Riese nebo památník Barbary Uthmann, ženy, která v 16. století v Krušnohoří 

zavedla a rozšířila paličkování. Na několika místech města a okolí může zájemce sfárat pod 

zem do ukázkových štol. Nejnovější, jen rok starou atrakcí je takzvaná Manufaktura snů, mo-

derní zážitkové muzeum, v němž ožívá lidové umění Krušnohoří. Prezentované je prostřed-

nictvím tisícovky historických exponátů ze soukromé Ströherské sbírky, převážně dřevěných 

hraček. Díky spolupráci si obě města otevírají dveře k dotacím z Evropské unie. Chomutovu 

se takto podařilo získat již zhruba deset milionů korun. 
 

Konkrétní příklady mezinárodní spolupráce  

 Zmíněná Manufaktura snů vznikla jako součást projektu Centrum krušnohorského 

lidového umění. Ten se začal připravovat již v roce 2006 a vzhledem k rozsahu stále trvá. 

Město Annaberg – Buchholz vytvořilo spolu s Chomutovem, Podkrušnohorským zooparkem a 

oblastními muzei v Chomutově a v Mostě centra pro zviditelnění společných tradic. Společná 

prezentace Ströherské sbírky je koncipována jako vícejazyčná výstava, která vůbec poprvé 

představuje lidové umění obou stran příhraničí a je doprovázena doplňkovými vzdělávacími 

aktivitami, muzejně-pedagogickými materiály a jednotným systémem vstupenek. Projekt je 

zaměřen na příhraniční cestovní ruch a jeho posílení. 

 V roce 2007 byl dokončen projekt Klidová zóna - rekonstrukce historického parku 

navazujícího na městskou památkovou zónu města Chomutova. V rámci projektu byly 

pořádány workshopy a konference zaměřené na zlepšení životního prostředí. Na diskuzních 

fórech s odbornou veřejností, zástupci partnerských měst a obyvateli byly řešeny otázky 

zlepšení životního prostředí v obou městech a došlo i k přenosu zkušeností při zazeleňování 

měst v příhraničí. Na základě výstupů byla za starou budovou okresního soudu rekonstrukcí 

parku vybudována malá botanická zahrada jako prostor pro vzdělávání a relaxaci. 

 V rámci projektu Bezručovo údolí – vybudování cyklistických stezek v letech 2005 až 

2010 vznikly s finanční podporou Evropské unie a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR 

v Bezručově údolí asfaltové cyklistické stezky v celkové délce téměř 7 kilometrů. Tím došlo 

k propojení s dalšími trasami na obou stranách Krušných hor. 

 Řada společných projektů za účasti města má neinvestiční charakter. Například 

projekt Spolupráce mladých hasičů v Euroregionu Krušnohoří byl zaměřen na přípravu a 

rozvoj hasičských dovedností mládeže Euroregionu Krušnohoří pro budoucí praktické využití 

při poskytování příhraniční pomoci v krizových situacích. Projekt Seznamte se s historickými 

osobnostmi Krušnohoří přinesl Chomutovu vybudování naučné stezky Františka Josefa 

Gerstnera a vydání vícejazyčných propagačních materiálů, což bylo v Annabergu-Buchholzi 

zrcadlově doprovázeno prezentací řezbáře Hanse Hesse. Projekt Hledání partnerství byl 

zaměřen na navázání spolupráce neziskových organizací na území Euroregionu Krušnohoří.  

 K několika společným akcím a k řadě kontaktů došlo i přímo v roce 2011. Například 

30. června se skupina pracovníků úseků cestovního ruchu a projektů na annabergské radnici 

zúčastnila Fóra cestovního ruchu s podtitulem Společně dokážeme víc, kde mimo turistických 

atraktivit Chomutova prezentovala projekt Elektronické turistické informační centrum (popis 
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projektu v kronice za rok 2010). Hostitele projekt zaujal, podrobně se vyptávali na technická 

řešení, neskrývali, že by si ETIC v oblasti elektronické propagace rádi vzali za vzor.  
 

 
 

Prezentace projektu Elektronické turistické informační centrum a webu eChomutov.cz na Fóru 

cestovního ruchu v Annabergu-Buchholzi, za pultíkem pracovnice chomutovského magistrátu 

Marcela Kukiová, vlevo primátorka Annabergu-Buchholze Barbara Klepsch.  
 

 Aktivní byly i některé příspěvkové organizace města a kraje. Oblastní muzeum v roce 

2009 navázalo styky s bavorským Erlangenem, který po 2. světové válce převzal patronát nad 

vysídlenými chomutovskými Němci. V roce 2011 pracovníci muzea připravili výstavu 

fotografií členům erlangenského kroužku amatérských fotografů, ta v Chomutově proběhla 

od 17. července do 28. srpna. Recipročně poté od 27. října do 30. listopadu v Erlangenu v 

galerii Treppenhause vystavoval profesionální chomutovský fotograf divoké přírody Rostislav 

Stach. Muzeum se zahraničními partnery spolupracovalo i v dalších případech, více o těchto 

aktivitách v kapitole Činnost organizací kraje. Mnohaleté úzké vazby na německého partnera 

má Městský ústav sociálních služeb Chomutov. Jeho spolupráce s Centrem ubytování a péče 

v Annabergu-Buchholzi si klade za cíl výměnu pracovních zkušeností a vzájemné inspirování 

dobrými příklady. Více o této spolupráci v kapitole Činnost organizací města.  

 K poznávání mládeže a mladých lidí na obou stranách Krušnohoří směřují česko-

německé aktivity občanského sdružení Kuprospěchu. To dlouhodobě spolupracuje se 

sociokulturním centrem Alte Brauerei z Annabergu-Buchholze, a to při organizaci hudebního 

festivalu Cumbajšpíl na chomutovské straně a Erzgebirgischer Rockpreis na annabergské. 

Německý festival ovšem záhy skončil, a tak se společná aktivita v Annabergu-Buchholzi 

přetransformovala na celodenní sportovní klání se závěrečnou hudební produkcí. S činností 

Kuprospěchu se v některých ohledech prolínají aktivity chomutovské pobočky humanitární 

organizace Člověk v tísni. Také ta se obrací do Saska, kde hledá partnery pro projekty, ale i 

inspiraci a osvědčené postupy ve svém oboru. Také organizuje výměnné pobyty mládeže.   
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

 Přes některé optimistické prognózy nepřinesl rok 2011 v hospodářské oblasti kýžené 

výsledky. Celosvětová finanční krize, která je nejhorší od velké hospodářské krize ve třicátých 

letech minulého století, ještě neskončila. Jedním z hlavních aspektů tohoto procesu je vysoká 

nezaměstnanost. Na Chomutovsku je její míra na zhruba stejné úrovni, na níž se vyšplhala po 

roce od vypuknutí krize. Na začátku a konci roku pravidelně kulminuje, na jaře a v létě je díky 

pracím v zemědělství a stavebnictví nejnižší a s nástupem absolventů škol na trh práce a 

s koncem sezonních prací opět stoupá. Konkrétní údaje obsahuje následující tabulka. 

 

Ukazatele trhu práce v okrese Chomutov 
 

období 
počet procenta 

uchazeči o zaměstnání volná pracovní místa míra nezaměstnanosti 

prosinec 2010 9 246 325 13,3 

leden 2011 9 420 319 13,6 

únor 9 313 309 13,4 

březen 9 042 387 13,1 

duben 8 783 421 12,8 

květen 8 565 442 12,4 

červen 8 475 405 12,3 

červenec 8 577 377 12,5 

srpen 8 614 402 12,6 

září 8 702 353 12,7 

říjen 8 776 350 12,8 

listopad 8 798 303 12,8 

prosinec 9 029 298 13,2 

 

Těmito čísly se Chomutovsko v rámci kraje řadí k průměru. Přesto vzbuzují spíše 

pesimismus, protože Ústecký kraj má v tomto ohledu v rámci republiky nelichotivý primát. 

Z hlediska zaměstnanosti je dominantním odvětvím v činnosti ekonomicky aktivního 

obyvatelstva Chomutovska zpracovatelský průmysl a výroba elektřiny (20 %), zhruba 8 % 

obyvatel se zabývá stavebnictvím či obchodem. Ženy mají dominantní postavení v obchodě, 

pohostinství a ubytování, v peněžnictví a pojišťovnictví, školství, zdravotnictví a sociálních 

službách, muži zase v zemědělství, dobývání nerostných surovin, zpracovatelském průmyslu, 

výrobě a rozvodu elektřiny, stavebnictví a dopravě. Obyvatelstvo bydlí ve 44 obcích, z nichž 

39 je venkovského typu. Významnou částí sídelní struktury je pět měst, v nichž žije 87 % lidí. 

Více než 90 % obyvatel žije na 44 % území regionu v tzv. průmyslové oblasti, hustota osídlení 

ve zbylých oblastech regionu (horská, zemědělská) je značně nízká. 
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 Úřady práce a politici se samozřejmě snaží situaci zlepšit, ale pracovní trh mohou 

ovlivnit jen nepřímo – úpravou podmínek nebo různými podpůrnými nástroji. Například 

chomutovský úřad práce od září 2009 realizuje regionální projekt Restart – Chomutov, který 

je zaměřen na pomoc zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání nebo už ve výpovědní 

lhůtě, aby pokud možno nalezli uplatnění ještě před faktickým propuštěním. Nejdůležitější 

součástí této pomoci jsou různé rekvalifikační kurzy, významnou podporou pak hrazení části 

mzdových nákladů novému zaměstnavateli při uzavření pracovního poměru s účastníkem 

projektu ve výši 16 000 Kč měsíčně po dobu půl roku. V únoru úřad práce informoval, že za 

poslední dva roky prošlo různými rekvalifikačními kurzy 1 201 lidí z Chomutovska. Zaměřeny 

byly na získání znalostí v různých oblastech - v počítačových programech, v kancelářské práci, 

obsluze strojů, také masérské, svářečské nebo řidičské kurzy. Další iniciativou místního 

pracovního úřadu hodnou zaznamenání bylo uspořádání přeshraniční burzy práce 12. října 

v městském divadle. Zaměstnání zde nabízela dvacítka firem a podniků převážně ze Saska. 

Podívat se přišly stovky lidí, zaregistrovala se ale jen asi čtvrtina. 

 Politici svou snahu v oblasti zaměstnanosti upínají především k průmyslovým zónám. 

Prosperitu rozsáhlé zóny Triangle na místě bývalého vojenského letiště si vládnoucí koalice 

Ústeckého kraje dokonce vytyčila jako jeden z hlavních cílů volebního období. Její záměr 

obsadit zónu výrobními podniky a dát tak práci až osmi tisícům lidí z Chomutovska, Žatecka, 

Lounska a Mostecka dosud vychází jen na půl. Do přípravy zóny stát s krajem od roku 2002 

investovaly 2,5 miliardy korun, na konci roku 2011 tam však bylo zaměstnáno jen 717 lidí. 
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V téže době ale už v zóně mělo pronajato pozemky osm investorů, a tak výhledy do dalších 

let byly optimističtější.  

 Vklad města Chomutova do udržení zaměstnanosti v roce 2011 spočíval především 

v úřednické práci. Výsledky čtvrtého ročníku výzkumu Město pro byznys, který vyhlašuje 

týdeník Ekonom, dokonce ukázaly, že v Ústeckém kraji poskytuje nejlepší podmínky 

podnikatelům a firmám právě Chomutov, který se tak může pyšnit titulem Nejlepší město 

pro byznys Ústeckého kraje. Zabodoval především kvalitou veřejné správy a také díky 

průzkumu mezi podnikateli. Pozitivně bylo hodnoceno získávání evropských dotací, investiční 

strategie města a kvalita elektronické komunikace. Kladně v oblasti zaměstnanosti také 

působí obrovská investice města do centra sportu a volného času na Zadních Vinohradech, 

jehož výstavba od roku 2009 dává práci řadě firem i jednotlivců z Chomutova a okolí. 

 Od významných zaměstnavatelů v Chomutově a okolí přicházely spíše příznivé zprávy. 

Pro Severočeské doly, které jsou největší českou těžební firmou a největším tuzemským 

producentem hnědého uhlí a současně největším zaměstnavatelem na Chomutovku, byl rok 

2011 dokonce rokem mimořádně úspěšným. V obou dolech, tušimickém i bílinském, bylo 

vytěženo rekordní množství uhlí, celkově přes 25 milionů tun. Z nich 18 milionů Severočeské 

doly dodaly své mateřské společnosti ČEZ, zbylých 7 milionů tun šlo na český trh s hnědým 

uhlím. V oblasti investic bylo nejvýznamnějším počinem ukončení montáže velkorypadla 

KK1300.1, které bylo do užívání v Dolech Bílina předáno v červnu. Na snímku tento těžební 

stroj opouští montážní místo. 
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 Ředitelství Severočeských dolů sídlí v Chomutově, a tak nepřekvapuje, že tato těžební 

společnost je dlouhodobě zdaleka nejvýznamnějším donátorem kultury, zdravotnictví, 

sportu a dalších neziskových sfér veřejného života v regionu. O svůj pozitivní obraz na 

veřejnosti Severočeské doly pečují i spoluprací s městy a obcemi v okolí dolů. V březnu se 

Severočeskými doly podepsal Chomutov smlouvu, na jejímž základě bude těžební společnost 

v následujícím čtyřletém období podporovat město až pěti miliony korun ročně. Peníze 

půjdou na projekty z oblastí zdravotnictví, vzdělání, sportu a ochrany životního prostředí. 

V dubnu Severočeské doly otevřely vlastní informační centrum, které první návštěvníky 

přivítalo na Den Země. Sídlí v budově ředitelství a seznamuje veřejnost s moderními 

technologiemi těžby, ochranou životního prostředí a obnovou krajiny po těžbě. Zaměřeno je 

především na děti a mládež. V srpnu společnost veřejnosti představila takzvaného 

Březenského draka Severuse, tedy vysloužilé velkorypadlo KU800. Vystaveno je v Březně a 

hned se stalo jedinečnou atrakcí, jakou není možno spatřit nikde jinde v ČR. Je vysoké 52 

metrů, tedy stejně jako chomutovská věž. V prosinci došlo k významné změně ve vedení 

Severočeských dolů, když dosavadního generálního ředitele a předsedu představenstva Jana 

Demjanoviče v obou funkcích nahradil Ivan Lapin, do té doby působící v čele dozorčích rad 

několika společností koncernu ČEZ. Demjanovič opustil vedení Severočeských dolů po více 

než 12 letech. 

 Dobrou zprávu o zlepšování své ekonomické situace do médií zkraje roku vypustil 

železárenský holding Z-Group, do kterého patří Válcovny trub Chomutov a Železárny 

Chomutov. Firmě se podle ní daří prosazovat na východních trzích. Přes zvýšený odbyt se ale 

železárny ještě zdaleka nedostaly na předkrizovou úroveň a nové lidi tak nabírat nebudou.  

 Podobně i švédská ocelářská společnost Sandvik. Novým generálním ředitelem a 

jednatelem chomutovské pobočky, která vznikla v roce 1994 převzetím části tehdejších 

Válcoven trub, se 1. března stal Jiří Polman, jenž nahradil Daniela Kurucze. Brzy poté Sandvik 

uvedl, že v chomutovském areálu staví nový provoz za asi jednu miliardu korun. Sloužit má k 

výrobě parogenerátorových potrubí pro atomové elektrárny a po spuštění v roce 2012 má 

zaměstnávat okolo sto padesáti lidí. 

 Naopak s některými problémy se v roce 2011 musela vypořádat Krajská zdravotní 

sdružující pět nemocnic včetně chomutovské. Problémy finančního rázu kvůli výpadku plateb 

od zdravotních pojišťoven měly v polovině roku za následek snížení počtu hospitalizací a 

ošetření a kvůli tomu i propuštění několika zaměstnanců, hlavně sester. Do letité polemiky o 

údajném předražení nákupů zdravotnických přístrojů za peníze Evropské unie přilil v únoru 

olej audit Ministerstva financí ČR, jenž došel k závěru, že společnost mimo jiných chyb také 

zbytečně vydala několik desítek milionů korun. Ovšem později audit objednaný Policií ČR zas 

konstatoval, že Krajská zdravotní žádné předražené přístroje nenakupovala. 

 Nejen tento případ naznačoval, že systém rozdělování dotací z Evropské unie má 

slabiny a je snadno zneužitelný. Úřad Regionální rady Severozápad, který je zodpovědný za 

přerozdělování evropských peněz v Ústeckém a Karlovarském kraji, dokonce v březnu přišel 

o šéfa kvůli obžalobě z machinací s dotacemi. Novým ředitelem úřadu se před Vánoci stal 

chomutovský zastupitel Pavel Karel Markvart. Funkce se oficiálně ujal 1. ledna 2012.  
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 V roce 2011 do Podkrušnohorského zooparku zavítalo 242 171 návštěvníků. Zvyšující 

se návštěvnost svědčí o stoupající oblibě největší české zoo. V areálu se uskutečnila řada 

změn. Novinky se týkaly nejen návštěvnického servisu. Podařilo se odchovat mláďata 

ohrožených druhů zvířat, byly doplňovány a vytvářeny nové chovné skupiny, zoopark také 

pokračoval ve spolupráci na několika reintrodukčních programech. Počátkem roku byly 

ukončeny stavební práce v projektu Centrum krušnohorského lidového umění a 7. května 

byly ve Staré Vsi slavnostně otevřeny nové expozice. Ředitelkou organizace zůstává Bc. Iveta 

Rabasová.  

 

Zoologie 

         K největším úspěchům patřil odchov 

rysa karpatského (na snímku). Geneticky 

cenné samici pocházející z volné přírody 

se v květnu narodila dvě mláďata, jedno 

z nich však po třech týdnech uhynulo. 

Druhé kotě, sameček, bylo odchováno. 

Bylo to první úspěšně odchované mládě 

tohoto poddruhu rysa v historii PZOO. 

 Narozením tří mláďat ovce stepní 

a jejich úspěšným odchovem získal zoopark prvenství v České republice. Po čtyřleté 

přestávce se narodila tři mláďata zubra evropského. K dalším významným odchovům patřila 

dvě mláďata takina indického a mládě jelena bucharského. U ptáků se podařilo odchovat 

například kriticky ohrožené ibisy skalní, sovy pálené nebo kvakoše noční. Nejcennějším 

přírůstkem v  teráriích byl v zooparku historicky první úspěšný odchov čtyř želv zelenavých.  

 Nově byl sestaven chovný pár norků evropských. Z jihlavské zoo získal zoopark samce 

manula a úspěšně ho spojil se samicí. K významným příchodům patřil chovný pár orlů 

mořských, orel kamčatský nebo hřebec koně plemene tarpan. 

 Dařilo se i v oddělení koní, kde bylo odchováno 11 hříbat. Hříbata zpestřovala život ve 

výbězích a poskytovala atraktivní podívanou pro návštěvníky. V březnu se zoopark zúčastnil 

výstavy v Lysé nad Labem s názvem Jaro s koňmi, kde byl shirský valach Geri z chovu PZOO 

hodnocen jako exteriérově 2. nejlepší kůň. Norický hřebec Wendelín se v červenci zúčastnil 

svodu chladnokrevných hřebců. Ve velké konkurenci byl vybrán odbornou ministerskou 

komisí k absolvování šedesátidenního testu v Hřebčinci Tlumačov. Po úspěšném zakončení 

testu následovaly výkonnostní zkoušky, po nichž byl oceněn jako druhý nejlepší plemenný 

hřebec v kategorii chladnokrevných koní do tří let. 
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 Počet chovaných druhů 

k 31. 12. 2011 

Počet jedinců 

k 31. 12. 2011 

Savci 70 435 

Ptáci 69 446 

Plazi 16 144 

Obojživelníci 2 6 

Ryby 6 29 

Celkem 163 1 060 

 

Stanice pro handicapované živočichy 

          Do stanice pro handicapované živočichy Podkrušnohorského zooparku bylo v roce 2011 

přijato celkem 229 handicapovaných zvířat. Většinou se jednalo o netopýry (36), ježky (30), 

poštolky (21), rorýse (20), káňata (14) a srnce (10). K zajímavým příchodům patří příjem čápa 

černého, motáka pochopa, volavky popelavé a orlovce říčního. Mladý čáp černý byl nalezen 

na tenisovém kurtu, odkud nemohl odlétnout kvůli ochranným sítím. Měl drobné oděrky, byl 

ošetřen a po několika dnech vypuštěn na místo, kde bylo pozorováno hnízdění čápů černých 

a odkud s největší pravděpodobností pocházel. 

 Pracovníci zooparku v průběhu roku vyjížděli k 13 nahlášeným případům. Celoročně 

poskytovali rady po telefonu lidem, kteří našli zraněné zvíře a chtěli se o něj postarat sami. 
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Marketing a propagace 

 Nově vytvořeno bylo deset naučných bannerů, které návštěvníkům poskytují více 

informací o zvířatech chovaných v zooparku, přibližují svět volně žijících živočichů a poukazují 

na výjimečnost místního přírodního prostředí. Další novinkou byl nový ticketing systém, který 

byl zprovozněn zároveň se vstupními turnikety do areálu Stará Ves.  
 

 
 

 Oddělení propagace realizovalo celou řadu kulturních a tematicky zaměřených akcí. 

Jednou z nejvýznamnějších bylo 7.  května slavnostní otevření nových expozic ve skanzenu 

Stará Ves (na snímku). Mezi pozvanými hosty byla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, 

primátorka Annabergu-Buchholze Barbara Klepsch, primátor Chomutova Jan Mareš, ředitelé 

oblastních muzeí v Chomutově a v Mostě, chomutovští zastupitelé a radní a mnoho dalších 

významných osob.  

 Ve výstavní síni zooparku opět probíhaly zajímavé výstavy. Úspěšná byla netradiční 

výstava kreseb Idy Novotné, výstava japonského umění origami, výstava fotografií Alexandra 

Pospěcha na téma Papua Nová Guinea a Borneo i výstava s jezdeckou tematikou. Informace 

získávali návštěvníci na webových stránkách zooparku, které jasně a přehledně informovaly o 

chovaných zvířatech, novinkách i připravovaných akcích. Jako zdroj informací byl stále více 

využíván facebookový profil. Počet přátel na facebooku zooparku vzrostl na 1 800.  

 

Skanzen Stará Ves 

 V roce 2011 byly v projektu Obnova Ahníkovského zámku, příprava území, inženýrské 

sítě financovaném z Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji dokončeny v areálu 
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Staré Vsi inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, kabelový rozvod nízkého napětí, přeložka 

kabelového vedení nízkého napětí, trafostanice vysokého napětí a rozvod 220 V, středotlaký 

plynovod, vysokotlaký plynovod a regulační stanice, dále veškeré přípojky od inženýrských 

sítí k jednotlivým objektům, rozvod veřejného osvětlení a instalace lamp veřejného osvětlení 

v dubové aleji.  

 V rámci projektu Centrum krušnohorského lidového umění, který je financován 

z programu Cíl 3 Podpora přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko, proběhly na jaře dokončovací stavební práce a povrchové úpravy 

terénu areálu. Nově otevřený skanzen nyní ještě více přibližuje návštěvníkům všední život 

obyvatel Podkrušnohoří a představuje řemesla, jako jsou včelařství, řezbářství či hračkářství. 
 

     
 

Žáci mateřských a základních škol se v rámci výukových programů seznamují s hospodařením 

na statku. Součástí areálu je výstava historických zemědělských strojů a nástrojů. Novinkou 

bylo i zprovoznění vstupních turniketů. Pro vstup do areálu slouží nový turniket v blízkosti 

restaurace U Pratura, turnikety pro opuštění areálu byly vybudovány celkem tři. Návštěvníci 

mohou Starou Ves nadále navštěvovat v rámci prohlídky zooparku.  

 

Ekocentrum 

 Činnost ekocentra byla zaměřena na realizaci výukových programů pro školy i seniory 

a vzdělávání veřejnosti v rámci kulturních akcí Podkrušnohorského zooparku. V průběhu roku 

ekocentrum vyvíjelo aktivity k podpoře kampaně EAZA (Evropská asociace zoologických 

zahrad) zaměřené na velké primáty, např. gorily, orangutany či šimpanze.  Na problematiku 

kampaně upozorňovalo několik akcí pro veřejnost. Pro děti a mládež byla k tomuto tématu 

vyhlášena vědomostní soutěž s názvem Help ape. Téma kampaně se stalo hlavním námětem 

pro etapovou hru Tábor lidoopů probíhající na letních táborech pořádaných ekocentrem. 

Nejmladší generace se při ní odlehčeným způsobem seznámila s životem lidoopů včetně 

souvislostí s kampaní. 

 V roce 2011 v ekocentru zooparku proběhlo 60 vzdělávacích programů, kterých se 

zúčastnilo 1 266 žáků a 35 seniorů. Programy se specializovaly na každý vzdělávací stupeň od 

mateřských po střední školy. Vznikla řada nových programů, které pojímají environmentální 

výchovu jako příležitost poučit se nejen o vztazích v přírodě, ale také o vztazích mezilidských, 

a příležitost zorientovat se ve svých vlastních hodnotách. 
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5. 2. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
  příspěvková organizace 

 

            Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov zejména poskytuje knihovnické 

a informační služby občanům města, studentům a návštěvníkům. Dále pořádá kulturní akce, 

výstavy, vzdělávacích kurzy, jazykové nebo odborné, a také různá školení. K těmto účelům 

využívá dvě budovy bývalého jezuitského areálu a kostel sv. Ignáce a také atrium, které se 

nachází ve středu těchto budov. Jediným odloučeným pracovištěm je pobočka knihovny na 

sídlišti Březenecká. SKKS Chomutov také zajišťuje regionální funkce pro knihovny v ostatních 

městech a některých obcích Chomutovska. V neposlední řadě SKKS vykonává také publikační 

činnost, v roce 2011 vydala brožury Osobnosti Chomutovska – 8. díl a Od kolébky do hrobu – 

zvyky a obyčeje Chomutovska v 19. století. Ředitelkou organizace je i nadále Mgr. Marie 

Laurinová. 
 

Celková bilance SKKS 

 Nejměřitelnější údaje poskytuje knihovnická činnost. Zde sice došlo k nárůstu počtu 

čtenářů na 6 623 (o 406 více než v roce 2010), což už je 13,24 % všech obyvatel Chomutova, 

ale také k úbytku návštěv a výpůjček. Návštěv bylo za celý rok 2011 zaznamenáno 161 270 (o 

777 méně než v roce 2010) a výpůjček 578 418 (o 16 937 méně). Organizace stále hledá další 

cesty, jak k četbě přivést co nejvíce lidí. Na širokou veřejnost se orientuje i v dalších 

oblastech, kde se snaží vyhovět trendu přetváření knihoven na společenská kulturní zařízení, 

ve kterých se setkávají lidé všech věkových a zájmových skupin. Jasně patrná je podpora 

regionální kultury, k prezentaci činnosti zde otevřené dveře nacházejí především hudebníci, 

výtvarníci, literáti, fotografové a další. Někteří z nich a také některé zájmové organizace mají 

v SKKS na základě pronájmu své zázemí. 
 

Hlavní akce pro veřejnost  

 Už tradicí se stalo několik akcí. V rámci kampaně Březen – měsíc internetu připravila 

knihovna program, v němž se zaměřila na zpřístupnění elektronických služeb a databází 

knihovny a seznámení s internetem pro seniory, nezaměstnané nebo postižené zdarma ve 

studovně. Během Týdne knihoven vedle tradičních akcí, jako jsou amnestie na vrácení knih, 

besedy a výstavy, pracovníci zajistili individuální konzultace práce na PC a také registrovaným 

uživatelům umožnili přístup na kulturní akce SKKS zdarma. S velkým zájmem se setkala 

Výprava do historie Chomutova (na snímku), 

dobrodružná noční soutěž pro rodiny s dětmi 

v rámci městem pořádaného Rodinného zápo- 

lení. Podeváté proběhly adventní koncerty. Na 

posledním z nich byl hostem Milan Stehlík, 

herec Národního divadla. Vyvrcholením cyklu 

byla na Štědrý večer Rybova mše vánoční, jejíž 

tóny zazněly v kostele sv. Ignáce již po desáté. 
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Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

            Velká pozornost je věnována doplňování knihovního fondu. Ve spolupráci s pracovníky 

jednotlivých výpůjčních oddělení došlo k nákupu literatury podle požadavků uživatelů. V roce 

2011 oddělení zajistilo nákup 10 715 knih a 338 elektronických zdrojů. 

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů  

Čítárna s internetem je jedním ze specializovaných oddělení SKKS. Hlavní činností je 

poskytování registračních, výpůjčních, internetových a reprografických služeb a základních 

informací pro veřejnost.  Ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé a slabozraké 

K. E. Macana v Praze oddělení zajišťuje zvukové knihy pro handicapované čtenáře. V čítárně 

je k dispozici 125 titulů periodik. Součástí oddělení je i kopírovací stroj pro registrované 

uživatele a návštěvníky knihovny. V roce 2011 knihovna evidovala 5 310 čtenářů (o 94 víc než 

v roce 2010), 33 518 návštěv (o 273 méně) a 98 198 výpůjček (o 847 méně). 
 

Studovna  

Studovna patří mezi oddělení speciálních služeb SKKS. Veškeré materiály se zde 

půjčují jen prezenčně, vyjma CD-ROMů a DVD z odborných časopisů a starších čísel časopisů. 

Studovna disponuje poměrně rozsáhlým fondem naučné literatury, odborných časopisů, 

brožur a elektronických zdrojů informací. Studovna plní zejména funkci výpůjční, informační 

a archivační. Uživatelům v roce 2011 nabídla dvě nové služby: vyhledávání v archivu časopisu 

DTest a bezdrátový přístup na internet pro registrované čtenáře. Došlo také k dispozičním 

změnám, kdy z části studovny se stala počítačová učebna. Studovna má nyní 13 počítačů pro 

uživatele. Dvanáct je připojeno k internetu, z toho jeden se speciálním softwarem je určen 

pro nevidomé a slabozraké. Nově si zájemce ve studovně také může vypůjčit čtečku knih, aby 

si ji vyzkoušel a zjistil její klady a zápory, než se rozhodne si ji pořídit. Koncem roku došlo ve 

studovně k personálním změnám, kdy byl stav pracovníků snížen ze tří na dva. V roce 2011 

studovna zaznamenala 1 510 čtenářů (o 125 méně než v roce 2010), 11 321 návštěv (o 2 080 

méně), ale 76 348 výpůjček (o 33 858 více).  
 

Hudební oddělení   

 Oddělení v roce 2011 nadále rozšiřovalo nabídku hudebních i filmových nosičů. Do 

fondu přibylo 383 novinek. Z hudebních CD byl 1 nový titul z oblasti vážné hudby, 5 z oblasti 

jazzu, 13 z folku a country, 26 z rocku, 23 z popu atd. Z filmových titulů je nejvíc pohádek. 

Registrovaných uživatelů oddělení v roce 2011 evidovalo 529 (o 44 víc než v roce 2010), 

návštěv 6 825 (o 108 méně) a výpůjček 16 104 (o 487 méně). 

 

Vzdělávací oddělení  

 Oddělení nabývá stále většího významu. V rámci mimoškolního vzdělávání nabízí řadu 

výukových kurzů – jazykové, odborné, semináře, akademie 3. věku. Mimo těchto zavedených 

kurzů pořádá i školení s aktuální tematikou. Tradicí se staly kurzy internetu a základů PC pro 

seniory. V roce 2011 pokračovaly oblíbené kurzy anglického jazyka pro předškolní děti.  
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Oddělení naučné literatury 

 Zpřístupňuje uživatelům přístup k odborné literatuře. Kromě půjčování z vlastního 

fondu zajišťuje například i meziknihovní výpůjční službu a konzultační a poradenské služby. 

V roce 2011 oddělení evidovalo 3 356 čtenářů (o 245 více než v roce 2010), 33 613 návštěv (o 

1 003 méně) a 103 268 výpůjček (o 6 917 méně). Pokles počtu návštěv a výpůjček je odrazem 

stále větších možností využívání volně přístupných a licencovaných elektronických zdrojů 

z pohodlí domova. V rámci meziknihovní výpůjční služby oddělení během roku obdrželo 704 

požadavků (o 32 méně než v roce 2010), naopak 372 jich odeslalo (o 87 méně).  

 

Oddělení beletrie pro dospělé   

 Oddělení zajišťuje individuální práci se čtenáři zápůjčkami z fondu beletrie, dramat a 

poezie. V roce 2011 zaznamenalo nárůst počtu čtenářů, návštěv i výpůjček. Čtenářů bylo 

3 524 (o 176 více než v roce 2010), návštěv 39 369 (o 321 více) a výpůjček 139 463 (o 2 913 

více). 

 

Oddělení pro děti a mládež  

 Dětské oddělení klade důraz na individuální práci s dětmi. Malí čtenáři se učí hledat 

v katalogu a orientovat se v knihovním fondu. Řadu čtenářů získá oddělení při besedách a 

exkurzích pro školy. Oddělení v roce 2011 evidovalo 2 518 čtenářů (o 214 více než v roce 

2010), 25 965 návštěv (o 1 664 více) a 92 997 výpůjček (o 5 756 více). 

 

Pobočka Březenecká 

 Vedle běžných služeb pobočka uspořádala burzu knih, předvánoční prodej, lekce prací 

s PC a internetem, jednu beseda, pět výstavek a jedenáct exkurzí. Evidovala 1 093 čtenářů (o 

198 více než v roce 2010), 10 666 návštěv (o 702 více) a 52 067 výpůjček (o 18 339 méně). 

Pokles výpůjček zapříčinilo zavření pobočky v lednu a únoru kvůli stěhování na novou adresu.  

 

Oddělení kultury 

 Oddělení organizuje řadu různých pořadů, kulturních i vzdělávacích. Pořádá je ve 

velkém sále ve 2. patře, ve společenském 

salónku, v galerii Lurago, v kostele sv. 

Ignáce a v atriu (na snímku chomutovská 

skupina X-Left To Die). Takových akcí 

v roce 2011 zorganizovalo 207, přičemž 

na ně zavítalo 13 619 návštěvníků. Také 

pořádá výstavy, a to v galerii Lurago, 

v kostele svatého Ignáce, ve výstavní síni 

knihovny a na schodech. Pracovníci 

oddělení vyčíslili bilanci na 32 výstav a 

24 887 návštěvníků. Výstavní činnost obohatí výstavy v galerii Špejchar, kterou Středisko 

knihovnických a kulturních služeb k 1. 1. 2012 přebírá do užívání. 
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5. 3. Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Organizace se stará o lesy a louky města Chomutova, které v součtu přesahují plochu 

3 000 ha. Základem činnosti je pěstování sazenic, dále také těžba dřeva a myslivost. Městské 

lesy mají sídlo v Hoře Svatého Šebestiána č.p. 90, ředitelem je nadále Ing. František Vohralík. 

 

 Mimořádné klimatické podmínky v zimním období 2010 - 2011 způsobily podstatné 

zvýšení rozsahu poškození lesních porostů oproti zimám jiných let. Škody - zlomy se vyskytly 

především na dospívajících porostech, které nevydržely zatížení vysokou a těžkou vrstvou 

sněhu. Poškození se vyskytovalo hlavně v nadmořské výšce kolem 800 m n. m., to znamená, 

že výraznější bylo mezi Horou Svatého Šebestiána a státní hranicí. 

 Zpracování poškozeného dřeva bylo zahájeno ihned po zpřístupnění porostů. Až na 

drobné zbytky bylo toto dříví vytěženo, zpracováno a odvezeno v termínech stanovených 

lesním zákonem. V pozdějším termínu byly zpracovány zbytky, u kterých nehrozil problém 

kůrovce. Protože se podařilo udržet odběratele na hmotu smrku pichlavého, pokračovaly i 

těžby v rekonstruovaných porostech. K zajištění a realizaci těžeb u porostů smrku pichlavého 

a u části poškozené hmoty byly využívány malotraktory, které se v době nedostatku kapacit 

koňského přibližování jeví jako reálná cesta z kapacitních problémů. 

 Situaci organizace stále významně ovlivňuje záležitost projektu Rekonstrukce porostů 

náhradních dřevin, kterou se nedaří uzavřít vzhledem k negativnímu postoji KHL-eko. Projekt 

tak zůstává stále ve fázi pozastavení Státním fondem životního prostředí, přičemž dodavatel 

(KHL-eko) odmítá dohodu o ukončení smlouvy. 

 Situace kolem poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou zůstává 

nadále velmi vážná. Veškeré napadené porosty jsou nevratně poškozeny a jejich životnost se 

počítá v jednotkách let. Proto program rekonstrukcí musí sledovat maximální urychlení prací.  

 Poměrně vysoký hospodářský výsledek 959 619 Kč byl zajištěn jednak atraktivními 

cenami prodaného dřeva a prodejností nekvalitního dřeva z rekonstrukcí a nahodilých těžeb, 

jednak úsporami (nízkými objemy výkonů v zalesňování) a v neposlední řadě nečerpáním 

finančních prostředků na projekt Rekonstrukce porostů náhradních dřevin. 
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5. 4. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

 Technické služby města Chomutova v roce 2011 dále zlepšovaly jakost poskytovaných 

služeb, ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i obyvatel 

města. Absolvovaly také recertifikační audit, organizační změny i investice do nových strojů. 

Kvalitní a pečlivou práci ukázaly v hlavních bodech svých činností, tedy v celoroční údržbě 

místních komunikací, provozu odpadového hospodářství, údržbě zeleně i veřejného osvětlení 

a v pohřebních i hřbitovních službách. Ředitelem zůstává Ing. Zbyněk Koblížek. 

 Koncem listopadu v TSMCH proběhl recertifikační audit zavedeného integrovaného 

systému řízení. Auditoři při něm prověřovali funkčnost a rozvoj systému řízení, návaznost na 

vyhlášenou integrovanou politiku, provázanost procesů i zdokumentování a popis všech 

činností. Výsledkem byla spokojenost ze strany certifikačního orgánu a prodloužení platnosti 

certifikátu na další tři roky. Z auditu dále vyplynulo, že technické služby jsou organizací 

funkční a stále se rozvíjející. Příspěvková organizace TSMCH dostala také další certifikát. Ten 

jí udělila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM na sběr a svoz komunálního odpadu až 

do června roku 2012. 
 

 
 

 Rok 2011 byl také ve znamení organizačních změn. Od dubna se z provozu údržby 

veřejné zeleně vyčlenila údržba hřbitova (na snímku), která byla organizačně začleněna do 

provozu hřbitovní správy. Od září pak technické služby zřídily nový provoz s názvem svoz 

odpadu. Do tohoto provozu se sjednotil svoz veškerého odpadu, jenž dřív spadal pod několik 

provozů.  
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 Prioritní postavení v činnostech TSMCH má ochrana životního prostředí. Pracovníci 

organizace usilují o předcházení vzniku a o včasné odstraňování odpadu z ulic, často musejí 

likvidovat černé skládky (na snímku). S aktivním ovlivňováním úrovně životního prostředí 

souvisí také komplexní blokové čištění města, v rámci něhož bylo v roce 2011 sebráno 

celkem 816,84 tun smetků. V porovnání s rokem předchozím se jedná o nárůst o více než sto 

tun a v uplynulých deseti letech toto číslo jasně vede. 
 

 
  

             Značným přínosem pro ochranu životního prostředí je separace odpadů (graf nahoře). 

Celkem ve sledovaném roce technické služby svezly 2 583 tun tříděného odpadu. Také tady 

je patrný nárůst objemu. 
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 Velkou pozornost věnovala organizace vzdělávání a odborné přípravě zaměstnanců. 

Pracovníci TSMCH měli zajištěn přístup k novým informacím formou specializovaných školení 

a konzultací pořádaných odborníky i výrobci.  

 Jednotlivé provozovny plnily během roku svou činnost podle plánu. Pracovníci úseku 

údržby komunikací se přes zimu potýkali s mrazy i sněhovou nadílkou, aby silnice i chodníky 

byly bez problémů sjízdné a schůdné. S úklidem sněhu z parkovišť pomáhala technickým 

službám externí firma, stejně jako v předchozím roce. Touto spoluprácí docházelo k vyšší 

kvalitě zimní údržby a ze strany obyvatel byla vítaná. Ve vhodných klimatických podmínkách 

se zaměstnanci provozovny věnovali opravám poškozených úseků komunikací, popřípadě 

rekonstrukcím.  
  

 

 Upravený vzhled města udržoval po celý rok úsek veřejné zeleně. Náplní práce byla 

především péče o městskou zeleň, výsadba nových květin, keřů i stromů. Významnou část 

činnosti tvořilo sekání trávníků (na snímku), hrabání spadaného listí, čištění ploch od odpadu 

či frézování pařezů. Při údržbě zeleně provozovna úzce spolupracovala s obyvateli města. 

Přijímala jejich požadavky a podle možností jim vyhověla. Jako doplňkovou činnost pak 

pracovníci úseku prováděli údržbu zeleně i pro soukromé firmy či vlastníky pozemků. 

 Veškerou činnost technických služeb zajišťovalo celkem 203 zaměstnanců. Nejvíce, 

devětačtyřicet, jich pracovalo pro provozovnu údržba veřejné zeleně a hřbitovů. Osmatřicet 

lidí pak zaměstnával úsek dopravy, třiadvacet pracovníků se staralo o svoz odpadu. Ve 

vedení bylo zaměstnáno dvaadvacet lidí. Původně bylo v plánu pro rok 2011 zaměstnat 218 

lidí. Splněn byl právní předpis o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností, po 

přepočtení jich organizace zaměstnala 11,18. 
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 Zdroje na pokrytí 

činností činily 127 482 000 

korun. Téměř devadesát 

milionů tvořil příspěvek od 

zřizovatele, téměř dvacet 

milionů výnosy z hlavní 

činnosti organizace, přes 

šestnáct milionů výnosy 

z doplňkové činnosti. Menší 

částky zajistily dotace 

úřadu práce, Státního fondu 

životního prostředí ČR a 

rezervního fondu. Náklady 

na činnost však nakonec přesáhly plánovaný rozpočet o 617 tisíc korun a technické služby 

tedy skončily ve ztrátě, přestože celkové náklady byly nižší než v roce 2010. Na základě 

rozhodnutí zřizovatele byla ztráta převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.  

 

 

 

5. 5. Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková 

organizace 

 

 Městský ústav sociálních služeb zabezpečuje sociální, zdravotní a výchovnou službu 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Rok 2011 se v této organizaci nesl v duchu 

dalšího zkvalitňování péče o klienty. Do praxe byl v plné míře uveden počítačový program 

Cygnus, jenž usnadňuje vedení sociální dokumentace, a tudíž zaměstnancům zbývá více 

prostoru pro poskytování kvalitní přímé péče. Nové poznatky ze sociální oblasti zaměstnanci 

přenesli do praxe díky projektu Společně v sociálních službách realizovanému z Programu na 

podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 

2013 Cíl 3. V rámci projektu se uskutečňovala výměnná pracovní setkání mezi zaměstnanci 

Městského ústavu sociálních služeb Chomutov a zaměstnanci partnerského zařízení Centrum 

ubytování a péče v saském Annabergu-Buchholzi. Zapojením do projektu E-Qalin Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož obsahem je zavedení evropského modelu měření a 

zvyšování kvality do českého prostředí poskytování sociálních služeb, MÚSS deklaruje snahu 

o co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb a péče o klienty. 

 V závěru roku byla korunována úspěchem několikaletá snaha o zahájení rekonstrukce 

stravovacího provozu v Domově pro seniory Písečná. Podle plánu bude akce ukončena v 

březnu 2012. Celková rekonstrukce je finančně velmi náročná, a proto mohla být zahájena 

jen díky uvolnění finančních prostředků městem i díky významné podpoře Ústeckého kraje. 

Ředitelkou organizace zůstává Mgr. Alena Tölgová. 

 



 

111 

Přehled středisek:  

1. Domov pro seniory Písečná 

pobytová sociální služba 

kapacita: 166 lůžek 

počet zaměstnanců: 87 

vlastní stravovací provoz s kapacitou 300 jídel 

2. Centrum denních služeb Bezručova 

terénní sociální služba (pečovatelská služba) 

okamžitá kapacita: 15 klientů 

počet zaměstnanců: 27 

vlastní stravovací provoz s kapacitou 600 jídel, prádelenský provoz, centrum osobní 

hygieny 

3. Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

pobytová sociální služba 

kapacita: 32 lůžek  

počet zaměstnanců: 24 

4. Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

ambulantní sociální služba 

kapacita: 10 klientů 

počet zaměstnanců: 2 

5. Denní stacionář Písečná 

ambulantní sociální služba 

kapacita: 15 klientů 

počet zaměstnanců: 3 

rehabilitace Vojtovou metodou 

6. Azylový dům Písečná 

pobytová sociální služba 

kapacita: 36 lůžek 

počet zaměstnanců: 5 

7. Sociální centrum Písečná  

ambulantní sociální služba 

okamžitá kapacita: 4 klienti 

počet zaměstnanců: 3 

odborné sociální poradenství, psychologické a právní poradenství, intervenční 

centrum 

8. Jesle Písečná 

nestátní zdravotnické zařízení 

kapacita: 15 míst 

počet zaměstnanců: 3 
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MÚSS Chomutov má k 31. 12. 2011 registrováno poskytování následujících sociálních služeb: 

druh služby 
forma kapacita cílová skupina 

místo poskytování 

domovy pro seniory 
pobytová 166 senioři  

Písečná 5062, Chomutov 

domovy pro osoby 

se zdravotním postižením pobytová 32 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

Písečná 5176, Chomutov   

denní stacionáře 
ambulantní 15 osoby s tělesným postižením 

Písečná 5176 Chomutov 

denní stacionáře  
ambulantní 10 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

Písečná 5176, Chomutov   

odborné sociální poradenství 
ambulantní 685* osoby v krizi 

Písečná 5030, Chomutov 

azylové domy 
pobytová 36 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

Písečná 5030, Chomutov rodiny s dítětem/dětmi 

pečovatelská služba terénní 361** 
osoby s tělesným postižením 

senioři 

Bezručova 4512, Chomutov    

* celkový počet konzultací v roce 2011 

** celkový počet klientů pečovatelské služby v roce 2011 

 

Domov pro seniory Písečná 

 V roce 2011 byla v Domově pro seniory na Písečné zahájena kompletní rekonstrukce 

stravovacího provozu. Pomocnou ruku při zajišťování financí podal zřizovatel statutární 

město Chomutov, který uvolnil prostředky z rezervních zdrojů. Na financování se rovněž 

podílel Ústecký kraj prostřednictvím Fondu hejtmanky, a to částkou 1,5 milionu Kč. Po dobu 

rekonstrukce je strava zajišťována vlastními silami z Centra denních služeb v Bezručově ulici. 

Předpoklad dokončení rekonstrukce je březen 2012. 

 Zlepšení služeb v roce 2011 spočívalo především v modernizaci bytových jednotek, v 

jejímž rámci proběhla demontáž zastaralých a nevyhovujících kuchyňských linek, pokládka 

lina, vybavení novým nábytkem, malování apod. Ani společné prostory nezůstaly stranou, 

modernizována byla jídelna a společenská místnost v 6. patře. Práci zaměstnanců zkvalitňuje 

zavádění programu Cygnus, včetně zakoupení počítačových sestav tak, aby zaměstnanci 

mohli kvalitně a rychle reagovat na podněty v programu zaznamenané. DpS Písečná využívá i 

činnosti dobrovolníků. Spolupráce spočívá především v aktivizačních činnostech pro seniory 

a v zooterapii. V roce 2011 se do péče o klienty zapojilo 5 dobrovolníků. 
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Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

 Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná zahrnuje Domov pro osoby se 

zdravotním postižením, Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, Denní 

stacionář a Jesle Písečná. Pro zkvalitnění péče byla v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením zrušena nevyužívaná sauna a kvůli zpřísnění předpisů pro provoz i bazén. 

V uvolněných prostorách mohou být vybudovány pokoje pro klienty. Obnova stravovacího 

provozu od listopadu se dotkla i přilehlých jeslí, a proto s ohledem na zajištění bezpečnosti 

dětí a zaměstnanců byly dočasně přestěhovány do blízké budovy domova pro osoby se 

zdravotním postižením. Na činnosti centra se v roce 2011 podílel jeden dobrovolník. 

 

Centrum denních služeb Bezručova  

 V rámci projektu Telemost jsou klienti z Domova pro seniory Merkur seznamováni 

s možnostmi využití počítačových komunikačních technologií, jejichž prostřednictvím se 

mohou zkontaktovat s příbuznými, přáteli, spolužáky a podobně. Spojení umožňuje i vizuální 

kontakt s vyhledanou osobou. Projekt Telemost byl spolufinancován z projektu Hospodářské 

a sociální rady Chomutovska. 

 

 
  

 Novinkou ve zkvalitňování péče je úterní ranní protažení a čtvrteční procházky po 

okolí. Pro zlepšení informovanosti klientů jsou na středisku pravidelně vydávány měsíční 

Infolisty. Klienti mají možnost využít na středisku přístrojovou medicinální pedikúru. Ve 

vestibulu budovy vznikla malá místní galerie obrazů chomutovských malířek a malířů, která 

je každý měsíc obměňována. Klienti se aktivně zapojili do projektu Centra národní podpory 

zdraví Pěškotours a Rotopedtours a třicet zapojených účastníků bylo odměněno dvěma páry 

turistických holí. 
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Sociální centrum Písečná  

 Sociální centrum na Písečné provozuje azylový dům a sociální poradnu. V azylovém 

domě nacházejí pomoc osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Klienti se pravidelně zúčastňují 

aktivizačního programu s předem stanovenými tématy, například sociální problematika, 

prostituce, alkoholismus, dluhová problematika, prevence kriminality apod. Cílem je pomoc 

při překonávání nepříznivé sociální situace, motivace k rozvoji osobnosti a koncepčnímu 

řešení krizové situace, celková resocializace uživatelů a tím snížení jejich závislosti na 

systému sociální pomoci. 

 MÚSS Chomutov uzavřel smlouvu o spolupráci s pobočkou občanského sdružení 

Člověk v tísni, jehož členové bezplatně doučují a podílejí se na vyplňování volného času dětí 

předškolního i školního věku a matek z azylového domu. Dále byla navázána spolupráce 

s Fondem ohrožených dětí Chomutov, kde probíhalo doučování a mimoškolní aktivity, jako 

jsou výlety po hradech, návštěvy ZOO a akvaparků. MÚSS Chomutov využil možnosti 

uzavřené mandátní smlouvy s Magistrátem města Chomutova o vykonávání veřejné služby a 

zařadil uživatele Azylového domu Písečná do tohoto systému. K 31. 12. 2011 vykonávalo tuto 

službu 11 klientů. 

 V oblasti odborného sociálního poradenství mohou zájemci využít služeb Sociální 

poradny Písečná. Zde mohou bezplatně získat informace a rady v oblastech mezilidských a 

rodinných vztahů, sociálně právní problematiky, před a porozvodových problémů, domácího 

násilí a dalších krizových situací. V případě potřeby mohou klienti bezplatně využít služeb 

psychologa, právníka a finančního poradce. V roce 2011 navštívilo poradnu 685 klientů, z 

toho 237 mužů a 448 žen, přičemž se uskutečnilo 1 609 konzultací. V roce 2011 poradna 

zaznamenala nárůst zájmu o specializované dluhové poradenství, zajímalo se o ně 240 

klientů. Z toho důvodu se nově této problematice věnují dvě pracovnice poradny. Dále se na 

poradnu klienti nejčastěji obraceli s dotazy ohledně rozvodů, úpravy práv a povinností vůči 

nezletilým dětem a výživného. Vyhledávané bylo také manželské a partnerské poradenství.   

 I v roce 2011 pokračovala v prostorách sociální poradny činnost detašovaného 

pracoviště Intervenčního centra Ústí nad Labem. To poskytuje služby obětem domácího 

násilí nebo osobám, které se cítí ohrožené. Pomoc v průběhu roku 2011 vyhledalo celkem 

106 osob.   

 

Aktivity v oblasti grantových schémat a spolupráce se zahraničím 

 Tradiční dlouholetá spolupráce mezi MÚSS Chomutov a Centrem ubytování a péče 

v Annabergu-Buchholzi se v roce 2011 týkala především společného projektu Euroregionu 

Krušnohoří v rámci Programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Cíl 3. V průběhu roku oba partneři naplnili první část 

projektu Společně v sociálních službách, jehož podstatou je porovnání sociálních pobytových 

služeb v ČR a SRN a vzájemná výměna profesních zkušeností. Účastníci se zapojili do běžného 

pracovního procesu v daném zařízení prostřednictvím výměny vybraných profesních skupin. 

Během šesti měsíců došlo k deseti dvoudenním setkáním, po pěti na každé straně. 

Zaměstnancům zařazeným do projektu, kteří měli zájem prohloubit své jazykové dovednosti, 
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byla umožněna výuka německého jazyka. V prosinci 2011 se uskutečnil v Městském divadle 

Chomutov závěrečný workshop pro všechny zúčastněné, který znamenal slavnostní 

i pracovní tečku za první etapou bližší a konkrétní spolupráce. Na tento mezinárodní projekt 

byla poskytnuta z Programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 Cíl 3 dotace ve výši 12 000 €, přičemž celkové 

náklady dosáhly částky 14 400 €. 

 Přínosná byla i navázaná spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska. 

MÚSS Chomutov byl úspěšným žadatelem u dvou projektů, které výrazně zkvalitnily služby 

pro klienty. V Domově pro osoby se zdravotním postižením byl zakoupen počítač pro 

handicapované a v Centru denním služeb v Bezručově ulici počítač pro projekt Telemost.  

Aktivity v pracovněprávních vztazích 

 Zaměstnanci se účastní odborných seminářů pořádaných akreditovanými firmami nebo 

zaměstnavatelem, dále odborných stáží a exkurzí. V roce 2011 to bylo 9 seminářů Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR, 42 seminářů vzdělávacích agentur (sociální, ekonomická, 

účetní, personální a zdravotní problematika) a 16 seminářů MÚSS pro určitou skupinu 

zaměstnanců (zdravotnický personál, pracovníci sociální péče). Pět zaměstnanců úspěšně 

ukončilo kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách, všichni zaměstnanci byli proškoleni 

v oblasti první pomoci.  
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Veřejná služba 

 V roce 2011 se do veřejné služby v MÚSS zapojilo postupně celkem 21 osob, z nichž 

12 pracovalo téměř po dobu celého roku, ostatní v průběhu několika měsíců. Jejich aktivita 

vycházela zejména z pojetí veřejné služby, kdy touto činností bylo možno získat vyšší dávky 

hmotné nouze.  

 

Časopis Novinky 

 Časopis Novinky se dostal do povědomí všech klientů MÚSS Chomutov a také v roce 

2011 jim představoval činnost organizace i jednotlivých středisek. Tiskovina je určena pro 

zaměstnance organizace, uživatele sociálních služeb, sponzory, členy Rady a Zastupitelstva 

města Chomutova. Časopis vhodně doplňují pravidelně jednou za měsíc vydávané Infolisty 

na jednotlivých střediscích MÚSS Chomutov, které informují příjemnou formou o konkrétním 

dění na daném středisku. 

 

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Chomutova 

 V dubnu 2011 skončila povinnost udržitelnosti projektu Komunitního plánu sociálních 

služeb statutárního města Chomutova po dobu pěti let. Ačkoliv městu legislativně nevyplývá 

povinnost vypracovat a naplňovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (tzv. komunitní 

plán), přesto v průběhu roku 2011 byl v rámci setkání pracovních skupin a řídící skupiny 

vypracován nový plán rozvoje sociálních služeb města na období 2012 - 2013. Pro zapojení 

veřejnosti do přípravy komunitního plánu proběhla v listopadu 2011 anketa, prostřednictvím 

níž měli občané Chomutova možnost sdělit, jaké sociální služby využívají a jaké jim naopak 

chybí a potřebovali je.  

 

Univerzita třetího věku 

 V akademickém roce 2010/2011 se konal již šestý ročník Univerzity třetího věku. Na 

přednášky, které byly v tomto ročníku zaměřeny na netradiční léčebné metody a mezilidské 

vztahy, docházelo celkem 37 studentů - seniorů. Sedmý ročník, který byl zahájen v září 2011, 

navštěvuje 32 posluchačů. Tématem je historie Chomutovska, sociální problematika, zdraví 

a právo. Slavnostní zakončení se konalo na historické radnici, kde úspěšní absolventi převzali 

z rukou náměstka primátora Martina Kloudy osvědčení a zapsali se do pamětní knihy města.  

 

Projekt E-QALIN 

 E-Qalin je jedním z projektů Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož cílem 

je zavedení evropského modelu měření a zvyšování kvality do českého prostředí poskytování 

sociálních služeb. V rámci České republiky se uskutečnilo vzdělávání 30 procesních manažerů 

z 15 vybraných pilotních domovů pro seniory. Za MÚSS Chomutov úspěšně absolvovaly 

praktickou i teoretickou část ředitelka Alena Tölgová a vedoucí Domova pro seniory Písečná 

Soňa Suchomelová.   
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5. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová 

společnost 

 

            Od vzniku Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v roce 2011 uplynulo 15 let. 

Za tuto dobu se stal stabilním a úspěšným podnikatelským subjektem v oblasti veřejné 

přepravy osob. Stěžejními body činnosti je provozování autobusových a trolejbusových linek 

městské hromadné dopravy na území Chomutova, Jirkova a přilehlých obcí a dále obsluha 

značné části Ústeckého kraje linkovými autobusy. Vedle toho podnik přepravuje cestující na 

pravidelné lince do Prahy a zpět, provozuje smluvní a zaměstnaneckou přepravu, zájezdovou 

dopravu a v neposlední řadě i sezonní přepravu tzv. ski-busy a cyklobusy. K tomu zajišťuje 

provoz mycí linky, a to jak pro vlastní vozový park, tak pro externí klienty. Je autorizovaným 

servisním střediskem pro opravy vlastních vozů značky Iveco a Solaris. Provozuje čerpací 

stanici pro vlastní potřebu, přičemž se uvažuje o vybudování plnící stanice na zemní plyn i 

pro prodej. Doplňkovou činností je pronájem reklamních ploch na dopravních prostředcích a 

pronájem nebytových prostor. Ředitelem společnosti je nadále Ing. Jiří Melničuk. 

 V roce 2011 podnik nadále udržoval systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 

9001:2009. Podařilo se zdokonalit práci s novým odbavovacím systémem, s cílem nabídnout 

cestujícím zajímavé cenové produkty a současně získávat maximum dat, které jsou následně 

využívány pro efektivnější řízení a kontrolu kvality služeb.     

        

Městská hromadná doprava 

 Cestujícím bylo v roce 2011 k dispozici 15 autobusových a 7 trolejbusových městských 

linek, které nabízely v pracovních dnech téměř 800 spojů a více než 600 spojů o víkendech a 

státních svátcích. Autobusy najezdily v závazku veřejné služby více než 1,1 milionu kilometrů 

a trolejbusy téměř 0,7 milionu kilometrů. 

 Za jednu z nejvýznamnějších událostí roku 2011, která se promítla i v MHD, lze jistě 

považovat zahájení provozu nového zimního stadionu a kina Svět ve sportovně-kulturním 

areálu na Zadních Vinohradech. Pro zajištění základní dopravní obslužnosti byla v jízdním 

řádu od 11. prosince upravena trasa několika spojů linky č. 3, které obsluhují novou zastávku 

přímo u zimního stadionu. Další změnou ve veřejné dopravě bylo přejmenování několika 

zastávek, např. Lesopark na Zoopark, Zimní stadion na Lipská I, Lipská na Lipská II a také 

došlo k oficiálnímu zkrácení názvu obou zastávek Vítězslava Nezvala na V. Nezvala. 

 

Meziměstská linková, smluvní a zájezdová doprava 

 V roce 2011 autobusy DPCHJ najely přes 3,7 milionu kilometrů na meziměstských 

linkách, ve smluvní, zaměstnanecké i nepravidelné zájezdové dopravě. Prioritu mělo plnění 

závazků vyplývajících ze smluv s Krajským úřadem Ústeckého kraje a zajišťování přepravy 

cestujících v oblastech Chomutovska a Jirkovska, v Krušnohohoří, na Kadaňsku, Žatecku, 

Lounsku a Lovosicku. V anketě Dopravce roku se Dopravnímu podniku měst Chomutova a 

Jirkova podařilo zvítězit v hlavní kategorii, čímž získal primát nejlepšího dopravce kraje za rok 

2011. Na podzim DPCHJ neuspěl ve výběrovém řízení na zajištění dopravní obslužnosti v 
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oblasti Lounsko-západ, ačkoliv předložil velmi seriózní nabídku a vyvinul maximální úsilí pro 

získání zakázky (odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž). Tento výpadek zčásti nahradily 

nové zakázky v segmentu zaměstnanecké přepravy (Jeyes, Eaton, Kyocera).  

  

Investice 

 Skončil projekt Integrovaný odbavovací systém MHD a linkové dopravy propojitelný 

s Integrovaným dopravním systémem Ústeckého kraje. Celkové náklady projektu činily 

téměř 32 milionů Kč, spolufinancoval ho Regionální operační program NUTS II Severozápad.  

 V rámci uvažovaného přechodu v pohonu autobusů ke stlačenému zemnímu plynu 

(CNG) a zpracovávané analýzy tohoto přechodu podnik pozastavil obnovu vozového parku 

MHD ve prospěch případného vozového parku autobusů s pohonem CNG. Vzhledem ke 

stavu provozovaných starších kloubových autobusů v závěru roku vyhlásil výběrové řízení na 

dodávku jednoho takového autobusu naftového provedení s dodáním v první polovině roku 

2012. Mimo investiční plán pro nově zavedený provoz MHD v Bílině DPCHJ zakoupil jeden 

minibus s kapacitou 37 cestujících, splňující podmínky pro nízkopodlažní vozidla. V oblasti 

veřejné linkové dopravy byly zakoupeny dva vozy SOR CN 9,5 s kapacitou 77 osob.  

            Pro potřebu oprav trakčního vedení byla pořízena nová montážní plošina Renault 

Midlum za již nevyhovující plošinu Nissan, která nyní slouží pro odtahování nepojízdných 

vozidel. Tímto vozidlem byl zároveň nahrazen původní nákladní tahač Tatra. Systémovým 

přístupem se tak postupně daří snižovat průměrné stáří vozové techniky, které v současné 

době dosahuje 7 let u autobusů MHD, 13 let u trolejbusů a necelých 5 let u autobusů 

meziměstské linkové dopravy. Mimo nákup nové techniky byly dokončeny dvě generální 

opravy starších kloubových trolejbusů Škoda 15 Tr. vyrobených v letech 1994 a 1995.  

 Mimo obnovu vozového parku pokračovala systémová modernizace infrastruktury 

závodu. Největší akcí bylo zateplení správní budovy s následným originálním designovým 

provedením nátěru budovy do podoby kloubového trolejbusu (viz snímek). 

 

 



 

119 

5. 7. KULTURA A SPORT Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

 Společnost Kultura a sport Chomutov vznikla v roce 2010 rozhodnutím orgánů města 

z městské organizace Správa sportovních zařízení, přičemž do správy převzala kulturní stánky 

a provozy zaniknuvší organizace Správa kulturních zařízení. Jednatelkou společnosti Kultura a 

sport byla jmenována Bc. Věra Flašková, která tuto funkci vykonává dosud. Organizace má ve 

správě všechna významná sportoviště v Chomutově, především ta v nově vznikajícím areálu 

na Zadních Vinohradech, a také většinu kulturních zařízení.  

 

Městské lázně 

 Městské lázně v roce 2011 ještě plně sloužily veřejnosti, organizovaným sportovcům 

a klientům plavecké školy. Návštěvníci využívali plavecký bazén, fitness centrum, kondiční 

lázně, rehabilitaci, saunu a do konce června spinning centrum.  

 V průběhu roku se zde konalo několik významných plaveckých závodů, mezi něž patří 

dubnová Jarní cena nejmladšího žactva, květnová Velká cena Chomutova a Memoriál 

Jaroslava Jezbery, zářijové Podkrušnohorské plavecké závody či prosincové Zimní mistrovství 

České republiky v plavání seniorů a dorostu. V bazénu městských lázní probíhaly také závody 

neregistrovaných plavců, zejména v dětských kategoriích, jako je například Chomutovský 

plaváček pro děti předškolního věku či Plavecká liga základních a středních škol. 

 Městské lázně poskytují zázemí řadě sportovních klubů, mezi něž patří například Klub 

potápěčů Chomutov, Sportclub 80 Chomutov, TJ Slávie Chomutov – oddíl plavání, Potápěči 

Bohumil Cink, Potápěčská stanice, v.o.s., Potápěči UHLOMOST, Potápěči UHLOMOST-SPORT, 

Regena, v. o. s, ASK VALZAP Chomutov a BK ASK Chomutov. Služeb městských lázní využívaly 

k přípravě i další sportovní kluby, jako je plavecký klub Swimteam St. Gallen ze Švýcarska 

nebo plavci z Kolína, Prahy či Kladna.  

 Kromě všech výše uvedených aktivit v lázních proběhlo i několik zábavných akcí. Patří 

mezi ně Den ve fitness určený pro obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením, 

Vodní hrátky pro děti z mateřské školy, Chomutovská ploutev pro rodiny s dětmi a Dny zdraví 

s VZP pro klienty pojišťovny. V prostorách restaurace proběhl koncert hudebních skupin. 

 

Městská sportovní hala 

 Sportovní hala v Mánesově ulici 

tvoří spolu s lázněmi optimální areál pro 

komplexní přípravu členů sportovních 

klubů i široké veřejnosti. Kromě množství 

aktivit představuje významné pozitivum i 

poloha v centru města a dostupnost ze 

všech jeho lokalit. Prostory malého i 

velkého sálu byly využívány zejména 

sportovními kluby BK ASK Chomutov (na 

snímku ligový zápas basketbalistů proti 



 

120 

Děčínu), TJ Veros Chomutov, FbC 98 Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, HK Chomutov, Sparta 

Chomutov a Chomutovská liga malého fotbalu. Také se zde uskutečnilo několik významných 

akcí, například Memoriál J. Svobody, Mistrovství ČR v disco dance, Grand Prix Chomutova v 

zápase řeckořímském kadetů a juniorů, turnaj v kickboxu Leon Open, florbalový turnaj 

v rámci Bambiriády 2011 a Mistrovství ČR tanečních formací. Společnost Kultura a sport 

Chomutov pořádala ve sportovní hale v průběhu roku 2011 pravidelné pohybové kurzy pro 

veřejnost, jako jsou cvičení pro seniory, cvičení rodičů s dětmi, jumping aj. Připravila i čtyři 

zábavné akce Vítání jara, Klauniáda s balony, Čertíkové cvičení a Zumba s Vojtou Lackem a 

také tradiční akce Sportovní informace, seriál zaměřený na všestranný rozvoj pohybových 

schopností a dovedností dětí 1. až 3. tříd základních škol, a Miniškola sportu, která je určena 

dětem mladšího školního věku a probíhá vždy v období školních prázdnin.  

 Vysoká míra využívání prostor dlouhodobými uživateli ponechávala minimální prostor 

široké veřejnosti, na kterou zbývalo jen málo volných nebo uvolněných termínů. Část z nich 

ještě zabraly prodejní akce, které představovaly pro sportovní halu doplňkový zdroj příjmů. 

 

Zimní stadion a tréninková hala  

 Dne 15. dubna 2011 byla mezi městem a společností Kultura a sport Chomutov  

uzavřena smlouva o výpůjčce na objekt tréninkové haly se šatnovým blokem a 26. dubna pak 

i na objekt zimního stadionu. Slavnostní zahájení provozu obou hal se následně uskutečnilo 

30. dubna (na snímku). Následně společnost vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na pronájem 

nebytových prostor a využití ledové plochy stadionu a tréninkové haly za účelem zajištění 

sportovních činností. Na základě výsledků byly uzavřeny smlouvy s občanským sdružením 

KLH Chomutov, KLH Chomutov, a.s., a Krasobruslařským klubem Chomutov. 
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 Společnost Kultura a sport pořádala na zimním stadionu nebo v tréninkové hale 

veřejné bruslení. Dále ve spolupráci s městem připravila akci v rámci Rodinného zápolení a 

ve spolupráci s Ústeckým krajem akci Silvestrovská brusle pro celou rodinu. Další využití 

ledových ploch plyne z možnosti pronájmu neorganizovanými sportovci. Významnou akcí 

bylo také uspořádání dvoudenní Mezinárodní velké ceny Chomutova a Memoriálu Helmuta 

Tauda v judu. Akce se konala v květnu po rozpuštění ledové plochy.  

 

Městské divadlo 

 V roce 2011 vstoupilo divadlo do 

19. divadelní sezony, v níž se v rámci 

předplatného uskutečnilo 13 divadelních 

představení. S mimořádným zájmem se 

setkaly vyprodané koncerty bratrů 

Nedvědů a Tomáše Kluse. Velmi silný 

zážitek si odnesli příznivci alternativní 

hudby díky osobitému vystoupení Ivy 

Bittové, jíž doprovázela  skupina  Čikori. 

V divadle se uskutečnilo také sedm 

koncertů vážné hudby, které pořádá agentura Petra Macka a již tradiční vánoční koncert 

chomutovského Big bandu Zdenka Tölga, tentokrát s hostem Josefem Laufrem. Uskutečnila 

se zde mnohá dětská divadelní představení či hudební pořady pro děti. Krátkodobé pronájmy 

prostor jsou pro městské divadlo hlavním předmětem činnosti. Výhodná poloha v centru 

města je stále důvodem jeho vysoké atraktivity pro subjekty z řad firemní klientely, školských 

zařízení i široké veřejnosti. 

 

Galerie Špejchar 

 V galerii Špejchar se v roce 2011 uskutečnilo 11 výstav, počínaje velikonoční výstavou 

dětských prací po nejnavštěvovanější výstavu fotografií z divoké přírody Petra Slavíka. V 

průběhu roku měli návštěvníci galerie možnost zhlédnout i výstavy Děti z Palachovky, 

grafickou tvorbu Hany Čápové a Tomáše Hřivnáče, obrazy teplického výtvarníka Reinera 

Peschla s názvem Moje blues, výstavu Obrazy z cest a domácí úkoly podruhé, jež byla 

realizována ve spolupráci s pražskou galerií La Femme, obrazy a další díla bulharských 

výtvarníků Nikolaje Staneva a Valentina Popova s názvem Dva v Chomutově, obrazy Václava 

Zoubka a Vladimíra Muzičky, hyperrealistické figurální obrazy působících dojmem fotografií 

chomutovské výtvarnice Mirky Beranové a fotografií Petra Weigla rovněž původem 

z Chomutova, skleněné práce světově proslulého, dnes již zesnulého skláře Bohumila Eliáše. 

 

Kino Oko a letní kino 

 S výhledem na zprovoznění kina v novém kulturně společenském centru na Zadních 

Vinohradech byly projekce v kině Oko o prázdninách ukončeny. Z důvodu jeho stavu, který 

neodpovídal požadavkům současného diváka, byla návštěvnost před ukončením činnosti 
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nižší. Kromě běžných filmových projekcí zde probíhaly i různé doplňkové programy, jako jsou  

Filmový cyklus nejen pro středoškoláky, Filmový klub, školní představení, semináře, besedy 

apod. Kinosál byl pronajímán i k soukromým akcím typu vzdělávacích pořadů pro děti a 

mládež, výchovných koncertů či školních akademií. Letní kino zahájilo provoz 10. června. 

Jeho cílovou skupinu tvoří kromě obyvatel města i návštěvníci Kamencového jezera.  

 

Kulturně společenské centrum 

 V srpnu byla mezi městem a společností Kultura a sport Chomutov uzavřena smlouva 

o výpůjčce na objekt kulturně společenského centra a 24. září došlo k jeho slavnostnímu 

otevření. 
 

 
  

 Kulturně společenské centrum disponuje dvěma kinosály. Další prostory, které jsou 

součástí budovy, byly využívány k pořádání společenských akcí, jako firemní školení, porady, 

setkání či jednání společenských organizací. Kulturně společenské centrum má k dispozici pět 

kluboven, na jejichž využívání byla v říjnu vypsána veřejná obchodní soutěž. Na jejím základě 

byla část kluboven pronajata několika neziskovým organizacím.  

 

Kulturní dům na Zahradní 

 Kulturní dům na Zahradní slouží k realizaci menších společenských a kulturních akcí. 

Mimo pravidelných tanečních večerů pro seniory a jednorázových kulturních akcí, zde 

probíhala pravidelná divadelní představení pro děti s názvem Nedělní pohádky pro nejmenší. 

Prostory kulturního domu byly užívány i ke krátkodobým pronájmům soukromým subjektům. 
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Městská věž 

 Městská věž byla otevřena veřejnosti od května do konce září, mimo období hlavní 

turistické sezony již jen na vyžádání.  

 

Skatepark 

 Areál skateparku byl využíván v jarních a zejména letních měsících. Celková vytíženost 

areálu byla však závislá ve velké míře na počasí a na volném čase návštěvníků. 

 

Víceúčelový sportovní areál Tomáše ze Štítného 

 Víceúčelový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného nabízí veřejnosti tři venkovní 

hřiště se širokým spektrem sportovního využití (tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, hokejbal, 

streetball, házená a malý florbal). Areál byl v průběhu roku využíván veřejností, školami i 

sportovními kluby. Střední škola energetická a stavební Chomutov zde uspořádala úspěšnou 

akci s názvem Hokejbal proti drogám. Tato měla pro areál i podstatný marketingový význam. 

 

Kulturní aktivity realizované mimo objekty ve správě společnosti 

Kulisárna u divadla 

 V Kulisárně mohli diváci zhlédnout skupiny COP, Poutníci a Jablkoň. Vystupovaly zde 

také hudební legendy Zuzana Michnová se skupinou Petr Kalandra Memory Band a kultovní 

undergroundová skupina Půlnoc. Diváci si mohli rovněž užít originální produkci kapely Vltava 

s Robertem Nebřenským nebo hip hopovou muziku v podání kapely Defuckto. 

Multižánrový festival Otevřeno     

           Festival Otevřeno byl opět přehlídkou 

nekomerčního hudebního i dramatického 

umění. V průběhu festivalu bylo uvedeno 

dvanáct vystoupení, které zhlédly přibližně tři 

tisíce návštěvníků. Pozitivem je zapojení řady 

žáků chomutovské ZUŠ T. G. Masaryka do 

programu. Festival tvoří jednu z klíčových akcí 

v kulturním kalendáři regionu a nabídkou se       

snaží uspokojit všechny věkové kategorie.  

Festival Kamenčák 

 Srpnový hudební festival Kamenčák se v roce 2011 uskutečnil již po osmé. Veřejnosti 

nabídl několik koncertů, od tradičně vystupujícího Jindry Kejaka, chomutovské kapely X-Left 

To Die, populárního slovenského zpěváka Miro Šmajdy až po folkovou kapelu Jananas a 

skupinu Dub. O. Net. Skupina Nightwork z důvodu náhlé zdravotní indispozice zpěváka 

nevystoupila. Koncert se uskutečnil v náhradním termínu v městské sportovní hale. 

 Společnost Kultura a sport Chomutov zajišťuje rovněž po organizační a technické 

stránce akce významných partnerů. Pro Ústecký kraj to byl reprezentační ples v Děčíně, pro  

město Chomutov zase oslavy výročí 5 let od vstupu mezi statutární města či sportovní akce 

pro Rodinné zápolení. 
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5. 8. Chomutovská bytová, akciová společnost 

  

 Obchodní společnost Chomutovská bytová se sídlem v centru Chomutova v Křižíkově  

ulici v současné době patří v regionu mezi největší a nejvýznamnější společnosti, které se 

profesionálně zabývají správou nemovitostí, zejména bytovými domy. Chomutovská bytová 

spravuje vlastní bytový fond a současně zajišťuje správu bytového fondu statutárního města 

Chomutova, který dosud nebyl zprivatizován. Společnost má šest zaměstnanců, ředitelem 

zůstává Jaroslav Schindler. Statutárními orgány společnosti jsou valná hromada, tj. Rada 

města Chomutova, dozorčí rada a představenstvo společnosti. 

 Státem ukončené regulace nájemného využila společnost ke zvýšení nájemného 

v bytech. Při rozhodování o zvýšení ceny byl hlavní pohnutkou přísun financí pro zkvalitnění 

údržby bytového fondu. Začal tak složitý a náročný proces přípravy, schválení a provedení 

úpravy nájemného. Po konzultacích a průzkumech byla schváleno zvýšení na 46 Kč/m2. Při 

tvoření ceny bylo přihlíženo k různým aspektům, například srovnávala se s jinými městy 

podobné velikosti, ohled byl brán na sociální skladbu obyvatel a v neposlední řadě se 

vycházelo i z cenové mapy, kterou tvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj právě pro majitele 

domů. Po této prvotní etapě začala etapa další, tj. obesílání všech nájemců bytů s návrhem 

na zvýšení nájemného, což bylo časově velice náročné. Poté začala poslední etapa, a to 

sepisování souhlasů se zvýšením nájemného s nájemci bytů, jež byli kvůli tomu zváni do sídla 

společnosti. Přitom musel být každému vysvětlen důvod zvýšení, a tak docházelo k různým 

diskuzím. Část nájemců museli zaměstnanci společnosti osobně navštívit vzhledem k jejich 

zdravotní indispozici. Po ukončení procesu zvyšování nájemného muselo být přistoupeno u 

nájemců bytů, kteří z jakéhokoliv důvodu nesouhlasili či nepodepsali toto zvýšení, k podání 

návrhu k Okresnímu soudu v Chomutově, aby rozhodl, zda zvýšené nájemné je v souladu 

s nájemným v místě obvyklém a právo je tak na straně nájemce nebo majitele. 

          Na právním úseku vymáhání pohledávek se nadále do platební kázně projevovala 

finanční krize a nezaměstnanost. Bohužel 

pohledávky nájemců mají stoupající tendenci 

a jejich vymáhání je velice složité. Společnost 

dlužníkům vychází vstříc uzavíráním splátko-

vých kalendářů za stanovených a schválených 

podmínek. Pokud tuto možnost nevyužijí či 

splátkový kalendář porušují a jejich platební 

morálka je chabá, jsou následně jejich 

pohledávky předány k exekuci. Důsledným 

sledováním a vymáháním je částečně zmírněn dopad mezi předepsaným nájemným k úhradě 

a skutečně vybraným nájemným od nájemců. Ke zvýšení pohledávek přispělo vyúčtování 

služeb spojených s bydlením za rok 2010, v jehož výsledku převažovaly nedoplatky vzniklé 

z důvodu dlouhotrvající topné sezony. Za rok 2011 bylo také podáno 51 žalob a také bylo 

provedeno 9 exekučních vyklizení bytů (na snímku). Zároveň se podařilo vybrat za staré 

pohledávky 6 162 000 Kč prostřednictvím exekucí a splátkových kalendářů. 
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 Na úseku provozním byla nadále zajišťována agenda související s pasportizací bytů, 

smluvních dokumentů, s uzavíráním nájemních smluv s nájemci, nabídkou bytů ve veřejné 

nabídce, kontrol bytů a jejich užívání, řešení stížností a komunikace s nájemníky. Zároveň 

probíhala spolupráce se správcem nemovitostí společností QARK na úseku zajištění oprav a 

údržby bytů a nebytových prostor, určení plánu oprav a údržby, předání bytů nájemníkům a 

vrácení zpět při ukončení nájmu, zajištění kontrol objektů a odstranění technických závad, 

provádění povinných revizí. Běžná údržba je zajištěna odborným způsobem za přesně 

stanovených podmínek, přičemž činnost dodavatelů je průběžně kontrolována. Současně 

s tím je dohlíženo na přiměřenost cen a efektivní vynaložení prostředků na opravy a údržbu. 

 Pokračovala průběžná výměna původních oken za plastová, a to v celkovém objemu 

5,3 milionu korun. V závěru roku byl schválen a vyřízen úvěr ve výši 30 milionů Kč pro čerpání 

prostředků na další rok, a to na plánové opravy a údržbu nemovitostí. 

            Společnost Chomutovská bytová chce i v budoucnu zajišťovat pro své nájemce kvalitní 

bydlení. Všechny získané finance zpětně investuje do oprav a údržby nemovitostí. Vzhledem 

k tomu, že na údržbu nemovitostí je zapotřebí jejich značný objem a zdroje jsou omezené jen 

na výběr nájemného, musí ovšem vždy pečlivě zvážit priority týkající se oprav.  

 

 
 

Ředitel společnosti Jaroslav Schindler (v proužkované košili) na kontrole problémových domů 

v majetku města v Dukelské ulici s náměstkem primátora Martinem Kloudou (v saku). 
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Kapitola 6.: Organizace zřízené krajem 
 

6. 1. Oblastní muzeum v Chomutově 
 

 Příspěvková organizace Krajského úřadu Ústeckého kraje sídlí v bývalém jezuitském 

gymnáziu na Palackého ulici. Kromě ředitelství se zde nacházejí výstavní sály s expozicemi 

zaměřenými na přírodní vědy a etnografii, dále depozitáře, přednáškový sál, knihovna se 

studovnou a technické provozy. Muzeum spravuje a příležitostně veřejnosti otevírá také 

Hvězdářskou věž na jihovýchodním konci budovy. Další výstavní prostory muzea se nalézají 

v přízemí historické radnice a v přilehlém kostele svaté Kateřiny. Oblastní muzeum v roce 

2011 navštívilo 8 985 lidí. Ředitelem je stále Ing. Stanislav Děd. 

 Muzeum má 12 stálých expozic přímo ve svých chomutovských prostorách a čtyři 

mimo město. Protože se stav oproti kronikářskému zápisu za rok 2010 nezměnil, je zbytečné 

výčet expozic uvádět znovu. Zato pestrá byla nabídka jednorázových výstav. Těch pracovníci 

muzea připravili sedmnáct - čtrnáct v Chomutově a tři mimo něj.  Ve vlastních prostorách to  
 

     
 

postupně byly Renesanční terakoty Pražského hradu, Chomutova, Lokte a Görlitz (viz snímky, 

vystaven obsáhlejší soubor než v r. 2010 na Pražském hradě), Helmut Hellmessen (významný 

sudetský umělec v grafické tvorbě zachytil autentické osobní zážitky z poválečného vyhnání), 

Plátna pro velké černé oči (romské obrazy Míly Doležalové, která romskou problematiku 

poznala z vlastní hořké zkušenosti), Romové a Sinti (expozice SPD AG Region Elbe-Labe Pirna 

o holokaustu Romů a Sintů v období německého národního socialismu), Od Mannesmannky 

po VTŽ (historie nejvýznamnější chomutovské firmy od počátků až k neslavné současnosti, 

připravena byla k výročí 120 let od patentu na poutnické válcování, později vystavena 

v Národním technickém muzeu v Praze), Svět očima Romů / E luma romane jakhenca (díla 

romských umělců byla zapůjčena ze sbírek Muzea romské kultury v Brně), Město Erlangen 

(fotografie klubu Erlanger Foto-Amateure; výsledek kulturní výměny mezi Chomutovem a 

patronátním městem chomutovských krajanů, kterou muzeum iniciovalo zprostředkováním 

návštěvy Chomutova pro členy městské rady a kulturní činitele z Erlangenu v roce 2009), 

Chomutov za náboženských bouří (město mezi husitstvím a reformací), Po stopách lidové 

zbožnosti (2. část – jižní Čechy dnes na fotografiích; osudy drobných sakrálních památek 
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zpracované v rámci dlouhodobého projektu s Domem německého východu v Mnichově a 

Vlastivědným spolkem jižních Čech), Otisky slov (obrazy Petera Fischerbauera a Iris Hacklové 

ke 100. výročí narození angloamerického germanisty Ericha Hellera, chomutovského rodáka),  
 

 
 

Příběh učitele (k jubileu legendárního učitele Zdeňka Petráčka, jež zaznamenalo velký ohlas 

veřejnosti; na snímku jubilantovi přeje současný ředitel gymnázia Jaroslav Zahrádka), Malé 

pohledy do velké krajiny (fotografie R. Fišera a P. Korytiny), Vánoce v muzeu (skříňkové 

betlémy ze všech koutů Čech) a Řecký Athos (fotografie Z. France a obrazy V. Suchopárka 

z pravoslavných klášterů). 

 Další dvě výstavy chomutovské provenience proběhly v Praze, jedna pak v německém 

Mnichově. V pražské Chvalské tvrzi se konala výstava Stromy světa  (snímky z cest fotografa 

Tomáše Míčka, výstava v r. 2009 proběhla v Chomutově, v r. 2010 v Annabergu – Buchholzi), 

v Židovském muzeu zase výstava Otisky slov (dříve než v Chomutově). V Sudetoněmeckém 

domě v Mnichově chomutovské muzeum 

představilo dílo Loise Zimmermanna (s 

krušnohorským malířem byla seznámena 

krajanská komunita, výstavu komentoval 

tamní tisk, na snímku z vernisáže přednáší 

ředitel muzea Stanislav Děd). K výstavám 

lze počítat třídenní vystavení faksimile 

prvního písemného dokladu existence 

Chomutova - darovací listiny z roku 1252 

pod názvem Na počátku bylo slovo.  
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 Na dalších externích výstavách chomutovští muzejníci spolupracovali. V Mnichově na 

výstavě S harfou na zádech (historie putovního harfenictví z Přísečnice a harfy sběratelky a 

harfenistky Nancy Thym) a v Erlangenu na výstavě v rámci kulturní výměny Svět divočiny 

(snímky chomutovského fotografa Rostislava Stacha a jeho pražského kolegy Václava Šilhy). 

 Roli nositelů kulturních a historických tradic pracovníci chomutovského muzea plnili i 

při řadě akcí. Většina byla periodicky se opakujících, jako například vzpomínka na skladatele 

Theodora Veidla u jeho pamětní desky v rodných Vysočanech, mše k uctění patronky svaté 

Kateřiny, setkání krajanů u památníku poválečného pochodu smrti chomutovských Němců 

v Deutschneudorfu nebo třeba matiné o 

adventních sobotách pod názvem Zpívání 

v muzeu. Jako vždy muzeum umožnilo 

volný vstup při Dni památek a historických 

sídel a Dni evropského dědictví a poosmé 

připravilo Muzejní noc, nyní zaměřenou 

na romskou kulturu. V publikační oblasti 

vyšel Svět Krušných hor / Erzgebirgswelt 

a dotisk brožury o Loisi Zimmermannovi. 

 

 

6. 2. Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.  
 

 Nemocnice Chomutov je spolu se sesterskými zařízeními v Mostě, Teplicích, Ústí nad 

Labem a Děčíně součástí společnosti Krajská zdravotní, která je s téměř 6 300 zaměstnanci 

největším poskytovatelem zdravotní péče v celé ČR. Jediným akcionářem je Ústecký kraj, 

ředitelem celé organizace Ing. Eduard Reichelt. 

 Přímo v Chomutově bylo ke konci roku zaměstnáno 908 pracovníků, na přepočtená 

pracovní místa to bylo 861,5. Lékařů a zubních lékařů bylo 126, farmaceutů 6, sester a 

porodních asistentek 400, do kategorie ostatního zdravotnického personálu spadalo 234 

osob, do kategorie THP a provoz 142 osob. V provozu byla tato pracoviště: ambulance 

pohotovostní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské oddělení, gynekologicko-

porodnické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, chirurgické oddělení, interní 

oddělení, kožní oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných, neurologické oddělení, oční 

oddělení, oddělení centrálních operačních sálů, oddělení hlavní sestry,  oddělení klinické 

biochemie, oddělení klinické psychologie, oddělení nukleární medicíny, oddělení 

zdravotnické dopravy, onkologické oddělení, ortopedické oddělení, otorhinolaryngologické 

oddělení, patologické oddělení, plicní oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační 

oddělení, urologické oddělení. Tři z nich, onkologické oddělení, neurologické oddělení a 

oddělení nukleární medicíny, nadále spadají do kategorie tzv. center excelence Krajské 

zdravotní, a.s. Znamená to, že jde o vysoce specializovaná pracoviště, která poskytují 

zdravotní péči na špičkové evropské úrovni a také se podílejí na vývoji nových metod 

v medicíně a na jejich zavádění do praxe.  
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 Neurologické oddělení pod vedením MUDr. Jiřího Neumanna se velmi angažuje 

v organizaci a koordinaci celostátních kampaní o cévních mozkových příhodách. V rámci 

projektu Třicet dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod, jehož je Jiří Neumann 

národním koordinátorem, proběhl 20. června seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR a na chomutovském pracovišti 20. září Den otevřených dveří. Pracoviště pak v roce 2011 

samostatně zorganizovalo dva krajské neurologicko-neurochirurgické semináře, 

neurosonologický seminář a regionální neurologický sesterský seminář. Sedmnáctého 

ročníku celostátního sympózia Podkrušnohorské elektrofyziologické dny se zúčastnilo více 

než 180 lékařů a specialistů.   

 Onkologické oddělení se na veřejnosti dále přetřásalo v souvislosti s odejmutím 

statutu komplexního onkologického centra Ministerstvem zdravotnictví na konci roku 2008. 

Chomutovské oddělení se stalo detašovaným pracovištěm krajské onkologie v Ústí n. L., a 

přestože kvalitu ani rozsah poskytované péče to dosud nesnížilo, neustále se objevují 

spekulace o ukončení biologické léčby rakoviny a o celkovém omezování péče v důsledku 

snížení plateb ze strany zdravotních pojišťoven. Zatím platí provizorium, kdy Všeobecná 

zdravotní pojišťovna každoročně prodlužuje výjimku na proplácení biologické léčby, která je 

jinak vázaná na komplexní onkologická centra. Pokud by nebylo možné biologickou léčbu 

v Chomutově poskytovat, pak by těžce nemocní pacienti museli podstupovat namáhavé 

cestování do onkologického centra v Ústí nad Labem. To ale není tak dobře vybavené ani po 

dalších stránkách připravené na nápor nových pacientů. 

 V oblasti přístrojového vybavení chomutovské nemocnice přinesl rok 2011 několik 

novinek v úhrnné hodnotě téměř třiceti milionů korun. Například gynekologicko-porodnické 

oddělení obdrželo od Severočeských dolů dar v podobě moderního, plně polohovatelného 

porodnického lůžka. Oddělení nukleární medicíny zase získalo nový přístroj pro zátěžovou 

diagnostiku kardiovaskulárního systému a neurologické oddělení nový ultrazvukový přístroj. 

Pro radiodiagnostický úsek byly v závěru roku v opakovaných výběrových řízeních zakoupeny 

dva naprosto zásadní přístroje – nový celotělový tomograf a nový digitální mamograf, který 

nahradil původní analogový. 

 Nemocnice Chomutov v roce 2011 provedla 125 961 ambulantních ošetření (o 49 310 

méně než v r. 2010) a 3 791 operací (o 350 méně než v r. 2010). Hospitalizovala 16 914 

pacientů (o 894 méně než v r. 2010), celkový počet ošetřovacích dnů byl 87 424 (o 8 421 

méně než v r. 2010), průměrná ošetřovací doba činila 7,04 dne (o 1,6 více než v r. 2010). 

K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 391 lůžek (o 38 méně než v r. 2010), z toho 38 (stejně jako 

v r. 2010) bylo na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 67 % (stejně jako v r. 2010). 

Samostatná evidence odborného léčebného ústavu (léčebna dlouhodobě nemocných) uvádí 

81 lůžek (stejně jako v r. 2010) s využitím na 91 % (stejně jako v r. 2010). Hospitalizovaných 

bylo 364 (o 52 více než v r. 2010), počet ošetřovacích dnů 26 763 (o 516 méně než v r. 2010), 

což je v průměru 73,5 dne (o 13,5 méně než v r. 2010).   

 Monitoring stížností a pochval v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní 

odhalil, že chomutovská nemocnice má na počet pacientů největší podíl pochval a také 

poměr mezi pochvalami a stížnostmi je zde nejvyšší. 
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Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek 
 

Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky – republiková Policie České republiky a 

městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a pravomoce 

prolínají, pro běžný život ve městě je důležitější činnost městské policie, která se stala 

základním nástrojem udržení pořádku. Republiková policie hlídky z ulic Chomutova postupně 

stáhla, nyní se zaměřuje spíše na oblast kriminality a na závažnější bezpečnostní a pořádková 

rizika. 

Následující podkapitoly jsou jen mírně zkrácenými a stylisticky upravenými oficiálními 

výstupy obou policejních složek, přičemž Policie ČR podává o své činnosti částečně zkreslený 

obraz, neboť do zprávy zahrnula většinou pouze údaje za jedenáct měsíců roku 2011. 

 

7. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 

Nápad trestné činnosti v rámci Územního odboru Chomutov (dále jen ÚO Chomutov) 

v roce 2011 činil 5 320 trestných činů, což je o 362 víc než v roce 2010. Objasněno bylo 2 480 

trestných činů, tedy o  232 víc než v roce 2010. 

Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov je 936 km2, počet evidovaných 

obyvatel je 129 682 (listopad 2011). Pod ÚO Chomutov spadá 44 obcí a 163 částí obcí. V roce 

2011 nedošlo na teritoriu ÚO Chomutov ke změně operativně bezpečnostní situace. Podle 

statistických přehledů došlo k nárůstu nápadu kriminality proti roku 2010 o 7,33 % (o 341 

případů). Celkem byl zaznamenán nápad 4 996 trestných činů, což činí 385 trestných činů na 

10 tisíc obyvatel. Současně došlo k nárůstu počtu objasněných trestných činů o 9,19 % .  

Ve zkráceném přípravném řízení bylo za hodnocené období řešeno 784 trestných 

činů, z toho 81,25 % službou pořádkové policie, 15,82 % službou dopravní policie a 2,93 % 

službou kriminální policie a vyšetřování. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k navýšení případů 

zpracovávaných ve zkráceném přípravném řízení o 167 případů.  

 

Leden - listopad 2007 2008 2009 2010 2011 

Zahájeno případů 907 665 766 617 784 

 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

 Nejvyšší počet je u majetkových trestných činů - 62,15 % (3 105 případů) z celkového 

nápadu kriminality. Následuje zbývající kriminalita 12,75 %, ostatní trestné činy 10,61 %, 

hospodářské trestné činy 7,49 %, násilné trestné činy 6,43 % a mravnostní trestné činy, které 

jsou zastoupeny 0,58 %. Na 10 tisíc obyvatel tak nejvíce připadá majetkové trestné činnosti - 

239 případů. 
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 Na ÚO Chomutov došlo k nejvyššímu nárůstu u trestných činů krádeže vloupáním do 

ostatních objektů, a to o 113 případů, u trestných činů krádeže ostatní o 96 případů a u 

maření výkonu úředního rozhodnutí stejně jako u zanedbáním povinné výživy o 61 případů. 

nejvyšší pokles byl zaznamenán u krádeže věcí z automobilů o 77 případů, dále u podvodu o 

46 případů a u neoprávněného držení platebního prostředku o 24 případů.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je možno konstatovat, 

že 53,30 % nápadu je v samotném Chomutově. Celkem 17,65 % se na nápadu kriminality 

podílí OOP ČR Jirkov, 12,36 % pak OOP ČR Kadaň a 8,38 % OOP ČR Klášterec nad Ohří. 

Naopak nejnižší podíl nápadu mají opět OOP ČR Radonice 2,60 %, OOP ČR Březno 2,76 % a 

OOP ČR Vejprty 2,92 %. 
 

 
 

Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO 

 Mezi kriminogenní faktory, které mají vliv na vznik trestné činnosti v teritoriu ÚO 

Chomutov, lze stále řadit následující: 

sociální – stále vysoké procento nezaměstnaných, tím pádem menší kupní síla obyvatelstva, 

což se projevuje v nárůstu majetkové trestné činnosti, zejména krádežemi barevných kovů 

na železničních tratích. Dlouhodobě je teritorium ÚO Chomutov jedním z nejvyšších v počtu 

rozvodů, což se projevuje ve vysokém počtu trestných činů zanedbání povinné výživy (356). 

demografické – ÚO Chomutov je příhraniční oblast, z čehož vyplývá zvýšený počet návštěv 

(zejména z Německa) za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. Pět velkých měst (Chomutov, 
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Kadaň, Jirkov, Klášterec nad Ohří a Vejprty) zase zaručuje větší anonymitu vedoucí k nárůstu 

pouliční kriminality související s turistikou a sociální situací. Dalším faktorem je sousedství se 

stejně rizikovým Mostem. Nárůstem počtu rekreačních zařízení v okolí Nechranické přehrady 

dochází ke zvýšení majetkové kriminality v letním období. Vysoký počet supermarketů ve 

městech přispívá k růstu počtu vykrádání motorových vozidel na parkovištích a zároveň zde 

dochází k vysokému počtu krádeží uvnitř těchto obchodů. Negativně bezpečnostní situaci u 

majetkové trestné činnosti ovlivňují rozšiřující se průmyslové zóny u Chomutova, Kadaně a 

Klášterce nad Ohří a provádění generální opravy elektrárny Tušimice.  

vnitřní – zejména nedostatek financí s nerovnoměrnou možností jejich čerpání. Mnohdy 

vede k omezování výkonu služby (zejména přímého výkonu služby – prevence) nedostatečné 

technické vybavení (zaostávání za pachateli trestné činnosti), nárůst administrativy, 

přibývající úkoly policie, snižující se stavy policistů a nedostatek zkušených pracovníků.  

 

Pachatelé trestné činnosti 

Za rok 2011 vzrostl počet stíhaných pachatelů o 15,11 % v porovnání s rokem 2010, 

vzrostl i počet podílu recidivistů o 15,89 %. Vzrostl také podíl dětí o 48,00 % a mladistvých o 

33,80 %. Struktura pachatelů trestné činnosti je dobře patrná z následující tabulky:  

 

leden až 

listopad 

počet 

pachatelů 

z toho tj. v z toho tj. v z toho tj. v 

recidiva % dětí % mladiství % 

rok 2007 2 928 1 675 57,20 % 64 2,20 % 133 4,50 % 

rok 2008 2 455 1 323 53,89 % 85 3,46 % 107 4,36 % 

rok 2009 2 442 1 314 53,81 % 35 1,43 % 89 3,64 % 

rok 2010 2 039 1 089 53,41 % 25 1,23 % 71 3,48 % 

rok 2011 2 347 1 262 53,77 % 37 1,58 % 95 4,05 % 

 

Oběti trestné činnosti 

Oběti trestné činnosti jsou posuzovány podle zákona č. 209/1997 Sb. V jeho smyslu 

jsou všichni poškození v trestním řízení poučováni o možnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR 

žádat o poskytnutí peněžité pomoci. Pokud ministerstvo potřebuje žádost o poskytnutí 

pomoci, o kterou žádá poškozený mimo trestní řízení, nějak doplnit, pověří tím příslušný 

policejní útvar, který věc prošetřoval. Vzhledem k tomu, že policejní útvary se již zpětně 

nedozví, kdo o peněžitou pomoc jako oběť trestného činu žádal, není možné toto blíže 

specifikovat či dokonce porovnávat. Policie České republiky také pomáhá obětem domácího 

násilí, kde územní odbor velmi úzce spolupracuje s DONA centrem v Ústí nad Labem, což je 

poradna pro osoby ohrožené domácím násilím občanského sdružení Spirála. Za hodnocené 

období bylo řešeno 138 případů vykazujících znaky domácího násilí, což je o 38 případů více 

než za stejné období roku 2010. Vykázány byly 32 osoby, v 30 případech muži, z nichž jeden 

opakovaně, ve dvou případech byla vykázána žena. 
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Pátrání po osobách a věcech 

Za rok 2011 bylo na Chomutovsku vyhlášeno pátrání po 520 osobách a věcech (o 15 

méně než v roce 2010) a odvoláno pátrání po 532 osobách a věcech (o 17 méně než v roce 

2010). Rozborem bylo zjištěno, že se zvýšil počet vyhlášených pátrání po osobách, na které 

byl soudem vydán příkaz k zatčení, a to na 42,06 % z celkového počtu vyhlášených pátrání. 

Naopak se snížil počet pátrání po pohřešovaných osobách na 12,82 %. Pátrání po osobních 

vozidlech bylo v roce 2011 vyhlášeno ve 218 případech a odvoláno ve 107, což je 49,08 %. 

Dále bylo vyhlášeno pátrání po 384 SPZ a vypátráno 42, tedy 27,86 %. 

 

Přestupky 

U přestupků statistika vykazuje mírný pokles počtu o 1,45 % (o 51 přestupků), celkem 

jich za hodnocené období bylo 3 471. Nepodařilo se udržet objasněnost, která klesla o 244 

skutků, tj. o 13,14 %. Zároveň byl zaznamenán nárůst majetkových předstupků o 13,78 %, tj. 

o 266 případů na počet 1 931. Objasněnost těchto majetkových přestupků činí 494 věci, což 

je o 90 přestupků méně než v roce 2010. Z dlouhodobého přehledu a statistik je zřejmé, že 

nápad i objasněnost mají kolísavou tendenci, tedy že nedochází k razantnímu navyšování 

nápadu přestupků, ale lze pozorovat postupné snižování jejich objasněnosti. 

 

Majetková kriminalita 

 U trestné činnosti majetkového charakteru došlo k nárůstu o 8,95 %. K jednotlivým 

druhům trestných činů je možno konstatovat, že k nejvyššímu nárůstu ve srovnání s rokem 

2010 došlo u krádeží ostatních objektů o 16,21 % a u krádeží vloupáním o 16,00 %. K poklesu 

došlo u podvodů o 36,22 % a u krádeže věcí z automobilů o 14,56 %. Nejčastějším způsobem 

vloupání do vozidel je rozbitím okna (80 % případů), následuje vypáčení zámku dveří a nádrží 

(10 % případů) a nezjištěné způsoby, zejména otevření vozidla provázkem, vyháčkováním 

nebo neuzamčené vozidlo (10 % případů). Objekty napadení nelze blíže specifikovat, jedná 

se všechny druhy osobních a nákladních vozidel bez rozdílů značek a typů.  

 

Hospodářská kriminalita 

 U nápadu hospodářské kriminality lze konstatovat, že došlo k poklesu šetřených věcí 

o 10,10 %. K nárůstu ve sledovaném období došlo u případů krácení daně (o 45,45 %) a u 

neodvedení daně, pojištění a příspěvku o 50,00 %. Naopak k poklesu došlo u podvodu (o 

38,24 %) a u pojistných podvodů o (75,00 %). U trestných činů podvodů se častěji začíná 

objevovat podvodné telefonické či internetové objednávání různého zboží, kdy se pachatel 

fiktivně vydává za majitele nějaké firmy. Zboží dodávané kurýrní přepravou pak pod falešnou 

identitou přebírá neznámý pachatel. Faktury pak samozřejmě neplatí.   

 

Korupce 

 V rámci odboru nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo občanských 

zaměstnanců. Vlastní kontrolní činností ani kontrolou ze strany inspekce Ministerstva vnitra 

ČR, která proběhla na dopravním inspektorátu, nebyly zjištěny ani žádné poznatky.  
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Násilná kriminalita 

 Násilná kriminalita zaznamenala pokles nápadu trestné činnosti o 0,63 %. V roce 2011 

byla zaznamenána jedna vražda (v roce 2010 tři). Oproti roku 2010 došlo k poklesu u loupeží 

o 11,76 %. U těchto trestných činů je nejvíce pouličních loupeží. Speciální kategorií jsou 

pouliční přepadení žen, kdy předmětem zájmu pachatele je kabelka. Naopak k nárůstu došlo 

u trestných činů porušování domovní svobody, a to o 36,11 %.  

 

 
 

Mravnostní kriminalita 

 V roce 2011 došlo k celkovému poklesu mravnostní kriminality o 10,26 %. U žádného 

ze sledovaných trestných činů nebyl zaznamenán nárůst. Značný pokles byl zaznamenán u 

trestných činů znásilnění - o 26,67 %. V hodnoceném období nebyly zaznamenány případy, 

které by vykazovaly známky sériové trestné činnosti nebo by přesahovaly hranice okresu. V 

současné době je patrný nárůst kriminality páchané mládeží a na mládeži pomocí internetu, 

kdy policisté řeší kyberšikanu či sdílení závadových erotických materiálů. Objasňování této 

problematiky je ztíženo faktem, že poskytovatelé internetu nejsou povinni uchovávat data o 

provozu na síti. Proto se dá očekávat další pokles objasněnosti. Stejný problém ztěžuje také 

objasňování některých případů závažné násilné trestné činnosti jako znásilnění, kdy nezřídka 

samotné násilné jednání doprovází odcizení mobilního telefonu. V těchto případech též nelze 

zmapovat pohyb oběti pomocí zaznamenaných údajů o uskutečněném telekomunikačním 

provozu.         
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Kriminalita s extremistickým podtextem 

          Okres Chomutov v  rámci ČR vykazuje všechny charakteristiky typické pro bezpečnostní 

rizika spojovaná se sociálním vyloučením a rozvojem extremistických aktivit. Ty se vážou 

k nízké míře vzdělanosti, vysoké nezaměstnanosti a vysoké koncentraci lidí se sociálními 

problémy. Zvláště je tento trend patrný v lokalitách s převažující romskou populací.        

Alarmující je zvláště situace dospívající generace v sociálně vyloučených lokalitách, která 

fakticky vyrůstá v ubytovnách a v jiných povětšinou nestandardních typech stálého bydlení. 

Vysoká míra frustrace z praktické nemožnosti dosáhnout na standardní hmotné zabezpečení 

v ní vyvolává agresivitu vůči okolí a vrstevníkům. Rovněž v majoritní části mládeže se zvyšuje 

frustrace z nemožnosti dostát očekávání společnosti a stát se úspěšnými. Hlavní příčinou je 

samozřejmě stále těžší možnost nalezení finančně dostatečně ohodnocené práce umožňující 

žít důstojný život. Příklon k asociálnímu chování a nelegální výdělečné činnosti mladé 

„generace z ubytoven“ a příklon k politicky extrémním ideologiím u majoritní mládeže 

akcentuje nový typ bezpečnostního rizika: generační konflikt, při kterém se vymezuje 

dospívající mládež vůči establishmentu a společnosti mainstreamu. Násilných podob dostává 

takovýto konflikt zvláště v periferních a strukturálně zanedbaných lokalitách Chomutova, 

Jirkova a Kadaně. V těchto lokalitách je bezpečnostním rizikem i velká míra nekontrolované 

migrace.  

 V roce 2011 se v Chomutově nekonaly žádné závažnější veřejné akce pravicového 

extremistického rázu. V Ústeckém kraji však proběhlo nejvíce extremistických akcí z celé ČR 

(Krupka, Ústí n. L., Šluknovsko). Ty jsou přímo organizované a řízené lidmi z velmi aktivní 

buňky Dělnické strany sociální spravedlnosti v Kadani, za kterou jako organizátor vystupuje 

místopředseda strany Petr Kotáb. V Chomutově byla založena buňka Dělnické mládeže, která 

s DSSS sympatizuje. V Chomutově méně aktivní, avšak stejně početná je skupina levicové 

mládeže, do níž lze zařadit všechny alternativní proudy street kultury, anarchisty, punkery a 

příznivce soundsystémů, kteří inklinují ke snahám odstranit nebo změnit současný systém 

společnosti. V roce 2011 v Chomutově nebyl zaznamenán žádný vážnější problém s levicovou 

scénou.  

 Územní odbor PČR Chomutov vykonává preventivně pořádkový dohled nad všemi 

veřejnými akcemi s vyšším počtem účastníků. Zabezpečovány a z hlediska extremistických 

projevů jsou sledovány všechny akce politických stran a hnutí na okrese a potencionálně 

riziková sportovní utkání. Policie spolupracuje s řediteli základních a středních škol, provádí 

besedy s žáky na dané téma, dále spolupracuje s Magistrátem města Chomutova, s předáky 

romských organizací a pracovníky v Chomutově působících neziskových organizací.   

 

Problematika sociálně vyloučených lokalit 

 V Chomutově je několik lokalit, které odpovídají charakteristice sociálního vyloučení. 

Odhady počtu osob žijících v situaci sociálního vyloučení v rámci města se na dolní hranici 

pohybuje okolo čísla 1 000 až k horní hranici 5 000 osob, počet Romů je odhadován na 5 000 

až 8 000 osob. Za sociálně vyloučené lokality jsou považovány Dukelská, sídliště Kamenná, 

sídliště Písečná, Jirkovská č.p. 5001 a 5003, Kadaňská – ubytovna pro neplatiče, dále některé 
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vchody v ulicích Palachova, Karla Buriana, Partyzánská, Selská, Zborovská a Bělohorská č.p. 

3431/5, 3432/7 a 3433/9). V těchto místech dochází ke koncentraci problémů a mohou se 

stát ohnisky konfliktů. 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 Dopravní nehodovost v teritoriu ÚO Chomutov je přehledně uvedena v následující 

tabulce, kdy uvedené údaje za rok 2011 jsou porovnány s minulými roky: 

 

Rozbor nehodovosti - 

základní ukazatele 
2011 2010 2009 

rozdíl oproti 

r. 2010 

rozdíl oproti 

r. 2009 

dopr. nehod celkem  1 011 981 1 062 30 -51 

úmrtí 12 15 9 -3 3 

těžké zranění 41 49 35 -8 6 

lehké zranění 227 215 241 12 -14 

škoda na vozidlech 38 532 400 43 369 600 48 908 100 -4 837 200 -10 375 700 

jiná škoda 2 330 500 7 711 100 3 736 900 -5 380 600 -1 406 400 

celková škoda 40 862 900 51 080 700 52 645 000 -10 217 800 -11 782 100 

pokuta v částce (Kč) 371 200 416 900 598 400 -45 700 -227 200 

alkohol 67 64 99 3 -32 

pachatelé DN 932 927 1023 5 -91 

účastníci do 15 let 61 36 52 25 9 

 

Rozbor podle příčin 

dopravních nehod 
2011 2010 2009 

rozdíl oproti 

r. 2010 

rozdíl oproti 

r. 2009 

rychlost 199 231 270 -32 -71 

předjíždění 24 16 11 8 13 

přednost 162 157 209 5 -47 

způsob jízdy 502 483 494 19 8 

technická závada 10 4 2 6 8 

nezaviněna řidičem 114 91 76 23 38 

 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v roce 

2010. Činnost pořádkové služby je zaměřena především na odhalování a předcházení trestné 

činnosti spočívající v krádežích kovových částí železničních tratí a z odstavených železničních 

kolejových vozidel, kde dochází i ke krádežím barevných kovů. V rámci zvýšeného dohledu 

proběhly i na Chomutovsku republikové bezpečnostní akce Nádraží a Výhybka, které byly 
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zaměřené na majetkovou trestnou činnost. K této problematice jsou v některých sběrnách 

druhotných surovin prováděny společné kontroly za účasti pracovníků příslušných odborů 

městských úřadů a zástupců Českých drah. Dále je pozornost věnována zejména hlavnímu 

nádraží Chomutov, kde se ve větší míře shromažďují hlavně na podzim a v zimě občané bez 

trvalého bydliště (bezdomovci).  

 

Oblast veřejného pořádku 

            Některé hokejové zápasy jsou z hlediska diváckého násilí vyhodnocovány jako rizikové. 

V těchto případech je ze strany územního odboru přijímáno vlastní opatření, kdy je přímo do 

dějiště zápasu nasazeno určité množství policejních komisařů a dále bývá zpravidla povolána 

pořádková jednotka ÚO Chomutov, případně posily z jiných útvarů. Takto zajištěné bylo i 

mezinárodní hokejového utkání Česká republika – Švédsko, přičemž akce byla zaměřena 

zejména na zajištění plynulé dopravy v okolí zimního stadionu a na zabezpečení majetku, 

hlavně na ochranu zaparkovaných vozidel. 

Společně s městskými policisty v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Kadani a Jirkově jsou 

pořádány kontrolní akce zaměřené na požívání alkoholu mladistvými. K této problematice 

proběhly i dvě celorepublikové kontrolní akce Mládež, a to za účasti pracovníků OSPOD a 

živnostenského úřadu. Všechny zjištěné případy protiprávního jednání spadaly do kategorie 

přestupků. Dále byly a zajišťovány různé kulturní, sportovní a společenské akce, například  

Chomutovské slavnosti, cyklistický závod, festivaly Otevřeno a Vysmáté léto nebo Lázeňské 

slavnosti.  

Na základě naplňování projektu Cíl 3 byly zajišťovány společné akce s policií SRN, a to 

jak na českém území, tak na německém. Společné akce byly zaměřeny zejména na spolupráci 

v dopravě, v rámci mezinárodních akcí TISPOL a na zvýšení bezpečnosti v příhraničních 

oblastech obou států. Policisté chomutovského dopravního inspektorátu se v německém 

Chemnitz zúčastnili dvoudenní hospitace a společně s německými protějšky se podíleli na 

zajištění Dne záchranářů na autodromu v Mostě.    

 

Oblast Integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva, krizového řízení a 

civilního nouzového plánování 

Územní odbor Chomutov v rámci IZS ve spolupráci s hasiči zasahuje na Chomutovsku 

u požárů, dopravních nehod a úniků nebezpečných chemických látek. V roce 2011 to bylo u 

347 požárů, 185 dopravních nehod a 49 úniků nebezpečné látky. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

 Vedoucím Územního odboru Chomutov je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. K 31. prosinci  

2011 byl na územním odboru plánovaný stav policistů 399, zatímco jejich skutečný stav byl 

373 (k 31. 12. 2010 byl plánovaný stav 400 tabulkových míst a skutečný stav 389 policistů). 

Vysokou školu studovalo 33 policistů. V ekonomické oblasti došlo k zásadním změnám, ÚO 

Chomutov se potýká a bude potýkat s nedostatkem finančních prostředků.  
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Prevence 

Oblasti prevence je stále věnována vysoká pozornost. Pracovníci prevence i jejich 

spolupracovníci ze základních útvarů, dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a 

vyšetřování pořádali besedy na základních, středních i mateřských školách na různá témata. 

Pozornost je také věnována propagaci a přiblížení práce policie veřejnosti prostřednictvím 

médií, zejména v Chomutovském deníku a Nástupu. Pravidelně se policejní zprávy objevují 

v černé kronice, a to v Chomutovském deníku každý den a v Nástupu jednou týdně. 

 

Ostatní 

Na Chomutovsku pokračuje spolupráce policie se samosprávami měst a obcí, a to na 

základě uzavřených koordinačních dohody o spolupráci. Koordinační dohoda s Magistrátem 

města Chomutova byla rozšířena zapracováním spolupráce při začleňování národnostních 

menšin do veřejného života. V souvislosti s programem Partnerství se i nadále připravují 

podmínky pro propojení kamerových systémů Městské policie v Jirkově a jirkovského 

obvodního oddělením PČR. Celkově Územní odbor Chomutov v rámci naplňování reformy 

policie rozšířil kontakt se státní správou a  místní samosprávou v lokalitách svého působení. 

Ke zlepšení informovanosti těchto orgánů a přeneseně i celé veřejnosti jsou pravidelně 

zasílány nejzákladnější informace týkající se příslušného policejního útvaru a základní údaje o 

aktuální bezpečnostní situaci. V rámci Chomutova jsou tyto údaje předávány na pravidelných 

schůzkách vedení městské policie. 

 

Vyhodnocení bezpečnostní situace z pohledu města Chomutov 

           Na území města Chomutova působí tři základní útvary, údaje uvedené níže jsou za celý 

rok 2011: 

 

Obvodní oddělení Chomutov - město, jehož teritorium je rozloženo ve staré části města, po 

silnici I/13, dále území ohraničené silnicí I/7 a silnicí II/251, s působností v obcích Údlice a 

Přečáply. Na území tohoto oddělení je evidováno celkem 1 406 případů trestné činnosti, 

z nichž bylo objasněno 609 případů. Objasněnost tak činí 43,31 %. 

 

Obvodní oddělení Chomutov - Kamenná, jehož teritorium tvoří sídlištní celky Březenecká, 

Kamenná, Zahradní, Písečná, až po hranici s městem Jirkov. Toto oddělení eviduje celkem 

753 případů trestné činnosti, z nichž bylo objasněno 377 případů. Objasněnost činí 50,06 %. 

 

Obvodní oddělení Chomutov - Černovická, jehož teritorium tvoří Horní Ves, Domovina, 

Zátiší a části města od silnice I/13 směrem ke Spořicím. Dále do působnosti oddělení spadají 

obce Spořice, Černovice, Málkov – Zelená, Vysoká, Blahuňov, Lideň, Zásada, Hora Svatého 

Šebestiána, Křimov, Domina, Krásná Lípa, Strážky, Křimov – Suchdol, Nebovazy, Celná. Na 

území tohoto oddělení je evidováno 664 případů trestné činnosti, 280 z nich bylo objasněno. 

Objasněnost tak činí 42,16 %. 
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Nápad a objasněnost nejzávažnějších a nejčastějších trestných činů je uveden v následující 

tabulce, a to podle jednotlivých útvarů i za Chomutov jako celek: 
 

Chomutov - město Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 66 37 

Loupeže 15 8 

Majetková celkem 896 240 

Krádeže na osobách 32 7 

Krádeže kapesní 29 1 

Krádeže osobních aut 45 15 

Krádeže věcí z osobních aut 124 25 
  

Chomutov - Kamenná Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 62 37 

Loupeže 11 4 

Majetková celkem 426 124 

Krádeže na osobách 11 4 

Krádeže kapesní 17 0 

Krádeže osobních aut 28 7 

Krádeže věcí z osobních aut 76 12 
  

Chomutov - Černovická Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 36 31 

Loupeže 5 5 

Majetková celkem 443 101 

Krádeže na osobách 10 2 

Krádeže kapesní 57 0 

Krádeže osobních aut 33 11 

Krádeže věcí z osobních aut 66 11 
  

Chomutov celkem Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 164 105 

Loupeže 31 17 

Majetková celkem 1 765 465 

Krádeže na osobách 53 13 

Krádeže kapesní 69 1 

Krádeže osobních aut 106 33 

Krádeže věcí z osobních aut 266 48 
 

 Nápad Objasněno 

Chomutov tr. činnost celkem 2 823 1 266 
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Vývoj trestné činnosti v rámci ZÚ Chomutov 

 
  

 V rámci chomutovských útvarů bylo zpracováno 319 případů trestné činnosti v tzv. 

zkráceném přípravném řízení. Další činností bylo řešeno a zpracováno 57 případů domácího 

násilí, kdy bylo vykázáno 18 pachatelů z místa společného bydliště. V šestnácti případech to 

byli muži, ve dvou ženy.  

Zatíženost útvarů není jen trestnou činností, ale i řešením přestupků a tzv. komunální 

činností, v jejímž rámci jsou zajišťována různá dožádání a požadavky ze strany jiných útvarů 

policie i subjektů mimo policii. Vývoj zatížení je uveden v tabulce:  

 

Přehled řešených přestupků 

útvar r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Chomutov - město 570 1 133 1 144 

Chomutov - Kamenná 502 515 645 

Chomutov - Černovická 756 525 592 

OHS Chomutov 2 483 2 167 1 976 

CELKEM 4 311 4 340 4 357 

 

Na těchto činnostech se podílí i útvar hlídkové služby působící na území Chomutova. 

Jeho hlavní náplní je hlídková služba, dohled nad silničním provozem, veřejným pořádkem, 

pátrání po osobách a věcech. Dále zajišťování níže uvedených komunálních služeb, například 

řešení tzv. čísel jednacích (dožádání) nebo řešení přestupků. 

 

Přehled počtu řešených čísel jednacích 

útvar r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Chomutov - město 1 738 1 744 1 965 

Chomutov - Kamenná 1 549 1 308 1 533 

Chomutov - Černovická 1 369 1 164 1 342 

OHS Chomutov 1 388 1 369 1 592 

CELKEM 6 044 5 585 6 432 
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 K dalším činnostem oddělení hlídkové služby patří chod cel předběžného zadržení pro 

celý územní odbor a střežení osob zde umístěných, provádění eskort zadržených, zajištěných 

a zatčených osob k soudům, do výkonu trestu apod. Policisté oddělení hlídkové služby tvoří 

základ pořádkové jednotky, která je součástí krajské pořádkové jednotky. Jsou nasazováni na 

zajištění rizikových sportovních utkání, k zajišťování klidu a veřejného pořádku v rámci celého 

krajského ředitelství (Most, Janov, Šluknov apod.). 

 Do bezpečnostní situace je nutno zahrnout i oblast dopravy a dopravní nehodovosti. 

Na území Chomutova se v roce 2011 stalo celkem 323 dopravních nehod, oproti 340 v roce 

2010. Bohužel byly při dopravních nehodách v roce 2011 usmrceny 4 osoby, v roce 2010 

nebyla usmrcena žádná. Ostatní následky jsou již srovnatelné, těžce zraněno bylo 8 osob, 

stejně jako v roce 2010 a lehce zraněno bylo 68 osob, v roce 2010 to bylo 62 osob. 

            Při dozoru nad silničním provozem bylo pořádkovou službou zjištěno 6 724 přestupků. 

Za ně byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 2 517 100 Kč. Zadrženo bylo 39 řidičů pod 

vlivem alkoholu. 
 

 
 

Závěr 

V roce 2011 odpovídala struktura a výše trestné činnosti a vývoj bezpečnostní situace 

specifikám teritoria územního odboru, změnám v trestním zákoně a změnám v organizaci 

policie. Územní odbor dosáhl odpovídajících výsledků v rámci Ústeckého kraje i v rámci celé 

České republiky. Je předpoklad, že i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace 

na Chomutovsku k žádným pronikavým změnám. 
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7. 2.  Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 
 

 Městská policie pod vedením ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala 

místní záležitosti veřejného pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších 

souvisejících zákonů. Při naplňování úkolu vycházela z konkrétních potřeb města Chomutova 

jako organizace reprezentované jeho vedením a zastupitelstvem a také z potřeb a požadavků 

občanů, jejich podnětů a stížností či poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.  

 

Prioritní činnost byla zaměřena na tyto oblasti:  

 ochrana bezpečnosti osob a majetku 

 čistota města 

 dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města  

 dohled nad veřejným pořádkem obecně 

 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití 

 noční klid 

 dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích (v nezbytném 

rozsahu potřeb samosprávy) 

 potírání pouliční prostituce (viz grafy na konci kapitoly) 

 součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty (asistence, ostrahy, 

zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí apod.) 

 

 Při plnění těchto úkolů MěPo neřešila pouze následky porušování zákonných norem, 

ale její práce spočívala především v jejich předcházení. Jednalo se jednak o samostatnou 

činnost oddělení prevence kriminality a dále o činnosti, které byly prováděny jako součást 

přímého výkonu služby.  

 V roce 2011 byla v rámci projektu Váš strážník zavedena územní odpovědnost velitelů 

směn za určené lokality. Rozdělení Chomutova na lokality je shodné s Policií ČR a dalšími 

složkami integrovaného záchranného systému. Přehled o tom, který strážník má územní 

odpovědnost za konkrétní lokalitu, je průběžně zveřejňován v tisku a je přístupný na webu 

Městské policie Chomutov. Projekt má za cíl zlepšit komunikaci mezi obyvateli příslušné 

lokality s městskou policií. Přenos informací probíhá osobním kontaktem při provádění 

kontrolní činnosti a v rámci pravidelných setkání strážníka s územní odpovědností s občany. 

Každý ze strážníků s územní odpovědností má rovněž založen e-mailový účet a k dispozici 

služební telefon. Oba tyto údaje jsou veřejné. 

 V rámci rozšiřování systému organizování dopravy byly lokality regulované tímto 

nařízením rozděleny do několika zón tak, aby během jednoho týdne došlo kontrolní činností 

k celkovému pokrytí.  

 Městské policie obecně se výrazně podílejí na zadržování pachatelů trestných činů, 

osob a vozidel v pátrání. MěPo Chomutov je v tomto ohledu v rámci statutárních měst na 

jednom z předních míst. 
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Hlavním cílem těchto kroků byl úkol: 

 poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, 

klidnější a kvalitnější život 

 neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžování a bezúčelným zatěžováním  

 efektivně užívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků k zajištění 

dodržování zákonných norem proti těm, kteří je porušují a zasahují tak do základních 

práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a návštěvníků 

 

K naplňování tohoto úkolu přispělo: 

- navýšení podílu výkonu pěší pochůzkové služby efektivnější organizací práce a 

optimalizací režimu dne s ohledem na operativnost a aktuální potřeby bezpečnostní 

situace, stanovení pochůzkových variant v kritických místech v kritický čas a také tzv. 

plánované kontroly, které jsou prováděny v jeden čas všemi strážníky v jedné určené 

lokalitě. U těchto kontrol je smyslem zvýšit pocit bezpečí občanů zaznamenáním  

přítomnosti strážníků a zároveň odradit případné narušitele veřejného pořádku. 

- zvyšování využitelnosti záznamových zařízení a operativní techniky (GPS, městský 

kamerový dohlížecí systém, telefonní záznamy, přenosná monitorovací zařízení, pult 

centrální ochrany objektů) včetně maximální precizace při následných analýzách 

jejich výstupů (důkazní materiál) pro další využití ze strany MěPo, PČR, organizací 

města atd. 

- prohlubování a rozšiřování spolupráce s Úřadem práce a MVČR s cílem získávat 

pracovní síly prostřednictvím dotačních titulů. V roce 2011 Městská policie Chomutov 

takto využila 12 občanů na pozicích pracovníků dohledu nad veřejným pořádkem a 

„manipulantů botičkářů“. Tito asistenti prevence kriminality působí preventivně svou 

přítomností, upozorňují osoby na zjištěná porušení právních norem a v případě 

nerespektování těchto upozornění volají hlídku strážníků (viz graf na konci kapitoly). 

- zapojení veřejnosti do aktivní spolupráce s MěPo formou získávání podnětů 

s efektem zpětné vazby, kdy byli strážníci s územní odpovědností (velitelé směn) více 

v kontaktu s obyvateli přidělených lokalit, především díky mediální kampani projektu 

a rozšíření možností přenosu informací pomocí e-mailového účtu a služebních 

telefonů. Výrazným přínosem ve vzájemné informovanosti byla osobní setkání, která 

jsou pořádána vedením města i strážníkem s územní odpovědností samostatně.  

 

Personalistika 

 Personální složení Městské policie Chomutov bylo oproti roku 2010 poměrně stálé.  

V průběhu roku 2011 došlo pouze k částečným obměnám. Jednotlivci, kteří neměli ochotu, 

chuť nebo schopnost přizpůsobit se vysokým nárokům na tuto společensky odpovědnou 

práci, byli nahrazeni novými lidmi. Při jejich výběru byl kladen důraz především na osobní 

předpoklady, jejich bezúhonnost, spolehlivost, vzdělání, jazykové vybavení a zdravotní, 

duševní i fyzickou způsobilost. Cílem změn bylo postupné zvyšování profesionální úrovně 

organizace, zejména zkvalitňování práce strážníků tak, aby jejich osobní přístup k občanovi 
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jako zákazníkovi splňoval požadavky na pracovníka veřejné správy, aby vystupování strážníků 

na veřejnosti zvyšovalo jejich kredit a bylo základem jak pro úspěšné plnění náročných úkolů, 

tak pro samotnou reprezentaci MěPo, potažmo celého města. 

 

Výkon 

 Vlastní činnost MěPo lze rozdělit na činnosti na základě zákonů a jiných právních 

předpisů, tedy z. č. 553/91 Sb. o obecní policii, z. č. 200/90 Sb. přestupkový zákon, z. č. 

361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, z. č. 379/2004 Sb. tabákový zákon, 

500/2004 Sb. Správní řád. Jimi jsou řešeny přestupky na úsecích veřejného pořádku (skládky 

a znečištění), občanského soužití, rušení nočního klidu, státní správy a samosprávy (nařízení, 

např. tržní řád, vyhlášky, např. psi, hluk, jiné správní delikty), dopravy (obecné přestupky, 

odtahy, botičky), majetku, alkoholismu a toxikomanie. Dále jsou řešeni pachatelé trestné 

činnosti, osoby a vozidla v pátrání, odchycená zvířata. V roce 2011 bylo na základě dohody 

mezi Městskou policií Chomutov, odborem dopravních a správních činností Magistrátu 

města Chomutova a Českou kanceláří pojistitelů oznámeno 1 262 vozidel, která nebyla  

uvedena v registru ČKP a tudíž bylo důvodné podezření, že jsou provozována bez uzavření 

povinného ručení. Zbývající činnost lze zahrnout pod ostatní činnosti, což jsou zajišťování 

veřejných akcí, asistence (bytové správy, Policie ČR, záchranná služba, exekuce, organizace 

města a jiné subjekty), ostrahy (magistrát, dávky), prověřování pobytů a doručování 

písemností, dohled na přechodech u škol (viz graf na konci kapitoly). V roce 2011 bylo řešeno 

15 622 přestupků a uloženy sankce v celkové výši 1 670 150 Kč (viz graf na konci kapitoly). 
 

 
 

K pravidelným činnostem MěPo patří i kontrola sběren surovin. 
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Prevence kriminality 

            Úsek prevence kriminality v roce 2011 navázal na zkušenosti z  předchozích období. 

Pokračoval v osvědčených projektech, přednáškách a besedách pro cílové skupiny dětí a 

mládeže. Stejně tak opět pořádal přednášky a besedy na téma bezpečné chování a prevence 

kriminality též se skupinami seniorů a osaměle žijících žen.  

 Základním pilířem činnosti úseku jsou přednášky zaměřená na děti, mládež i seniory. 

Pracovníci prevence kriminality v roce 2011 uspořádali 60 přednášek pro předškoláky v MŠ 

(dva samostatné dvouhodinové bloky s tématy obecná kriminalita, simulace různých situací, 

které se dítěti mohou přihodit, BESIP), 27 přednášek v prvních třídách ZŠ (témata obdobná, 

doplnění o úskalí cesty do školy), 24 přednášek zahrnujících též opakovací test pro druhé 

třídy ZŠ, 31 přednášek pro třetí třídy ZŠ (témata domácí mazlíčci, doplnění o upozornění na 

nutnost rozdílného chování k cizím zvířatům), 24 přednášek ve čtvrtých třídách ZŠ (téma 

BESIP), 15 přednášek pro šesté třídy ZŠ (téma projevy šikany a hrubého chování). Dále 

proběhlo 17 setkání s účastníky projektu Mladý preventista na ZŠ Zahradní a ZŠ Březenecká 

(tříčlenná družstva žáků z 6. a 7. tříd), dvoudenní akce Hravé odpoledne s městskou policií na 

ZŠ 17. listopadu, Drakiáda a soutěž o nejhezčího draka pro děti na ZŠ Písečná, akce Pozor, 

červená pro děti a rodiče v MŠ Růžová, akce Kolo, kolo, koloběžka pro děti a rodiče v rámci 

BESIP v MŠ Písečná. Na třech základních školách pracovníci úseku průběžně prováděli výběr 

schránek důvěry a vyhodnocování dopisů. Desetkrát v prostorách MěPo uspořádali setkání 

se seniory, které upozorňovali na opatrnost na poště, při nakupování, při výběru hotovosti z 

bankomatů, cestování v MHD, varovali před kapsáři a předváděli základy sebeobrany. V 

rámci přednášek bylo rozdáno šedesát osobních alarmů. Do domácností seniorů bylo pod 

dohledem pracovnic úseku prevence kriminality namontováno zámečnickou firmou zhruba 

120 bezpečnostních řetízků na dveře. Pracovníci úseku též zorganizovali výtvarnou soutěž 

pro děti druhých tříd základních škol a pro žáky devátých tříd zajistili přednášky odborníka na 

téma užívání drog a nebezpečí přenosu pohlavních chorob. Spolupracovali na akcích Happy 

day aneb prevence zábavně před městským divadlem, Bambiriáda na Kamencovém jezeře, 

cyklovýlet, oslavy výročí uvedení Chomutova mezi statutární města. Dlouhodobě se podílejí 

na komunitním plánování účastí v pracovních skupinách Rodina a dítě a Osoby v krizových 

situacích. V rámci programu prevence kriminality městská policie ze svého rozpočtu přispěla 

20 000 Kč na technické vybavení speciální výslechové místnosti na odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MMCH.  

 

Technické oddělení 

 Oddělení se v roce 2011 věnovalo plnému zprovoznění a uzpůsobení podpůrných 

systémů (GPS, RDST, PCO, MKDS) a jejich propojení s nově pořízenou integrační platformou 

ECC. V únoru došlo k prvnímu nasazení mobilního kamerového terminálu, který byl poté 

během roku na základě podnětů občanů a ve spolupráci s Policií ČR třikrát přesunut na další 

místa. Proběhla dvě výběrová řízení na nákup druhého mobilního kamerového terminálu a 

na vybudování digitální radiové sítě. Dalšími činnostmi pak byly běžná údržba a opravy 

stávajícího technického vybavení. 
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Technika a městský kamerový dohlížecí systém (na snímku)  

 Po nasazení prvního mobilního terminálu a jeho úspěšném provozu byl MKDS 

Chomutov rozšířen o druhý terminál. Na konci roku započalo budování nové digitální radiové 

sítě, které bude pokračovat v roce 2012. 

 

Parkovací systém 

 V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a opravy parkovacích automatů a také 

činnosti spojené s výběry a odvodem finančních prostředků z parkovacího systému. Z důvodu 

demolice starého zimního stadionu a zahájení nové výstavby na okolních pozemcích došlo ke 

zrušení tamějšího odstavného parkoviště. Nové bylo vytvořeno ve Wolkerově ulici, kam byl 

přesunut parkovací automat původně umístěný na parkovišti u zimního stadionu. 

 

Odstavné parkoviště v Kosmově ulici 

 Počátkem roku byl počet vozidel odstavených na odstavném parkovišti 90. V průběhu 

roku sem bylo na základě nucených odtahů přemístěno 60 vozidel. K vydání a zaplacení 

řádných poplatků došlo v 50 případech. Ostatní vozidla byla evidována jako opuštěná věc a 

budou po absolvování legislativní procedury zlikvidována. V průběhu roku bylo k sešrotování 

odvezeno 45 vozidel. K 31. prosinci 2011 byl počet odstavených aut na tomto parkovišti 55.  

 

Autoprovoz 

           Městská policie v roce 2011 disponovala sedmi služebními vozy a dvěma elektroskútry. 

Pět vozidel bylo určeno pro nepřetržitý přímý výkon služby, jedno bylo vyčleněno pro stálou 

službu na parkovacích automatech a na kamerovém systému a jedno sloužilo potřebám 

logistiky a prevence kriminality. Dva skútry sloužily k podpoře činnosti civilních pracovníků 

z úřadu práce a k rozvozu doručenek v katastru města. Průměrné stáří motorových vozidel je 

4,42 roku. Vozidla ujela v nepřetržitém povozu v roce 2011 celkem 246 tisíc kilometrů. 
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Pult centrální ochrany objektů 

 Město Chomutov nabízelo i v roce 2011 občanům a firmám možnost ochrany majetku 

připojením na pult centrální ochrany objektů, který je spravován městskou policií. Tento 

systém účinným způsobem ochraňuje majetek města, občanů i firem proti možnosti vniknutí 

nepovolaných osob do takto střežených objektů. Ty jsou monitorovány nepřetržitě po celých 

24 hodin denně civilními pracovníky městské policie a v případě narušení ochrany objektu je 

na místo okamžitě vyslána motorizovaná hlídka, jež provádí kontrolu objektu. K 31. prosinci 

2011 bylo na PCOO napojeno 121 objektů, z toho 44 objektů patří firmám nebo soukromým 

osobám a 77 objektů městu nebo městským organizacím. 

 

Spolupráce s Policií ČR     

 V roce 2011 pokračovala Městská policie Chomutov ve spolupráci s Policií ČR, a to na 

základě Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou v roce 2009 uzavřely město Chomutov a Policie ČR. Ta navázala na již dříve fungující 

součinnost obou složek a zvýšila její efektivitu a účinek. Výsledkem spolupráce se například 

staly pravidelné společné kontroly restaurací, heren a barů, pátrání po osobách a věcech, 

dopravní akce a podobně, dále došlo k optimalizaci při nasazování hlídek do problematických 

lokalit, zejména však k zapojení policejních hlídek do aktivit, které město Chomutov v roce 

2011 v oblasti zkvalitňování života a bezpečnosti obyvatel realizovalo.    

 

Závěr 

 Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2011 podílelo 66 zaměstnanců, z toho 

51 bylo strážníků a 15 občanských pracovníků (6 administrativa, 5 odstavné parkoviště, 4 

obsluha kamerového systému). Dále se na práci MěPo podílelo na základě dotačních titulů 

12 civilních pracovníků.  

 Rozpočet organizace na rok 2011 byl schválen ve výši 35 885 000 Kč na straně výdajů 

a 9 700 000 Kč na straně příjmů. Výdajový rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou 

částku 37 302 000 Kč. Ke zvýšení došlo přijetím dotace na projekty prevence kriminality ve 

výši 64 000 Kč, přijetím daru od ČEZ ve výši 1 000 000 Kč na pořízení mobilního kamerového 

systému a části digitálních radiostanic a převodem pojistné náhrady ve výši 353 000 Kč. Díky 

těmto položkám byla adekvátně navýšena i příjmová část rozpočtu, a to na 11 117 000 Kč. 

           

Rozpočet 2011 
schválený  

rozpočet v Kč 

upravený  

rozpočet v Kč 

skutečné  

čerpání v Kč 
plnění v % 

VÝDAJE CELKEM: 35 885 000,00 37 302 000,00 37 076 934,55 99,40 

PŘÍJMY CELKEM: 9 700 000,00 11 117 000,00 10 969 812,98 98,68 

 

 Na základě dosažených výsledků hospodaření i v oblasti zabezpečování veřejného 

pořádku pokládá vedení Městské policie Chomutov rok 2011 za úspěšný. 
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Činnost Městské policie Chomutov v roce 2011 dokumentují i následující grafy: 
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Jmenný rejstřík  
 

B 

Bárta Jiří   str. 31 

Bárta Vít, JUDr.  str. 6 

Baumrt Ondřej  str. 40 

Baumrt Tomáš, MUDr. str. 42 

Baumrtová Simona   str. 27, 28, 30, 35, 39, 40, 41, 42 

Benda Jan    str. 43 

Beranová Miroslava, Mgr.  str. 121 

Binter Jiří, MUDr.   str. 46  

Blažková Eva, Mgr.   str. 46 

Borovská Helena  str. 79 

Bubla Jiří   str. 32 

Buchal Jaroslav  str. 32 

Buš Radek    str. 33 

Branda Daniel   str. 32 
 

C 

Cristovao Ben   str. 19 
 

Č 

Čápová Hana   str. 121 

Černý Daniel, Ing.  str. 46, 53 

Čihař Vojtěch, Ing.  str. 46, 47, 50 
 

D 

Demjanovič Jan, Ing.   str. 9, 98 

Děd Stanislav, Ing.   str. 126, 127 

Dědeček Vladimír, Ing.  str. 79 

Doležal Jiří    str. 32 

Doležalová Míla  str. 126 

Doležel Jiří       str. 33 

Duda Radek    str. 27, 43, 45 

Dundr Milan, Ing.   str. 6 

Dušek Jaroslav  str. 34 

Dyk Vojtěch   str. 35 
 

E 

Eisner Tomáš   str. 29 

Eliáš Bohumil   str. 121 

Erbová Vlaďka   str. 19, 38 
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F 

Faiglová Kamila, Bc.  str. 87 

Fiala Václav, Ing.  str. 59 

Fisherová Lili Sarah  str. 19, 38 

Fischerbauer Peter  str. 127 

Flašková Věra, Bc.   str. 119 

Fojtík Zdeněk   str. 6, 47, 50 

Franta Tomáš   str. 40 
 

G 

Grof Jakub    str. 43 
 

H 

Hacklová Iris   str. 127 

Hanuljak Miroslav  str. 43, 45 

Hanyšová Helena, Ing.  str. 47 

Hartman Jan, Ing.   str. 47 

Hatašová Šárka  str. 7 

Havel Václav   str. 22 

Havíř David   str. 43 

Hellmessen Helmut  str. 126 

Houda Miloň, Ing.   str. 47 

Hrbková Vanda   str. 36 

Hrdel Zbyněk    str. 43 

Hruška David    str. 43, 45 

Hřivnáč Tomáš  str. 121 

Hudeček Václav  str. 31 

Husák Petr    str. 47 

Hübl Viktor   str. 32 
 

CH 

Chábová Ivana, JUDr.  str. 47 

Chocová Petra  str. 40, 42 

Chytra Petr, Ing.   str. 72 
 

J 

Jarina Kamil   str. 32 

Jedlička Roman   str. 16 

Jíra Luboš   str. 27 

Jíra Petr    str. 44 
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K 

Kasl Michal, MUDr.   str. 47, 53 

Kašpárek Milan   str. 43 

Kindermannová Marie, PaedDr.  str. 47 

Klaus Václav, prof. Ing. CSc. str. 19 

Klepsch Barbara  str. 8, 12, 94, 101 

Klouda Martin   str. 14, 17, 46, 85, 116, 125 

Kluc Miroslav   str. 11, 39 

Klus Tomáš    str. 121 

Koblížek Zbyněk, Ing.  str. 107 

Koláček Kamil   str. 32 

Kolek Vladimír  str. 43 

Komínek Jaroslav   str. 47 

Komínek Renné  str. 6 

Koten Vladimír, Ing.   str. 47 

Kozák Rudolf, Ing.   str. 46, 47 

Kraft Jiří    str. 35 

Kraft Milan    str. 44, 45 

Krákora Martin, MUDr.  str. 47 

Kraus Vojtěch   str. 58 

Kroh Jiří    str. 29 

Krotilová Květoslava, Ing.  str. 47 

Kříž Lukáš    str. 27 

Kubát Ladislav   str. 32 

Kučera František  str. 32 

Kukiová Marcela, Mgr.  str. 94 

Kurucz Daniel, Ing. MBA str. 98 

Kušnierz Petr, Ing.   str. 22 
 

L 

de Lacoste Nicolas  str. 20 

Langmannová Renata  str. 19, 38 

Lapin Ivan, Ing.  str. 98 

Laufr Josef   str. 121 

Laurinová Marie, Mgr.  str. 103 

Legat Viktor    str. 27 

Lenčéšová Eva   str. 30, 86 

Liška Jaroslav, Mgr.  str. 43 

Lochařová Jaroslava  str. 7 

Löblová Andrea, Mgr.  str. 47 
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M 

Mareš Jan, Mgr.   str. 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 46, 50, 83, 

    84, 85, 86, 92, 101 

Mareš Jan, Ing.   str. 61 

Markvart Pavel Karel, Mgr.  str. 22, 47, 98 

Martínek Petr   str. 32 

Mašek Daniel   str. 10 

Märc Milan, Mgr.   str. 46, 47 

Melničuk Jiří, Ing.   str. 117 

Míček Tomáš    str. 127 

Michnová Zuzana   str. 123 

Mikovcová Dagmar, Bc.  str. 82, 83, 92 

Mikšovic Stanislav   str. 46, 47 

Moskvitinová Natálie  str. 37 

Mošna Pavel    str. 32 

Mravcová Jarmila, Ing.  str. 55, 90 

Mrugová Monika, MUDr.  str. 47 

Mucha Ján   str. 43 

Muzička Vladimír  str. 121 
 

N 

Nebřenský Robert  str. 123 

Nedvědovi František a Jan str. 28, 121 

Neumann Jiří, MUDr.  str. 128 

Nováčková Helena  str. 18 

Nováková Martina, Mgr. str. 84 

Novotná Ida   str. 101 
 

P 

Peleška Jaroslav, Mgr.  str. 137 

Peschl Reiner   str. 121 

Petráček Zdeněk, Mgr.  str. 127 

Petrásek Vlastimil  str. 32 

Pohl-Ströher Erika  str. 26 

Polman Jiří, RNDr. CSc.  str. 98 

Popov Valentin  str. 121 

Pospěch Alexandr  str. 101 

Postl Roman    str. 16 

Procházka Milan   str. 43, 45 
 

R 

Rabas Přemysl, MVDr.  str. 47 
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Rabasová Iveta, Bc.   str. 99 

Rathouský Bedřich, Ing.  str. 64, 65 

Reichelt Eduard, Ing.   str. 49, 128 

Rigan Michal    str. 9 

Roth Jiří, PaedDr.   str. 14, 23 

Rulík Radim    str. 43 
 

Ř 

Řápková Ivana, Mgr. Ing.  str. 11, 16, 47, 50, 71 

Řehák Jan, Ing.   str. 46, 85 
 

S 

Schäfer Milan    str. 9 

Schindler Jaroslav   str. 124, 125 

Schwarzenberg Karel  str. 27 

Skořepa Zdeněk   str. 29, 43, 45 

Slavík Petr   str. 121 

Sojka Theodor, Ing.   str. 14, 54 

Sopko Kamil   str. 14, 23 

Soukupová Eva  str. 5 

Stádník Jindřich   str. 46, 47 

Stach Rostislav  str. 58, 94, 128 

Stanev Nikolaj   str. 121 

Stehlík Milan    str. 103 

Suchomelová Soňa  str. 116 

Svobodová Hana   str. 19 

Svobodová Marie   str. 85 

Sýkora Václav    str. 31, 35 
 

Š 

Šefl Jan   str. 40 

Šejba Jiří    str. 32 

Šilha Václav    str. 128 

Šilhanová Štěpánka   str. 40 

Šimáček Martin, Bc.  str. 52 

Šimon Ladislav  str. 5 

Šíp Radek   str. 32 

Škorvaga Filip   str. 40 

Šlajsna Jiří   str. 36 

Šlégr Jiří   str. 32 

Šmajda Miroslav  str. 35, 123 

Štáfková Marie   str. 47 
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Štelcich Martin  str. 32 

Šulc Miroslav, MUDr.   str. 14, 23, 40 

Šulc Vít, Ing. Bc.  str. 142 
 

T 

Tarkulič Branko   str. 35 

Todorovič Viktor   str. 9 

Tölgová Alena, Mgr.   str. 110, 116 

Thym-Hochrein Nancy  str. 128 
 

Ť 

Ťupa Martin    str. 32 
 

U 

Urbanová Eva   str. 27 
 

V 

Válek Oldřich   str. 32 

Valeš Jiří, MUDr.   str. 47 

Valušková Soňa, PaedDr. str. 84 

Vaňhová Jana   str. 5, 11, 12, 18, 46, 47, 101 

Večeřová Denisa   str. 37 

Viták Jiří    str. 47 

Vodičková Marie, JUDr. str. 19 

Vohralík František, Ing.  str. 106 

Vorlíček Václav  str. 18 

Vostrý Alexandr  str. 32 

Vrtišková Kamila, Ing.  str. 46, 47 
 

W 

Waic Vlastimil   str. 47 

Weigl Petr   str. 121 

Wenzl Marek   str. 33 

Winton Nicholas  str. 82, 83 
 

Z 

Zadáková Alena, Bc.   str. 47 

Zahrádka Jaroslav, Mgr. str. 127 

Závadová Barbora   str. 40, 42 

Zeman Jaroslav  str. 32 

Zeman Monika, Ing.   str. 79 

Zmátlová Libuše   str. 47 
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Zoubek Václav  str. 121 

 

Ž 

Žák Jiří    str. 33 

Žemlička Richard  str. 32 

Ženatý Ivan   str. 31 

 

 



 

 

Příloha: 

Právní předpisy města vydané v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

 

Nařízení Statutárního města Chomutova 

č. 1/2011 

 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

 

Rada města Chomutova se 31.1.2011 usnesla podle ustanovení §27, odst. 5 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§11, odst. 1 a §102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Čl. 1 

Úseky místních komunikací a chodníků (vč. schodišť a lávek), na kterých se pro jejich malý 

dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou 

vymezeny takto: 

 

 chodník a schodiště od ul. Bezručova přes lávku potoka Chomutovky do ulic Lipská a 

Mýtná  

 propojovací chodník od Kamenného vrchu (u č. p. 5282) ke křiž. ulic Zahradní - 

Kamenná 

 parkovací zálivy ve vozovce ulic Kamenná a Písečná 

 propojovací chodník od ul. Lipanská (č. p. 3043) do ul. Děvínská (č. p. 3114) 

 plocha parčíku na místě zakrytého koryta toku Chomutovky (mezi chodníkem ul. 

Palackého a parkovištěm pod č. p. 4796) 

 schodiště na lávku přes silnici III/25114 u Vinařských závodů 

 propojka od ul. Blatenská (střelnice č. p. 804) až po trafostanici (č.p.4561) u ul. Pod 

Strážištěm 

 chodník ve svahu z ul. Březenecká (č. p. 4455) do ul. Cihlářská (č. p. 4036) 

 

Čl. 2 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 10/2010 o vymezení úseků místních 

komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, vydané usnesením Rady města č. 

401/10 ze dne 18.10.2010. 

 



2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 057/11, ze dne  

31.1.2011 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

Mgr. Jan Mareš Ing. Jan Řehák 

primátor města náměstek primátora 

 

 

 

Vyhlášeno
1)

  dne:  3.2.2011  

Sejmuto dne:  21.2.2011 

Účinnost ode dne: 3.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) §12 zákona o obcích – za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA 

odpovídá:…………….. 



 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

č. 3/2011, 

 

kterým se vydává 

Tržní řád STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

Rada STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA se dne 7.3.2011 usnesla podle ustanovení 

§ 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto 

nařízení. 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Tržní řád STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA (dále jen „tržní řád“) je závazný 

pro celé území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA včetně soukromých 

pozemků. 

(2) Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou 

k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona


 vymezuje: 

a) místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení, 

b) stanovení jejich kapacity a přiměřené vybavenosti, 

c) dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, 

d) stanovení, na které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád 

nevztahuje nebo které jsou zakázány, 

e) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti, 

f) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu. 

(3) Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v tržnicích vymezuje: 

a) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti, 

b) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu. 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí: 

a) místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 tržiště, trh, tržní místo, restaurační 

zahrádka, předsunuté prodejní místo, prodejní místo, místo pro nabídku zboží, 

                                                           


  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 



b) tržnicí provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 

zákona
1)

, kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb, přičemž tento 

prostor umožňuje sestavit určitý počet prodejních míst nebo míst pro poskytování služeb 

(dále jen „prodejních míst“) a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními nebo 

zařízeními pro poskytování služeb (dále jen „prodejními zařízeními“), 

c) tržištěm prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím 

podle zvláštního zákona
1)

, kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na 

místech pronajatých k tomuto účelu, přičemž tento prostor umožňuje sestavit alespoň 10 

prodejních míst a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními, jejichž počet a 

rozmístění v prostoru tržiště jsou určeny plánem, 

d) trhem městský, vánoční nebo jiný trh, při kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují 

služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 

zvláštního zákona
1)

 (dále jen „trh“), 

e) místem pro konání trhu tržnice, tržiště nebo jiné místo mimo provozovnu určenou 

k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 uvedené v příloze č. 

1 a 2, 

f) tržním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

, které nesplňuje požadavky kladené na tržiště a na 

kterém se na jednom nebo více prodejních místech nabízí, prodává zboží a poskytují 

služby z prodejních zařízení. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo 

zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou v příloze č. 2 a 3, 

g) restaurační zahrádkou místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

, na kterém se na zpevněném povrchu nabízí, 

prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „Hostinská 

činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou 

k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

. Restaurační 

zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna, 

h) předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 

kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

, na kterém je umístěno prodejní 

zařízení, ve kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako 

v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 

zákona
1)

, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u 

uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele, 

i) prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují 

služby z prodejních zařízení, 

j) místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

, na kterém se za účelem nabídky nebo prodeje 

vystavuje zboží stejného druhu jako provozovně, 

k) prodejními zařízeními stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, 

pulty, stoly, stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná 

pohybu nebo přesunu jako například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční 

vozíky, kola a podobně), přenosná nebo nesená zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, 

zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení, 

l) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí 

objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby, 



m) pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím 

přenosného nebo neseného zařízení  anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo 

nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě, 

n) pojízdným prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná 

provozovna přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a pojízdná 

provozovna zastavuje
2)

 za účelem nabídky, prodeje zboží nebo poskytnutí služby. 

Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není prodej z prodejního zařízení, které 

slouží k prodeji na jednom místě, a to ani tehdy, jestliže je na toto místo pravidelně 

přesunováno, 

o) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která provozuje místa pro nabídku, prodej 

zboží a poskytování služeb uvedená v přílohách č. 1 až 3, 

p) prodejcem právnická nebo fyzická osoba, která nabízí, prodává zboží a poskytuje služby 

v tržnici nebo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím 

podle zvláštního zákona
1)

. 

Čl. 3 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení 

(1) Na území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA je možno mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 nabízet, 

prodávat zboží a poskytovat služby jen na těchto místech: 

a) na tržištích a trzích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení, 

b) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení, 

c) v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení – nejde-li o 

případy uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. 

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou přesněji specifikována 

zákresem v mapě v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení. 

(3) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno 

v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení: 

a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby, 

b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně. 

Čl. 4 

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst 

pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (počet 

prodejních míst nebo velikost plochy v metrech, popřípadě v m
2
) je stanovena v 

přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení. 

                                                           
2)

  § 2 písm. o), § 25 až 28 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 



(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl 

zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, musí být zajištěna 

vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby zboží nebylo 

uloženo přímo na zemi. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb 

zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy
3)

. 

(3) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být dále vybavena: 

a) při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem 

pro jejich vyzkoušení, 

b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty, 

c) při prodeji potravin
4)

 zařízeními požadovanými zvláštními právními předpisy
5) 6)

, 

d) při prodeji elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení přípojkou 

elektrické energie pro předvedení nabízeného nebo prodávaného zboží. 

(4) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým 

osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke 

spotřebě či použití a označení prodejních míst podle zvláštních předpisů
7)

. 

(5) Tržiště a trhy musí být vybaveny veřejně přístupným sociálním zařízením (WC). 

Čl. 5 

Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb 

na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování 

služeb je nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud v příloze č. 2 tohoto 

nařízení není pro jednotlivá tržiště stanoveno jinak. 

(2) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 2. Doba 

prodeje zboží a poskytování služeb při trzích je nejdříve od 07:00 a nejpozději do 22:00 

hodin, pokud v příloze č. 2 není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak. 

(3) Ostatní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mohou být provozována po 

celý rok nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, 

podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku. Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb na ostatních místech je nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud 

v příloze č. 3 tohoto nařízení není pro jednotlivá místa stanoveno jinak. 

                                                           
3)

  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
4)

  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5)

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 
6)

  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou 

upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. 
7)

  § 17 odst. 7 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 



(4) Restaurační zahrádky mohou být provozovány od 1.4. do 31.10. Doba prodeje zboží a 

poskytování služeb v restauračních zahrádkách je nejdříve od 9.00 hodin a nejpozději 

do 22.00 hodin., pokud v příloze č. 4 tohoto nařízení není stanoveno jinak. Do uvedené 

doby se započítává i doba nezbytného úklidu. 

 

Čl. 6 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti 

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Provozovatelé a prodejci jsou na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

povinni: 

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, 

b) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, schůdnost, čistotu prodejních míst a prodejních 

zařízení včetně míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, 

c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo, 

roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů
8)

, 

d) organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně 

neovlivňovaly a aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými 

nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř apod.), 

e) používat k nabídce zboží a jeho prodeji prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně 

nezávadného a dobře čistitelného materiálu, 

f) užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu 

provozovatelem určená, nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a 

neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod, 

g) dovézt ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody již očištěné a zbavené zvadlých 

částí, 

h) parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní 

úpravou provozu na pozemních komunikacích
9)

 s místní úpravou organizování 

dopravy
10)

. 

(2) Pro provozovatele restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst platí 

ustanovení odst. 1 písm. a) až f) obdobně. 

                                                           
8)

  § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 40 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

§ 6 až 8 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které 

nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. 
9)

  § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
10)

  Nařízení STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA č. 9/2010 upravující organizování dopravy na území 

města Chomutova. 



Čl. 7 

Pravidla k zajištění řádného provozu 

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Prodejce je povinen: 

a) zaplatit provozovateli místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

uvedeného v přílohách č. 1 až 3 úplatu za užívání a za užívání místa neuvedeného 

v přílohách č. 1 až 3 (předsunutý prodej, restaurační zahrádky, vánoční a 

velikonoční prodej apod.) zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství podle 

obecně závazné vyhlášky STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství
11)

, 

b) na požádání provozovatele a kontrolních orgánů předložit doklad o zaplacení úplaty 

nebo místního poplatku, 

c) zabezpečit vybavení místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v souladu 

s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. a) až c) tohoto nařízení. 

(2) Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen: 

a) zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním 

řádem a plán tržnice, tržiště nebo trhu (dále jen „provozní řád“) s vyznačeným 

umístěním jednotlivých prodejních míst, míst pro prodej živých zvířat, skladových a 

pomocných prostor, stanoviště provozovatele (správce), únikových cest, 

protipožárních prostředků, sociálního zařízení (WC), zdrojů vody, nádob na odpady, 

prostoru pro zabíjení, stahování, kuchání a porcování zvířat a ryb a podobně, 

b) umístit (u vchodů do tržnice trvale a zvenčí viditelně, na přístupových cestách u 

tržiště nebo trhu po dobu konání) tento tržní řád a provozní řád včetně označení 

provozovatele
7)

. Na tomto místě musí být rovněž uvedena provozní doba, obchodní 

firma nebo název nebo jméno a příjmení správce – byl-li určen provozovatelem, 

c) prokazatelně seznámit prodejce s tržním a provozním řádem a dbát na jejich 

dodržování, 

d) určit prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a 

zabezpečit jejich vybavení v souladu s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 a 5 

tohoto nařízení, 

e) vést řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či 

poskytované služby, uchovávat ji nejméně po dobu pěti let
12)

 a na požádání ji 

předložit kontrolním orgánům, 

f) zajistit provádění pravidelného úklidu, 

g) určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob
8)

 

pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo 

odstranění těchto odpadů
8)

, 

h) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje, 

i) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice, tržiště nebo trhu, 

                                                           
11)

  
Obecně závazná vyhláška 

STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA CHOMUTOVA č. 14/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

. 
12)

  § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 



j) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový 

prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů 

apod.), 

k) zajistit pro prodejce možnost používání sociálního zařízení (WC, tekoucí voda 

k umytí rukou), 

l) neumožnit prodej hub bez osvědčení prokazujícího jejich znalost
13)

, 

m) vymezit v rámci tržnice, tržiště nebo trhu místo pro prodej živých zvířat, splňující 

veterinární podmínky pro jejich prodej
14

) za předpokladu, že zde dochází k jejich 

nabídce a prodeji, 

n) být držitelem příslušného živnostenského oprávnění, naplňuje-li jeho činnost znaky 

živnosti
15)

, 

o) zaplatit STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU poplatek za užívání veřejného 

prostranství podle obecně závazné vyhlášky města Chomutova o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství
11)

, 

p) před zahájením provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

umístěného na místní komunikaci nebo silnici mít pravomocné rozhodnutí silničního 

dopravního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace nebo silnice
16)

. Při 

provozování místa umístěného mimo místní komunikaci nebo silnici mít souhlas 

vlastníka (správce) pozemku, 

q) být přítomen v prostoru tržnice nebo tržiště po celou prodejní nebo provozní dobu. 

(3) Pro provozovatele tržního místa platí ustanovení odst. 2 písm. c) až p) obdobně. 

Čl. 8 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, 

na které se nevztahuje Čl. 1 a 3 tohoto nařízení  

(1) Čl. 1 a 3 tohoto nařízení se nevztahuje na: 

a) prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
17)

, 

b) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách v době od 09:00 do 

22:00 hodin, 

c) prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím předsunutých prodejních míst, 

d) na prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím pojízdného prodeje, nejde-li o 

případy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, 

e) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí od 7. do 24. prosince, 

f) velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dní před velikonočním pondělím. 

                                                           
13)

  Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, 

způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub). 
14)

  § 3 odst. 1 písm. e) a § 9 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
15)

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
16)

  § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 40 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
17)

  § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 



(2) Pro jejich provoz přiměřeně platí ustanovení Čl. 2, 4 až 7 a 9 tohoto nařízení. 

Čl. 9 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb 

(1) Na území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA se zakazuje mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 poskytovat 

následující druhy prodeje a poskytování služeb: 

a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, 

otevřených koupalištích, bazénech a letních kinech, 

b) pojízdný prodej v části města vymezeném ulicemi Ruská, Nerudova, Revoluční, 

Klostermannova, Husovo náměstí, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Žižkovo 

náměstí, Táboritská, náměstí 1. máje, 

c) podomní prodej v době od 20:00 do 08:00 hodin. 

(2) Na území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA se zakazuje mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 nabízet 

nebo poskytovat služby směřující bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb. 

 

Čl. 10 

Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obecní policie
18)

 a obecní živnostenský 

úřad
19)

. 

(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů
20)

. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

(1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy 

nejsou tímto nařízením dotčena. 

(2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává 

Tržní řád STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA, vydané usnesením Rady 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA č. 373/09 z 05.10.2009 s účinností od 

26.10.2009. 

                                                           
18)

  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
19)

  § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
20)

  § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 



(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

č. 110/11 ze 7.3.2011 a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011. 

 

 

……………………………….        ………………………………. 

         Ing. Jan Řehák                                                                Mgr. Jan Mareš 

         náměstek primátora                                                                       primátor 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 - Seznam tržnic  

č. 2 - Seznam tržišť a trhů 

č. 3 - Seznam tržních míst 

č. 4 - Seznam restauračních zahrádek provozovaných po 22:00 hod. 

 

 

Vyhlášeno dne: 
22)

…………………           

Sejmuto dne: ………………..……. 

Účinnost ode dne: 1.4.2011 

 

 

 

 

                                                           
22)

 § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů – za vyhlášení 

vyvěšením na úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA odpovídá: .............. 

 

 

 



STATUTÁRNÍ  MĚSTO CHOMUTOV 

 

Obecně závazná vyhláška č.  4/2011, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2003, kterou se nově upravuje 

zřízení městské policie 

 

a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se nově upravují 

podrobnosti o stejnokroji strážníků a označení motorových vozidel městské 

policie 

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 28.3.2011 usnesením 

č. 063/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“¨): 

 

Článek 1 

Zrušovací ustanovení 

1. V obecně závazné vyhlášce č. 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie, ze 

dne 29.9.2003, se zrušují článek 2 odst. 2 a 3  a oba články 3. 

 

2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se nově upravují podrobnosti o 

stejnokroji strážníků a označení motorových vozidel městské policie, ze dne 26.1.2004. 

 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

    ..........................................     ....................................................... 

Ing. Jan Řehák      Mgr. Jan  Mareš 

náměstek primátora                 primátor  města 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne
1
: 11.04.2011      Sejmuto dne: 27.04.2011     Účinnost ode dne: 26.04.2011 

                                                           
1
 Viz. § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a):……………. 



NAŘÍZENÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

č. 6/2011 

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

 

Rada města Chomutova se dne 2.5.2011 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin 

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 

oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 

silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

1. oblast (modrá) ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u č.p.101 



Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 861 až 3921 

Nerudova 

Palackého - parkoviště před knihovnou 

Riegrova - úsek podél Chomutovky u čp. 3653 - 3658 

Příční 

Puchmayerova 

Revoluční 

Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 

Táboritská 

U městských mlýnů 

Žižkovo nám.  

 

2. oblast (červená) ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova - Čechova – Ing. Meisnera 

- Kochova – Beethovenova – Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky 

v ulicích: 

28. října 

Čechova 

Holečkova 

Ing. Meisnera 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 



Kochova – úsek mezi ul. Beethovenova a Ing. Meisnera 

Křižíkova 

Legionářská 

mjr. Šulce 

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 

nám. T. G. Masaryka 

Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1), od č.p. 4058 k č.p. 254 

Poděbradova 

Prokopova 

Purkyňova 

Smetanova 

Školní ul. - parkoviště před č.p. 3634-3637 

Vikové-Kunětické 

Vršovců 

Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471 

Zdeňka Štěpánka - sídliště 

 

3. oblast (oranžová) ohraničená ulicemi Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – 

Tyršova – Na Příkopech – Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Arbesova 

Grégrova 

Hálkova 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 

Heydukova 

Karla Buriana  

Libušina - vedle soudu 

Na Bělidle 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901 



Partyzánská 

Příkopy 

Puškinova 

Selská 

Sklepní 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 

 

4. oblast (žlutá) ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Wolkerova – Tolstého – 

Bezručova – Zborovská – Buchenwaldská – Boženy Němcové s místními komunikacemi 

nebo jejich úseky v ulicích: 

Bezručova – parkoviště a parkovací místa u č.p. 4235 až 4270 (Dehtochema) 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  

Buchenwaldská 

Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Wolkerova  - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

5. další zpoplatněná parkoviště 

Kamenná  - úsek mezi č.p. 5106 až 5119 

Kosmova  - parkoviště naproti čp. 4721 

parkoviště  - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 

Přemyslova  - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1.5. do 30.9. 

Přemyslova  - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo 

zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město 

Chomutov v  budově magistrátu čp. 4602 ve Zborovské ulici. 



2. Stání vozidla je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího automatu v době: pondělí až 

pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 12:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem 

uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

3. Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna 

denně po dobu 24 hodin. 

4. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova: nepřetržitý provoz 

 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje platnou parkovací kartou či platným parkovacím 

lístkem vydaným parkovacím automatem nebo výběrčím. 

2. Platná parkovací karta nebo platný parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání 

vozidla na viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla tak, aby umožňoval 

bezprostřední kontrolu údajů o platnosti. Řidič motocyklu uschová platnou parkovací 

kartu nebo platný parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

3. Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.  

4. Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo 

jejich určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 9/2010, upravující 

organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 

386/10 ze dne 4.10.2010. 

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 206/11 ze dne 

2.5.2011 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2011.  

 

 

………………….       …………………..  

Ing. Jan  Řehák      Mgr. Jan Mareš 

náměstek primátora       primátor 

 

 

Vyhlášeno dne
2
:  

Sejmuto dne:  

Účinnost ode dne:  

                                                           
2  § 12 zákona o obcích – za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA 

odpovídá………………………. 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2011, 

o změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 

      Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 20. 6. 2011 podle ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

 

Článek I. 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Chomutova č. 12/2010 se mění takto: 

1) V článku 7 (Osvobození a úlevy) se v odstavci 1 doplňuje nové písmeno c) se zněním:  

„c) držitel psa, převzatého z městského útulku města Chomutova, přičemž toto osvobození lze 

uplatnit pouze u jednoho takto převzatého psa.“  

2) V článku 7 se odst. 2 ruší a odst. 3 se nově označuje jako odst. 2. 

 

Článek II. 

Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 105/11 ze dne 

20.6.2010  a nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

……...........................           ..........…………......………..... 

     Ing. Jan Řehák                                   Mgr. Jan Mareš 

     1. náměstek                                   primátor 

 

Vyhlášeno dne 
1):

 22.6.2011 

Sejmuto dne:   8.7.2011 

Účinnost ode dne:   7.7.2011 

 

 
------------------ 
1) § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): …………………… 



 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V  

Nařízení statutárního města Chomutov 

č. 11/2011, 

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

 

 

Rada města Chomutova se dne 5.12.2011 usnesla podle ustanovení §27, odst. 6 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11, 

odst. 1 a §102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

 

Čl. 1 

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. 

schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

  

 

Čl. 2 

Rozsah 

 

1. Na vozovkách místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňování závad ve 

schůdnosti týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech 

se provádí v šíři 1,5 m po celé délce přechodu. 

 

 

2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek MHD se odstraňují v celé šířce a délce nástupní 

hrany zastávek MHD. 

 

3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací se 

odstraňují v pruhu o min. šířce 0,75 m. 

 

 



Způsob 

 

1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky 

na chodnících (vč. schodišť a lávek), místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic 

se provádí: 

  strojním odhrnutím 

  ručním odhozením nebo smetením 

  oškrabáním zmrazků 

  posypem zdrsňujícím inertním materiálem 

  posypem chemickým rozmrazovacím materiálem. 

  

2. Na chodníky (vč. schodišť a lávek), místní komunikace a průjezdní úseky silnic se používá 

zdrsňující inertní materiál. K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a 

jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí. 

3. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm, se odstraňuje posypem 

chemického rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí 

sypat pouze takové plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají 

uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, 

aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti 

chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní posypem ze zdrsňujícího inertního 

materiálu.  

 

4. Není-li odhrnutý sníh ihned odvážen, zůstává na chodníku podél obrubníku v co nejmenší 

šíři, s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce a nástupních hran zastávek 

MHD. Sníh z chodníků je zakázáno úmyslně hrnout do průjezdního profilu vozovky, nesmí 

být zataraseny poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem 

chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.  

 

Lhůty 

 

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek), místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se 

provádí v tomto pořadí: 

I. pořadí důležitosti 

na komunikacích uvedených v příloze tohoto nařízení vč. přechodů pro chodce na místních 

komunikacích a průjezdních úsecích silnic - ve lhůtě nejpozději do 24 hodin po spadu 

sněhu nebo způsobeném znečištění, 

II. pořadí důležitosti 

na ostatních místních komunikacích neuvedených v příloze nařízení ve lhůtě nejpozději do 

48 hodin po odstranění závad na komunikacích I. pořadí důležitosti  

 



2. Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do 30. 

června následujícího roku je nutné zajistit odstranění zdrsňujícího inertního materiálu 

z chodníků (vč. schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

 

 

Čl. 3 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 2/2011, kterým se stanovuje rozsah, 

způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic, vydané usnesením Rady města č. 057/11 ze dne 31.1.2011. 

 

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 477/11, ze dne 

5.12.2011 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

Mgr. Jan Mareš Ing. Jan Řehák 

primátor města náměstek primátora 

 

 

Vyhlášeno
1)

 dne:  

Sejmuto dne:  

Účinnost dne:  

Příloha č. 1 

Komunikace – zajištění schůdnosti v I. pořadí důležitosti 

 

Adámkova  od č.p. 4827 po ul Klicperova (levostranný chodník) 

Akad. Heyrovského od ul. Bezručova po ul. Gerstnerova (levostranný chodník) 

Alešova  od ul. Klicperova po ul. Kadaňská (pravostranný chodník) 

Beethovenova  od světelné křižovatky s ul. Pražská k ul. Na Moráni (chodníky na obou 

stranách) 

Beethovenova od ul. Na Moráni po ul. Kochova (levostranný chodník) 

Beethovenova od ul. Kochova po trolejbusovou zastávku „Železárny“ 

(pravostrannýchodník) 

Bezručova od ul. Zborovská po ul. Škroupova (chodníky na obou stranách) 

Bezručova od ul. Škroupova po ul. Rooseveltova (pravostranný chodník) 

                                                           
1)

 §12 zákona o obcích – za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA odpovídá:…………….. 



Bezručova od ul. Rooseveltova po přechod po chodce v ul. Lužická (pravostranný 

chodník)  

Bezručova chodník od ul. Bezručova před č.p. 4512 

Blatenská od č.p. 5359 po ul.Zborovská (chodníky na obou stranách) 

Blatenská od ul. Zborovská k přechodům pro chodce v ul. Moravská a ul. 

Rooseweltova (chodníky na obou stranách) 

Blatenská pravostranný chodník od ul. Moravská po NS SEVERKA, vedle čp. 

4092, skrz parčík a odtud k přechodu pro chodce přes ul. Cihlářská  

Blatenská od ul. Husova po ul. Erbenova (levostranný chodník) 

Blatenská od č.p. 2929 po č.p. 1467 (levostranný chodník) 

Boženy Němcové celá šíře chodníku 

Brjanská od ul. Mostecká po Husovo nám. (chodníky na obou stranách) 

Cihlářská od ul. Moravská po ul. Blatenská (pravostranný chodník) 

cyklostezka od schodiště k parkovišti Svč. dolů po ul. Zborovská (celá šíře stezky) 

cyklostezka od ul. Zborovská k NS PLUS v ul. Bezručova (celá šíře stezky) 

Čechova od ul. Beethovenova po ul. Smetanova (pravostranný chodník) 

Čechova od ul. Meisnerova po ul. Spořická (pravostranný chodník) 

Čelakovského od ul. Mostecká k vjezdu do parku (levostranný chodník) 

Čelakovského od ul. Mostecká po ul. Moravská (pravostranný chodník) 

Černovická od okružní křižovatky po světelnou křižovatku (pravostranný chodník) 

Černovická od okružní křižovatky za autobusovou zastávku (levostranný chodník) 

Černovická od světelné křižovatky po ul. Polní (pravostranný chodník) 

Edisonova od ul. Dr. Janského po ul. Kochova (levostranný chodník) 

Farského prostranství před k NC CHOMUTOVKA, chodník k ul. Boženy 

Němcové Jakoubka ze Stříbra (celá šíře chodníku) 

Farského od Žižkova nám. po ul. Jakoubka ze Stříbra (pravostranný chodník) 

Hornická od ul. Šafaříkova po ul. Husova (levostranný chodník) 

Hornická chodník ležící mezi zdrav. střediskem a č.p. 4512 

Chelčického chodníky na obou stranách  

Jakoubka ze Stříbra chodníky na obou stranách 

Jiráskova od ul. Rooseveltova po ul. Šafaříkova vč. podchodu v NS LUNA (celá 

šíře chodníku) 

Jiráskova od ul. Šafaříkova po ul. Husova (pravostranný chodník) 

Jiráskova od ul. Husova po ul. akad. Heyroského (levostranný chodník) 

Jiráskova chodník parčíkem od přechodu pro chodce v ul. Jiráskova k NS 

JITŘENKA  

Jiráskova u Jitřenky chodník od přechodu pro chodce v ul. akad. Heyrovského k čp. 4844 

vč. tří propojení v ploše prostranství mezi školou a NS JITŘENKA  

Kadaňská od ul. Alešova po ul. Fügnerova (pravostranný chodník; před školou) 

Kadaňská od ul. Fügnerova po ul. Kukaňova (levostranný chodník) 

Kadaňská od ul. Kukaňova po okružní křižovatku (chodníky na obou stranách) 

Klicperova od ul. Adámkova po ul. Alešova (levostranný chodník) 

Klicperova parčík směr Alešova (levostranný chodník) 

Klostermannova chodníky na obou stranách 

Kochova od ul. Edisonova po ul. Beethovenova (pravostranný chodník) 

Komenského chodník mezi č.p. 4432 a 4433 až po č.p. 4441 (celá šíře) 

Komenského chodník od č.p. 4437 podél č.p. 4410 k parkovišti (celá šíře) 

Komenského od ul. Sokolská po ul. Na Průhoně (pravostranný chodník) 

Kosmova od ul. Sládkova po ul. Třebízského (levostranný chodník) 

Kostnická od ul. Václavská po ul. Hornická (pravostranný chodník) 



Křivá od ul. Na Bělidle po ul. Pražská (chodníky na obou stranách) 

Lipská od kružní křižovatky, podél NS LIDL k Uhelným skladům (celá šíře 

chodníku) 

Lipská rampy a chodník na lávce u vinařských závodů (celá šíře chodníku) 

Lipská od ul. Kadaňská po ul. Třebízského (levostranný chodník) 

Mánesova od ul. Jakoubka ze Stříbra po ul. Mostecká (chodníky na obou stranách) 

Matěje Kopeckého od ul. Adámkova po ul. Klicperova (levostranný chodník) 

Meisnerova od ul. Kochova po ul. Školní (levostranný chodník) 

Moravská od ul. Blatenská po ul. Cihlářská (levostranný chodník) 

Mostecká od ul. Na Příkopech po ul. Kosmonautů (chodníky na obou stranách) 

Mostecká od kpt. Jaroše po Tomáše za Štítného (levostranný chodník) 

Na Moráni od ul. Beethovenova po vjezd do areálu TSmCh (levostranný chodník) 

Na Průhoně od ul. Kadaňská k č.p. 3811 (levostranný chodník) 

Na Průhoně od ul. Kadaňská po ul. Klicperova (pravostranný chodník) 

Na Příkopech od ul. Mostecká po ul. Hálkova (chodníky na obou stranách) 

nám. 1. máje chodníky kolem náměstí až k budově staré radnice a okolo fary 

nám. 1. máje chodník od náměstí k tržnici, mezi parkem u SKKS a hvězdářskou věží 

k přechodu pro chodce pod zast. MHD v ul. Palackého 

Nerudova chodníky na obou stranách 

Palackého od světelné křižovatky (Pražská) po křižovatku s ul. 28. října a ul. 

Farského (chodníky na obou stranách) 

Palackého od ul. 28. října po okružní křižovatku (levostranný chodník) 

Palackého chodník od ul. Farského, mezi č.p. 4796 (ARMABETON) a č.p. 4467–

4469 (podkova)   

Palackého chodník od ul. Zborovská (vedle magistrátu) k NC CHOMUTOVKA 

(celá šíře chodníku) 

Palackého chodník před č.p. 3670-3671 

Palackého plocha od podchodů v okružní křižovatce k podchodu ve směru na 

autobusové nádraží a k přechodu pro chodce v ul. Wolkerova   

Palackého chodníky vedle č.p. 3961-3962, vedle č.p. 4085, vedle č.p. 4062 

Pod Strážištěm od ul. Blatenská po ul. Březenecká (pravostranný chodník) 

PZ Pražské pole od okružní křižovatky v ul. Pražská po ul. Dukelská (chodníky na obou 

stranách) 

Pražská od ul. Beethovenova po ul. Ctiborova (chodníky na obou stranách), vč. 

chodníku před SOU  

Pražská od vjezdů k čerpacím stanicím PM vč. okružní křižovatky (chodníky na 

obou stranách)  

Pražská pravostranný chodník od okružní křižovatky ve směru na Prahu 

Puchmayerova chodníky na obou stranách 

Revoluční chodníky na obou stranách) 

Riegerova od ul. Hálkova po světelnou křižovatku s ul. Palackého (chodníky na 

obou stranách) 

Rokycanova od ul. Spořická po ul.Wolkerova (pravostranný chodník) 

Ruská chodníky na obou stranách 

Školní od ul. Beethovenova po okružní křižovatku ul. Palackého (chodníky na 

obou stranách) 

Št. kpt. Kouby stezka pro chodce v podchodu k Uhelným skladům (celá šíře chodníku) 

Táboritská od průchodu radnicí k ul. Chelčického vč. cest v parčíku (celá šíře 

chodníku)  

Táboritská od ul. Jakoubka ze Stříbra, po Žižkovo nám (pravostranný chodník)  



Tomáše ze Štítného od č.p. 1940 po č.p. 4180 (levostranný chodník) 

Tomáše ze Štítného od ul. Přemyslova po ul. Mostecká (pravostranný chodník) 

Třebízského od ul. Lipská po ul. Kosmova (pravostranný chodník) 

Ulička chodníky na obou stranách 

V alejích lávka přes sil. I/13 (celá šíře chodníku) 

Václavská chodník od přechodu pro chodce u č.p. 3341, před č.p. 4045 až 4047, 

k ul. Blatenská  

Václavská od ul. Erbenova po ul. Blatenská (levostranný chodník) 

Vítězslava Nezvala od ul. Sluneční po sídl. Zadní Vinohrady č.p. 4629 (levostranný 

chodník) 

Vodních staveb od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník) 

Vršovců od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník) 

Wolkerova od ul. Rokycanova k okružní křižovatce (levostranný chodník) 

Zborovská od cyklostezky (vč. před sídl. Dehtochema) po ul. Blatenská 

(levostranný chodník) 

Zborovská od okružní křižovatky po ul. Blatenská (pravostranný chodník) 

Žižkovo náměstí chodník od ul. Chelčického po ul. Farského (celá šíře chodníku) 

 

17. listopadu od sport. haly ke křiž. se sil. na Březenec (chodníky na obou stranách) 

Březenecká od Stavbařské po ul. Kundratická (chodníky na obou stranách) 

Březenecká od ul. Cihlářská po ul. Stavbařská (levostranný chodník) 

Březenecká od zdrav. střediska ke sport. hale (levostranný chodník) 

Dřínovská chodník podél domu č.p. 4634–4638 (celá šíře chodníku) 

Dřínovská od ul. Březenecká po ul. Holešická (levostranný chodník) 

Dřínovská od ul. Holešická po ul. 17. listopadu (pravostranný chodník) 

Kundratická od ul. Březenecká ke školce v ul. Kundratická (pravostranný chodník) 

Stavbařská od. ul. Březenecká po ul. Kundratická (levostranný chodník) 

sídl. Březenecká cyklostezka od ul. Kundratická po ul.Březenecká (celá šíře stezky)  

sídl. Březenecká chodník a lávka přes I/13 k Zooparku (celá šíře chodníku) 

sídl. Březenecká ul. Březenecká, podél plotu mateřské školky do ul. Holešická (celá šíře 

chodníku) 

 

Kamenná chodník od zast. MHD k č.p. 5105 

Kamenná od křižovatky se sil. na Březenec, po odbočku k čp. 5125 (pravostranný 

chodník) 

Kamenný Vrch před domy č.p. 5271 – 5282 (celá šíře chodníku) 

Kamenný Vrch sjezd do ul. Kamenná (pravostranný chodník) 

Kamenný Vrch sjezdová rampa do ul. Kamenná k zast. MHD (pravostranný chodník) 

sídl. Kamenná od č.p. 5089 po č.p. 5109 (levostranný chodník) 

Školní pěšina celá šíře komunikace 

 

Pod břízami od parkoviště u čp. 5237 k ul. Zahradní (celá šíře komunikace) 

Pod břízami okolo č.p. 5225-5233 k ul. Růžová (celá šíře chodníku) 

Růžová od 5219 po ul. Pod břízami k parkovišti u čp. 5237 (celá šíře 

komunikace)  

sídl. Zahradní chodník od stř. KASS k č.p. 5178 

sídl. Zahradní nad ul. Borová od č.p.5161 po č.p.5151 (celá šíře chodníku) 

sídl. Zahradní od č.p. 5165, podél vchodů až po č.p. 5189 (celá šíře chodníku) 

sídl. Zahradní od ul. Zahradní, přes parčík, po ZŠ Zahradní (celá šíře chodníku) 

Zahradní od ul. Kamenná po ul. Písečná (levostranný chodník) 



sídl. Zahradní chodník podél parkoviště (nad zastávkou MHD Písečná, zdrav. stř.) 

 

sídl. Písečná podél Zdravotního střediska k Domovu důchodců (celá šíře 

komunikace) 

sídl. Písečná od autobusové zastávky (konečná trolejbusu), k NS FLORA, podél 

plotu základní a mateřské školy, k podchodu pod sil. I/13 v ul. 

Jirkovská 

sídl. Písečná chodník od č.p. 5009 k č.p. 5018, za č.p. 5018 až k 5005, před  5004 

k 5000 v ul. Jirkovská  

sídl. Písečná od č.p. 5023 po č.p. 5029, až po NS FLORA (chodník) 

sídl. Písečná od č.p. 5064, Domov důchodců, podél parčíku až k k podchodu pod sil. 

I/13 v ul. Jirkovská (celá šíře chodníku) 

sídl. Písečná od ul. Jirkovská (NS TESCO) k ul. Kamenná (celá šíře chodníku ) 

sídl. Písečná u NS FLORA, směr Domov důchodců (celá šíře komunikace) 

sídl. Písečná zdravotní středisko, podél č.p. 5065 – 5068, ke křiž. s ul. Písečná (celá 

šíře komunikace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 č. 12/2011, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 19.12.2011 usnesením č. 203/11 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“):  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Statutární město Chomutov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“). 

2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).
3
 

 

Článek 2 

Poplatník  

 

Poplatek platí
4
: 

1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 

osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 

odvádějí, 

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 

stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, 

a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen ohlásit
5
 správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 

do 15. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit 

existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.  

                                                           
3
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o místních poplatcích“) 
4
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 



2. V ohlášení poplatník uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 

další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 

jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
6
. 

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v 

tuzemsku pro doručování.
7
 

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
8
 

 

 

Článek 4 

Sazba poplatku 

 

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500 Kč a je 

tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tuto částku tvoří náklady města na provoz 

systému, a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

2. Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  

13 032 962 Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 13 032 962 Kč děleno 50 450 poplatníků (50.441 poplatníků dle čl. 2 písm. a) a 

9 poplatníků dle čl. 2 odst. b) této vyhlášky) = 258,33 Kč. Z této částky je stanovena 

sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč. 

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena 

nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek 

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví 

stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 

měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
9
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5
 § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád („Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou 
zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové 
schránky.“) 

6
  např. důvod osvobození; evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, 

není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato 
stavba umístěna 

7
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

8
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

9
 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích 



Článek 5 

Splatnost poplatku 

 

1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný pololetně ve 

dvou stejných splátkách, a to nejpozději do konce měsíce února a do 31. srpna příslušného 

kalendářního roku. 

2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem též jednorázově v termínu pro první splátku. 

3. Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 2. příslušného kalendářního roku, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla; nejpozději však do konce roku.  

 

 

Článek 6 

Úlevy a osvobození od poplatku 

 

 

1. Od poplatku se osvobozuje poplatník: 

a) dlouhodobě pobývající ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, který zároveň 

předloží potvrzení Vězeňské služby České republiky o vazbě nebo výkonu trestu 

odnětí svobody; 

b) dlouhodobě umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením
10

, domově pro 

seniory
11

 či dětském domově
12

, který zároveň předloží potvrzení o umístění 

v takovém zařízení; 

c) držitel průkazu ZTP/P
13

, který zároveň předloží takový průkaz; 

d) pobývající dlouhodobě v zahraničí, který zároveň předloží čestné prohlášení 

o tomto pobytu v zahraničí a současně i jiný doklad potvrzující tento pobyt. 

2. Slovem „dlouhodobě“ se pro účely odst. 1 písm. a), b) a d) rozumí období delší šesti po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

3. Nárok na úlevu na školní pololetí ve výši 50 % z poplatku má poplatník, který je 

studentem střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy ve věku do 

26 let a současně s dojezdovou vzdáleností nad 70 km, který zároveň předloží potvrzení o 

řádném denním studiu na příslušné pololetí. Školním pololetím se rozumí období 

kalendářních měsíců září až leden a únor až červen.  

4. Osvobození se poplatníkovi neposkytuje po dobu existence jeho splatného nedoplatku 

tohoto poplatku. 
5. Nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne, zanikne-li skutečnost zakládající důvod 

pro osvobození či úlevu.  

 

Článek 7 

Navýšení poplatku  

 

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
14

 

                                                           
10

  § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
11

  § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
12

 § 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů  

13
 ustanovení § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů 



2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
15

 

 

Článek 8 

Ustanovení zrušující 

 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 17/2010, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze 

dne 20. 12. 2010. 

 

Článek 9 

Účinnost 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu
16

 dnem 1. 1. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

        …..............................       .…….............................. 

          Ing. Jan Řehák          Mgr. Jan Mareš 

      1. náměstek primátora      primátor     
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne:
17

   

Sejmuto dne:    

Účinnost ode dne:  01. 01. 2012 
 

                                                                                                                                                                                     
14

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16

 tj. důvodem nastavení účinnosti na počátek poplatkového roku 
17

 § 41 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………………………… 



STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 

 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2011, 

 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 

interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

Zastupitelstvo města Chomutov se na zasedání dne 19.12.2011 usneslo usnesením č. 177/11 

vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Statutární město Chomutov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 

herního systému (dále jen „poplatek“).
18)

 

2) Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Chomutov (dále jen „správce poplatku“).
19)

  

Čl. 2 

Předmět poplatku a poplatník  

1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj 

definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o loteriích”), (dále jen “výherní hrací 

přístroj”), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) 

zákona o loteriích (dále jen “koncový interaktivní videoloterní terminál”) a každé herní 

místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen 

“herní místo lokálního herního systému”).
20)

 
 

2) Poplatek platí jeho provozovatel.
21) 

Čl. 3 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

1) Poplatková povinnost vzniká pro účely této vyhlášky uvedením výherního hracího 

přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního 

herního systému do provozu. 

2) Poplatková povinnost zaniká pro účely této vyhlášky ukončením provozu výherního 

hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa 

lokálního herního systému. 

 

                                                           
18) § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích  
19) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
20) § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
21) § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen ohlásit
22)

 uvedení výherního hracího přístroje, koncového 

interaktivního videoloterního terminálu a herního místa lokálního herního systému do 

provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu.  

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.
23)

 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
24)

 Ve stejné lhůtě ohlásí zánik poplatkové povinnosti, 

neuplatní-li se přímo věta první. 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na tři měsíce za každý výherní hrací přístroj, koncový 

interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 

2) V případě, že výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 

místo lokálního herního systému nebude provozováno po celé poplatkové období dle 

odst. 1, platí se poplatek v poměrné výši. 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

Poplatek za každé poplatkové období dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky je splatný nejpozději 

do 15 dnů od počátku každého příslušného poplatkového období dle čl. 5 odst. 1 této 

vyhlášky. Poplatek lze zaplatit i na více poplatkových období dopředu. 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení  

1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
25) 

2)  Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
26)

 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 16/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu, ze dne 20. 12. 2010. 

                                                           
22) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně 
do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím 
datové schránky.“ 
23) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích -  
„V ohlášení poplatník uvede: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.“ 

24) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích  
25) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
26) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu
27

 dne 1. 1. 2012. 

 

 

 

 

 

        …..............................       .…….............................. 

          Ing. Jan Řehák          Mgr. Jan Mareš 

      1. náměstek primátora      primátor     
 

Vyvěšeno na úřední desce dne
28

: ....................  

Sejmuto z úřední desky dne:  ....................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 tj. důvodem nastavení účinnosti na počátek poplatkového roku 
28

 § 41 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………………………… 



STATUTÁRNÍ  MĚSTO  CHOMUTOV 

 

Obecně závazná vyhláška č.  14/2011, 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 19.12.2011 usnesením č. 175 /11 

usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s 

ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Zákaz provozování 

Na celém území města se zakazuje provozování: 

a) sázkových her podle § 2 písm. e) zákona o loteriích; 

b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích; 

c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

 

Článek 2 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o regulaci provozování výherních hracích 

přístrojů, ze dne 31. 3. 2008. 

Článek 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu
29

 dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

        …..............................       .…….............................. 

          Ing. Jan Řehák          Mgr. Jan Mareš 

      1. náměstek primátora      primátor     

 

 

Vyhlášeno dne:
30)

    

Sejmuto dne:    

                                                           
29

 tj. důvodem nastavení účinnosti je okamžité omezení činností, které mohou narušovat veřejný pořádek 
30)

 §  12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ………………………… 



STATUTÁRNÍ   MĚSTO  CHOMUTOV  
 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2011 
 

o stanovení opatření k omezení propagace hraní  

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 

Zastupitelstvo města Chomutova  vydává usnesením č. 178/11 ze dne 19.12.2011 v souladu 

s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Předmět a cíl 
1) Předmětem vyhlášky je stanovení opatření k omezení propagace hraní některých 

sázkových her, loterií a jiných podobných her. 

2) Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně 

nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, 

loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, které ve svých důsledcích mohou 

vést k narušování veřejného pořádku.
31)

 

3) Tato vyhláška se nevztahuje na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo 

provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení 

zřízeného podle zvláštního právního předpisu.
32)

 

 

Článek 2 

Vymezení základních pojmů 
1) Sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou se pro účely této vyhlášky rozumí pouze 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50 

odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o loteriích“). 

2) Propagací se pro účely této vyhlášky rozumí  

a) reklama
33)

 na sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a  

b) všeobecná podpora a oslavování hraní sázkové hry, loterie a jiné podobné hry 

(vyjádřená slovně, graficky nebo zvukem), kterou jinak nelze označit za reklamu. 

 

Článek 3 

Stanovení omezujících opatření a pravidel pro označení provozoven 

1) V zastavěném území města
34)

 se zakazuje propagace sázkových her, loterií a jiných 

podobných her, vyjma vnitřních prostor provozoven, ve kterých jsou provozovány 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (dále jen „provozovna“). 

                                                           
31)

 tj. řešení tzv. předpolí – nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/09 
32)

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
33)

 § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
34)

 § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona; územní plán Statutárního města Chomutova 



2) Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu provozovny: 

a) výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny (zneprůhledněny) 

tak, aby nebylo umožněno nahlížet do vnitřku provozovny, popř. do místností, kde 

jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, 

b) při označení názvu provozovny je dovoleno použít slovo herna nebo kasino, pokud 

provozovna splňuje podmínky zvláštního zákona pro takové označení
35)

; tímto nejsou 

dotčeny ustanovení zvláštních zákonů
36)

,  

c) výška názvu provozovny je limitována maximálně na 20 centimetrů,  

d) označení názvu provozovny nesmí být pojato jako reklama; zakázáno je zejména 

blikající nebo svítící označení názvu provozovny, 

e) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna, nesmí být umístěna žádná 

zařízení, která jsou spojena se sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou nebo na ni 

odkazující, zejména taková zařízení, která informují o stavu hry a výši možné výhry,  

3) Na provozovny, ve kterých provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her tvoří 

doplňkovou činnost
37)

, se nevztahuje odst. 2 písm. a) a c) tohoto článku; provozování 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry však nesmí být viditelné z veřejného prostranství.  

 

Článek 4 

Přechodné ustanovení 

Provozovatelé provozoven, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné 

hry, jsou povinni uvést své provozovny do souladu s čl. 3 odst. 2 a 3 této vyhlášky do 3 

měsíců od data účinnosti této vyhlášky. 

 

Článek 5 

Závěrečné ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 ___________________________ ___________________________ 

 Ing. Jan Řehák Mgr. Jan Mareš 

 náměstek primátora primátor města 

 

 

Vyvěšeno
38)

 na úřední desce dne: .................  

Sejmuto z úřední desky dne:  .................  

                                                           
35)

 např. § 17 zákona o loteriích 
36)

 např. § 7 zákona č. 513/1991 Sb., Obch. zákoník, ve znění pozdějších předpisů; § 17 zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
37)

 tj. restaurační zařízení a další místa splňující zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích  
38)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a):.......................................... 



STATUTÁRNÍ  MĚSTO  CHOMUTOV 

 

Obecně závazná vyhláška č.  16/2011, 

 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 19.12.2011 usnesením č. 175/11 

usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s 

ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Zákaz provozování 

Na celém území města, s výjimkou míst stanovených v příloze č. 1, se zakazuje provozování: 

a) sázkových her podle § 2 písm. e), l), a n) zákona o loteriích; 

b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích; 

c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

 

Článek 2 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 14/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií 

a jiných podobných her, ze dne 19.12.2011. 

 

Článek 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu
1)

 dnem 1. 1. 2012. 

 

 

 

 

        …..............................       .…….............................. 

          Ing. Jan Řehák          Mgr. Jan Mareš 

      1. náměstek primátora      primátor     

 

                         

Vyhlášeno dne:
2)

   

Sejmuto dne:    

                                                           
1)

 tj. důvodem nastavení účinnosti na počátek poplatkového roku a účinnost novely zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
2)

 §  12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ………………………… 

 

 


