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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 
 Silvestrovskou půlnocí vstoupila v platnost vyhláška města omezující provoz heren 

s výherními automaty na dobu od osmi do čtrnácti hodin. Město Chomutov již v předchozím 

roce zakázalo hazard na celém svém území s výjimkou čtyř provozoven pod svou kontrolou, 

avšak Ministerstvo financí to nerespektovalo a zavedlo tříleté přechodné období, ve kterém 

nechalo povolené automaty plně v provozu. Nově schválená vyhláška tedy zásadně omezuje 

provoz ministerstvem povolených loterií v tomto takzvaném přechodném období.  

 

            Veřejný život rozvířila a bezpečnostní situaci na Chomutovsku zhoršila (viz kapitola 

Kriminalita, bezpečnost, pořádek – str. 135) amnestie prezidenta Václava Klause, kterou 

nečekaně vyhlásil při svém novoročním projevu. Obecně byly tresty prominuty lidem, kteří 

spáchali méně závažné trestné činy, lidem důchodového věku a též byla zastavena enormně 

dlouhá soudní řízení. Celkově bylo amnestií prominuto více než 111 tisíc trestů. Z blízkých 

Všehrd, z tamější věznice s volnějším režimem, byla propuštěna zhruba polovina z 557 vězňů. 

Situaci v Chomutově, hlavně kolem vlakového a autobusového nádraží, monitorovaly v první 

polovině ledna posílené hlídky městské policie a republikové policie. 
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 Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar projeli 6. ledna se svým průvodem městem. 

Jejich pouť začala ve skanzenu Stará Ves v zooparku, kde se poklonili Ježíškovi. Když dorazili 

na náměstí 1. máje ke starobylé radnici, přivítal je a pohostil primátor Jan Mareš. S průvodem 

cestovali i koledníci s kasičkami, kteří vybírali peníze pro tříkrálovou sbírku Charity ČR. Ta 

pak pokračovala ještě týden a lidé do ní přispěli 22 568 korunami, což bylo o téměř 11 tisíc 

méně než v předchozím roce. Na snímku na předchozí straně průvod prochází parkem. 

 

 
 

 O tom, které miminko se narodí jako první v novém roce, většinou rozhodují minuty. 

V chomutovské porodnici se od začátku roku 2013 narodilo devět dětí, ale první občánek 

města Chomutova spatřil světlo světa až 8. ledna jako desátý. Pět minut před 14. hodinou se 

narodila holčička Barborka Hejduková s mírami 52 cm a 3,8 kg, na snímku v náruči maminky. 

Zástupci města Chomutova, Ústeckého kraje a Krajské zdravotní ji o několik dní později přišli 

přivítat do života přímo do porodnice. Primátor Jan Mareš při té příležitosti mamince Lence 

Kvochové, která se zapsala do pamětní knihy, předal pět tisíc korun, drobné dárky a kytici. 

 

 První kolo prezidentských voleb 11. a 12. ledna ukázalo, že lidé v Chomutově by rádi 

na Hradě viděli Miloše Zemana, kterému dali 26,53 % hlasů. Kdyby záleželo jen na nich, do 

druhého kola voleb by šel s Janem Fischerem (19,70 %), zatímco republikové výsledky tam 

poslaly Karla Schwarzenberga, který v Chomutově skončil až čtvrtý (17,28 %). 

 

 Plzeňský krajský soud na základě amnestie 14. ledna zastavil stíhání v případu 

údajného vytunelování chomutovských válcoven. Ve více než deset let trvající kauze bylo 
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obžalováno pět bývalých manažerů Válcoven trub Chomutov a podnikatel Petr Lukeš, exšéf 

skupiny Cimex, všichni z poškozování věřitele se škodou 4,5 miliardy korun. Podnikatel Lukeš 

však prezidentskou amnestii odmítl a trvá na projednání kauzy u hlavního líčení, na což má 

podle trestního řádu právo. 

 

 Po více než třech měsících od vypuknutí se methylalkoholová aféra dvakrát dotkla 

Chomutovska. Nejprve chomutovská hygienická stanice při rozboru doneseného alkoholu 

odhalila dvě lahve s pančovaným rumem, v němž obsah methylu jedenáctkrát překročil 

povolené množství. Brzy poté byla v ústecké Masarykově nemocnici hospitalizována 16letá 

dívka z Chomutovska, která se závadným alkoholem otrávila na oslavě na Děčínsku. Po týdnu 

na následky otravy zemřela. 

 

 Očekávaný výsledek přineslo druhé kolo přímé volby prezidenta 25. a 26. ledna 

v Chomutově. Voliči se stejně jako v prvním kole jasně přiklonili na stranu Miloše Zemana. 

Zatímco celorepublikové výsledky byly v jeho prospěch těsné, v Chomutově ho volilo 64,34 %. 

Protikandidát Karel Schwarzenberg získal 35,66 % hlasů (víc v kap. Veřejná správa - Volby). 

 

 Týden v závěru ledna trápila obyvatele Ústeckého kraje a Chomutovska především 

smogová situace. Kvalitu vzduchu nejvíc zhoršoval polétavý prach, jehož povolené hodnoty 

byly překračovány více než dvojnásobně. Ve stejném období na Chomutovsku kulminovala i 

chřipková epidemie s počtem 1 678 nemocných na 100 000 obyvatel. 

 

Únor 
 

     
 

 V ulici U Městských mlýnů, na místě po zbourané betonové tržnici, bylo 12. února 

otevřeno nové turistické infocentrum. Vnější fasádou s kamenným obkladem a historickým 

znakem města dobře zapadá mezi okolní objekty v památkové zóně, uvnitř je pak vyzdobeno 

fotostěnou s přírodními atraktivitami, lentikulárním obrazem městské věže, časovou osou 

s důležitými daty historie Chomutova a směrovou růžicí, která ukazuje nejen světové strany, 

ale také třeba směr a vzdálenost k turistickým atraktivitám města a světovým metropolím. 

Vybaveno je dvěma dotykovými obrazovkami, na kterých si turisté prostřednictvím internetu 
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mohou řadu informací zjistit sami. V zadní části budovy jsou veřejné záchody s bezobslužným 

turniketovým systémem. Nové městské infocentrum bylo postaveno za 15,3 milionu korun, 

z čehož dotace Evropské unie tvořila 12,3 milionu. 

 

 Pravidelná setkání vedení města s občany vstoupila do roku 2013 se změnou místa 

konání. Zatímco dosud primátor, jeho náměstci, vedoucí pracovníci některých městských 

organizací a také někteří magistrátní úředníci za občany jezdili do jednotlivých lokalit města, 

aby řešili místně příslušné problémy, nově se s nimi scházejí v zasedací místnosti radnice, 

kde společně probírají celoměstská témata. Důvodem změny byl uvadající zájem, neboť při 

posledních setkáních bylo na straně města víc účastníků než na straně občanů. První setkání 

s obyvateli celého města proběhlo 21. února. 

 

Březen 
 

 Podkrušnohorský zoopark připravil oslavu třicátých narozenin tuleně kuželozubého 

Kaška. Populární samec patří k nejstarším jedincům svého druhu žijícím v zajetí na světě. 

Oslava proběhla 2. března a jeho součástí bylo speciální narozeninové komentované krmení 

a odpoledne plné soutěží o ceny. Tuleň Kašek se narodil v roce 1983 ve volné přírodě a jako 

opuštěné mládě byl umístěn v polské záchranné stanici Kolobrzeg, v roce 1996 byl převezen 

k chovu do Chomutova. Zaměstnancům zooparku radost z oslavy kalilo úmrtí chovného páru 

losů evropských, ke kterému došlo jen o den dřív poté, co jim někdo přes plot do výběhu 

hodil ořezané větve jedovatého tisu. Ztráta je o to větší, že samice losa byla březí. 

 

 U příležitosti 163. výročí narození prvního 

prezidenta Tomáše G. Masaryka připravilo město 

společně s Československou obcí legionářskou, 

Českým svazem bojovníků za svobodu a dalšími 

společenskými organizacemi tradiční vzpomínkové 

setkání. Konalo se u památníku T. G. Masaryka 

v parku nesoucím jeho jméno. Účastníci setkání, 

mezi nimiž nechyběli žáci základních a středních 

škol, vyslechli projev upomínající na roli velikého 

státníka při vzniku a formování samostatné 

Československé republiky ve 20. století. Květiny 

k památníku za město Chomutov položili primátor 

Jan Mareš a náměstek Martin Klouda. 

           

          Ani překvapivá sněhová nadílka a mrazivé, 

ale slunečné počasí neodradily 16. března stovky 

natěšených zákazníků od návštěvy prvních 

farmářských trhů na náměstí 1. máje. Prodejní 
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stánky se po zimní přestávce vrátily do Chomutova již potřetí a ve dvoutýdenních intervalech 

zde kvalitní regionální potraviny nabízely až do 30. listopadu. 

 

 Bez citelného trestu odešlo 20. března od soudu osm chomutovských hokejových 

fanoušků obžalovaných z toho, že rasisticky uráželi hráče tmavé pleti Wayna Simmondse. 

Za pokřiky „opice“, „hu hu hu“ a podobně při utkání proti Liberci 29. října 2012 jim soudce 

uložil roční zákaz vstupu na chomutovský stadion. A to nebyl trest, protože vstup jim zakázal 

už sám klub. Za výtržnictví a hanobení národa a rasy jim přitom hrozilo až tříleté vězení.  
 

 
 

 Chomutov se 23. března opět připojil k celosvětové kampani Hodina Země a na jednu 

hodinu vypnul osvětlení na náměstí 1. máje. Vypnutím světel nebo jiných elektrospotřebičů 

v bytě se k aktivitě přihlásila i řada obyvatel města.  

 

Duben 
 

 Bývalý starosta Chomutova Alexandr Novák byl 2. dubna zadržen policií a převezen 

do vazební věznice v Praze na Pankráci. Stalo se tak vzápětí poté, co chomutovský soud na 

základě odborného posudku rozhodl, že zdravotní problémy, kterými bývalý senátor a vlivný 

politik oddaloval nástup do vězení, nejsou takové povahy, aby si s nimi neporadili vězeňští 

lékaři. Alexandr Novák si za přijetí úplatku 42 milionů korun odsedí za mřížemi čtyři roky. 

 

 Chomutovský magistrát začátkem dubna jako první v Česku poprvé využil novelu 

přestupkového zákona, kterou prosadila bývalá primátorka Ivana Řápková. Padesátileté 

prostitutce, jíž předtím městští policisté osmdesátkrát pokutovali, uložili úředníci tříměsíční 

zákaz pobytu na území Chomutova. Prostitutka zákaz porušila hned druhý den, když přespala 

ve stanu za městem a ráno vyrazila na „trasu“. Strážníci ji odchytili a převezli na služebnu 

státní policie s obviněním z trestného činu maření úředního rozhodnutí, za což jí hrozí až dva 

roky vězení. Novelu, jež obcím umožňuje při opakovaném přestupku vyhnat neukázněného 

člověka z města či z lokality, kde obtěžuje ostatní, krade nebo něco ničí, schválila poslanecká 

sněmovna v závěru roku 2012. 
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            Na frekventované Palackého ulici došlo 24. dubna k nehodě, při níž byly při přecházení 

vozovky vážně zraněny dvě děti ve věku 10 a 12 let. Zatímco řidič dodávky před přechodem 

zastavil, ve vedlejším pruhu v osobním autě jedoucí mladá řidička do obou dětí narazila. Až 

několik dní poté vyšlo najevo, že první pomoc obětem nehody před příjezdem záchranné 

služby příkladně a profesionálně poskytlo šest studentek střední zdravotnické školy a jejich 

spolužák z oboru záchranář. Marie Gabčová, Michaela Hertlová, Ivana Windischová, Renata 

Polková, Lenka Rosenbaumová, Gita Vyčichlová a David Šiman se dočkali pochvaly vedení 

školy a jejich počínání ocenili poděkováním, pamětními listy a drobnými dárky i představitelé 

města. 

 

 Na trase Chomutov – Praha začaly 29. dubna cestující vozit charakteristicky žluté 

autobusy Student Agency. Autobusový přepravce s celorepublikovou působností se tím stal 

vážnou konkurencí Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Následný boj o zákazníky 

srazil cenu přepravy o 10 až 30 Kč za cestu jedním směrem, zrychlil jízdu a také zajistil pro 

cestující řadu nových doplňkových služeb a bonusů. U autobusů Student Agency například 

stevardkou podávanou kávu nebo čaj zdarma, denní tisk také zdarma, možnost sledování 

filmů a poslouchání hudby, u autobusů DPCHJ zase levnější jízdenky při platbě z elektronické 

peněženky na čipové kartě, slevy pro studenty a vylosovaným šťastlivcům volné vstupenky 

do Aquasvěta, zooparku či na veřejné bruslení na zimním stadionu, u obou dopravců pak 

připojení na internet.  

 

Květen 
 

 Chomutov se 8. května připojil 

k oslavám 68. výročí osvobození Evropy 

od fašismu. Představitelé města, zástupci 

společenských organizací, politických stran 

a středních škol a také přímí účastníci 

druhé světové války se sešli u Památníku 

padlých rudoarmějců na hřbitově a pak 

u Památníku obětem válek v městském 

parku (na snímku), aby k nim položili 

kytice a uctili tak památku těch, kteří 

v největším válečném konfliktu zemřeli. 

  

 Přelom května a června byl v Česku ve znamení silných a především mimořádně 

vytrvalých dešťů. Vzhledem k reliéfu krajiny voda na Chomutovsku tolik škody nenapáchala, 

spíš vichřice, jež déšť doprovázela. Ta v Chomutově zlámala nespočet silných větví a vyvrátila 

desítky podmáčených stromů. Kvůli popadaným stromům byla nejprve uzavřena cyklostezka 

v Bezručově údolí a kvůli vylité vodě z Chomutovky zase část cyklostezky v Bezručově ulici.   
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Červen 
 

 
 

           Sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska uctil 

výročí 140 let existence dobrovolných hasičů 

v Chomutově zahrnutím města do itineráře 

tradiční propagační jízdy. Kolona historických 

hasičských vozidel i s patřičně oděnými 

osádkami v Chomutově zastavila a asi hodinu 

pobyla 1. června. Nejvyšší hodnostáři hasičů 

byli primátorem Janem Marešem přijati na 

radnici, kde se zapsali do pamětní knihy 

města. Součástí oslav byl také hasičský dětský 

den v městském parku, ukázka slaňování a 

záchrany osob z městské věže (snímek vpravo) 

a výstava historických exponátů v Rytířském 

sále radnice. 

 

 V rozvodněném přivaděči se 5. června utopila 35letá žena z Chomutova, která do něj 

vstoupila ve snaze zachránit vlastního psa. To se jí povedlo, ale sama už se na břeh nedostala 

a její tělo bylo až po čtyřdenním pátrání nalezeno u vpusti u Kyjické přehrady. Média ji 

přiřadila k dalším devíti českým obětem těchto povodní. 
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 Voda v Chomutově působila problémy i 9. června. Extrémně silné přívalové srážky, 

při kterých za hodinu a půl ve městě spadlo 48,2 mm vody na 1m2, způsobily zatopení řady  

komunikací, na snímku situace na parkovišti v otvické nákupní zóně.   

 

 Dárce krve z Chomutova oceňuje 

nejen Český červený kříž, ale i vedení 

města. Proto jeho primátor Jan Mareš 

v obřadní síni historické radnice 11. června 

přijal patnáct dárců, kteří absolvovali 

osmdesát bezplatných odběrů. Všem 

vedle hodnotného dárku od města spolu 

s ředitelkou oblastního spolku Českého 

červeného kříže Irenou Wachtfeidlovou 

předali Zlatý kříž třetího stupně. 

 

 Jen o dva dny později proběhl v obřadní síni radnice další slavnostní akt. Cenu Jiřího 

Popela z Lobkovic 13. června z rukou primátora Jana Mareše obdrželi další tři laureáti, Marie 

Laurinová, Jaroslav Sauer a již nežijící Miloš Hons (bližší představení oceněných osobností 

v závěru této kapitoly). 

 

 Veřejnost měla ve dnech 22. a 23. června opět možnost navštívit železniční depozitář 

Národního technického muzea a prohlédnout si zde kolejová vozidla několika rozchodů a 

nejrůznějších typů, od drezíny z roku 1850 a parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až třeba 

po kolejový sněhový pluh z roku 1980. Depo chomutovského nádraží, v němž depozitář sídlí, 
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je od začátku roku majetkem Národního technického muzea, ovšem nejedná se o výstavní 

prostory, a tak je do něho přístup veřejnosti omezen na zvláštní příležitosti. V depozitáři je 

v současné době uloženo sto jednačtyřicet kolejových vozidel. 

 

 V Mostecké ulici, na místě zbouraného pivovaru, otevřela 27. června společnost 

Kaufland svou druhou prodejnu v Chomutově. Na ploše 3 043 m2 prodejní plochy nabízí více 

než 20 tisíc druhů zboží, kromě potravin také domácí, kancelářské a školní potřeby, 

elektrické spotřebiče, textil či hračky. Otevřením prodejny bylo vytvořeno více než sto 

pracovních míst. Nabídku Kauflandu v budově ještě doplňují tabák, pekařství, vinotéka, 

lékárna a rychlé občerstvení, u vchodu jsou návštěvníkům k dispozici bankomaty. 

 

Červenec 
 

 
 

 Chomutovské noviny získaly 1. místo ve druhém ročníku soutěže O nejlepší městský 

zpravodaj 2012, kterou vyhlásila katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. Ocenění Chomutovu 4. července předali kardinál Dominik 

Duka a ministr financí v demisi Miroslav Kalousek (na snímku mezi nimi tisková mluvčí města 

Šárka Schönová) při příležitosti Dnů lidí dobré vůle ve Velehradě, kde se slavilo 1 150 let od 

příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Odborná porota hodnotila celkový dojem, grafiku, 

obsah periodika i jednotlivých článků, fotografie, profesionalitu zpracování, ale i to, jestli 

zpravodaje nejsou takzvanou hlásnou troubou radnic a kolik autorů je připravuje. Porotci 

vybírali nejlepší městský a obecní zpravodaj z 231 titulů. 
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           Mokrý začátek června vystřídalo dlouhé období sucha. V Chomutově nezapršelo nejen 

po zbytek června, ale i téměř celý červenec s výjimkou lehké přeháňky 5. července. Další 

srážky přišly až 23. července večer, ale po deštích 28., 29. a 30. července se situace zvolna 

vracela k normálu.  

 

Srpen 
 

            Sucho a vedro v čase prázdnin se obyvatelům města snažily lidem zpříjemnit technické 

služby, které při tropických teplotách do ulic vysílaly kropicí vozy. Ty zkrápěly silnice dvěma 

kropidly umístěnými pod kabinou v přední části, vzadu pak tlakovou lištou s mlžící tryskou 

zvlhčovaly vzduch vodou s přidanou vůní. 

 

 Výboj elektrického proudu zabil 

27. srpna na nádraží ve Vojkovicích Jiřího 

Volemana, celorepublikově známého 

potížistu z Chomutova. Během uplynulých 

čtyř let často zaměstnával záchranáře a 

bezpečnostní složky po celé republice, 

když lezl na různé vysoké stožáry a 

vyhrožoval sebevražedným skokem dolů. 

Nejvíce zkušeností s ním ovšem měli 

strážníci Městské policie Chomutov, kteří 

řešili desítky jeho přestupků a opileckých 

excesů, a také úředníci magistrátu, kteří 

mu nakonec udělili zákaz pobytu v centru 

Chomutova. Poslední lezecký kousek, při 

kterém Voleman na vojkovickém nádraží 

vyšplhal na sloup elektrického vedení, se 

48letému podivínskému bezdomovci stal 

osudným. Na snímku z 1. června ho hasiči 

a strážníci sundavají z římsy na radnici. 

 

 O víkendu 31. srpna a 1. září byl 

veřejnosti znovu přístupný železniční 

depozitář Národního technického muzea. 

Stovky příznivců kolejové drážní dopravy 

při té příležitosti využili možnost svézt se 

historickým vlakem taženým tendrovou 

lokomotivou nazývanou Papoušek z Lužné 

u Rakovníka do Chomutova a zpět.  
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Září 
 

 Představitelé města, primátor a jeho náměstci, tradičně ve vybraných školách přivítali 

prvňáčky při jejich prvním dni ve škole. Přitom jim předali knížku Honzíkova cesta, pamětní 

listy a speciální odznak chomutovských prvňáčků. Primátor Jan Mareš udělal radost dětem 

v ZŠ Na Příkopech, náměstek Jan Řehák potěšil prvňáčky na škole na Písečné a Martin Klouda 

ve škole na Březenecké.  

 

 Vzpomínkové setkání na policistu Romana Jedličku, kterého v roce 2008 zastřelil 

sériový vrah Roman Postl, proběhlo 3. září u pomníku na Palackého ulici již popáté. Zúčastnili 

se ho pozůstalí, policistovi bývalí kolegové i zástupci médií.  

 

 
 

 Nový volnočasový areál v Lipské ulici, který město 

nechalo vybudovat na místě bývalého plochodrážního stadionu, 

byl 10. září slavnostně otevřen představiteli radnice a více než 

třemi sty dětmi z mateřských školek. Areál, dětmi pojmenovaný 

Domovinka, nabízí 560 metrů dlouhou in-line dráhu, tři dětská 

hřiště s herními prvky, lanovku, dvě hřiště na míčové sporty, 

vyhlídkové altány na kopečcích, lavičky a cestičky k procházkám. 

Vše doplňuje parkoviště pro devadesát aut, v plánu je výstavba 

domku pro správce. Areál je otevřený každý den a jeho využívání 

je zdarma. 
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 Podpisem Dohody o založení partnerských vztahů bylo 13. září definitivně stvrzeno 

partnerství mezi Trnavou a Chomutovem. Na základě rozhodnutí zastupitelstev obou měst 

smlouvu v Trnavě podepsali primátoři Vladimír Butko a Jan Mareš (na snímku). Po Bernburgu, 

Annabergu-Buchholzi a Arenzanu je Trnava čtvrtým městem, s nímž má Chomutov uzavřenou 

partnerskou dohodu. 

 

 Po vzoru jiných měst zakázal Chomutov podomní prodej. Nový tržní řád, který tento 

zákaz ustanovil, vešel v platnost 15. září. Dosud zákaz podomního prodeje platil jen na noc 

od 20 do 8 hodin, teď je celodenní (víc v příloze – Nařízení stat. města Chomutova č. 3/2013). 

  

 Zkoušet s kapelou, tančit, ale také se 

třeba radit, jak se ucházet o práci. Takové a 

další možnosti nabízí nové sociální centrum 

Kamínek na sídlišti Kamenná. Za přítomnosti 

náměstka primátora Martina Kloudy (na 

snímku v popředí) bylo slavnostně otevřeno 

26. září, ale klientům se jeho pracovníci začali 

věnovat o týden dřív. Vedle nízkoprahového 

zařízení pro lidi od 15 do 26 let je součástí 

Kamínku sociálně aktivizační služba pro rodiny, kde dospělí s odborníky mohou probrat různé 

problémy, a to včetně dluhů či výchovy dětí. Pro klienty jsou veškeré služby zdarma.  
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Říjen 
 

 Souboj dvou autobusových dopravců o cestující na lince Chomutov – Praha v říjnu 

vygradoval. Zatímco Student Agency přišel s nabídkou jízdného za 50 Kč držitelům takzvané 

kreditové jízdenky, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova zrušil příplatky za zavazadla, 

ale především zavedl balíček výhod nazvaný Šťastná jízda, který zahrnuje každou pátou jízdu 

mezi Chomutovem a Prahou zdarma či losování o ceny ve vybraných spojích. 

 

 Podkrušnohorský zoopark v Chomutově otevřel novou expozici pro pandy červené a 

současně oficiálně přivítal jejího prvního nájemníka – ročního samečka Foxe, který pochází 

ze zoologické zahrady v dánském Aalborgu. 

 

 
   

          Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil ve dnech 24. a 25. října Ústecký kraj. 

V průběhu této cesty zavítal i do Chomutova, kde se první den své návštěvy setkal v kině 

Svět s představiteli města i s jeho obyvateli. Téměř plný sál Miloši Zemanovi tleskal, už když 

v doprovodu primátora města Jana Mareše a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

vešel dovnitř. Potlesk si poté vysloužil i některými svými výroky, bonmoty nebo odpověďmi 

na otázky položené v závěrečné diskuzi. Prezident přítomné také vyzval, aby šli k volbám do 

poslanecké sněmovny, které proběhly hned v následujících dvou dnech. Poté se podepsal do 

pamětní knihy města (na snímku) a městský prapor dekoroval svou stuhou. Za město mu obraz 

chomutovské radnice od kadaňského malíře Vojtěcha Krause a pamětní list od výtvarnice 

Marie Svobodové předal primátor Jan Mareš. Po skončení debaty v kině prezident Zeman odjel 

na krátkou návštěvu nemocnice, kde tématem diskuze byla především onkologická péče. 
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 V Chomutově, stejně jako ve všech dalších městech a obcích, proběhly 25. a 26. října 

předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jako v jednom 

z mála větších a velkých severočeských měst v Chomutově nezvítězilo ANO, ale ČSSD, která 

získala 24,68 % hlasů. Volební účast byla 49,63 %, započítáno bylo 18 920 platných hlasů. 

Mandát obhájil Jaroslav Krákora (ČSSD), jenž je ale v tomto volebním období ve sněmovně 

jediným poslancem z Chomutovska (víc v kap. Veřejná správa – Volby). 

 

Listopad 
 

 
 

 V prostorách starobylé radnice proběhla 5. listopadu odborná konference Comotovia 

2013, která byla věnována výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách 

z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska. Tematicky byla rozdělena do tří bloků: Rok 

1813 a jeho tradice, Chomutovský region a osobnosti a Svědectví písemných a hmotných 

pramenů. Odborníci se svých rolí lektorů zhostili na výbornou, posluchači, mezi kterými byli 

také studenti středních škol, si obohatili vědomosti. 

 

           Položením věnců, kytic, minutou ticha a 

hymnou uctili zástupci města, Československé 

obce legionářské, Řádu rytířů radiotechnického 

vojska Sdružení válečných veteránů ČR a žáci 

a studenti chomutovských škol památku těch, 

jež zahynuli ve válečných konfliktech. Pietní 

akt proběhl jako každý rok u kostela svaté 

Barbory v Lipské ulici u památníku padlých na 

Den válečných veteránů 11. 11. v 11 hodin. 
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            Výročí Mezinárodního dne studentstva a zároveň Dne boje za svobodu a demokracii, 

oslavili zástupci města, společenských organizací a další obyvatelé Chomutova 15. listopadu 

vzpomínkou u pomníku Obětem válek a totalit v městském parku a slavnostním koncertem 

chomutovských pěveckých sborů v Rytířském sále historické radnice. 

  

 Nejen Chomutov, ale celou republiku 18. listopadu šokovala vražda Romana Housky, 

životního partnera chomutovské radní, bývalé krajské hejtmanky a současné náměstkyně 

hejtmana Jany Vaňhové. Jedenapadesátiletý vlivný člen místní ČSSD byl nalezen mrtvý u své 

vily, se čtyřmi průstřely hlavy a hrudi. 

 

 Na vrcholu kopce v Mostecké ulici, na 

místě starého škvárového fotbalového hřiště, 

bylo 30. listopadu za účasti zástupců města, 

fotbalových klubů a subjektů podílejících se 

na výstavbě slavnostně otevřeno fotbalové 

hřiště s umělým povrchem. K tréninkům ho 

bude využívat zejména mládež FC Chomutov, 

k dispozici pro přípravu je ovšem i dalším 

fotbalovým klubům, stejně jako veřejnosti. Na 

vybudování hřiště největší částkou 10 000 000 Kč přispělo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, zbylých 4 300 000 Kč poskytly město Chomutov, Severočeské doly a Ústecký 

kraj. Součástí zahájení provozu byl turnaj benjamínků z fotbalové miniškoličky FC Chomutov. 
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Prosinec 
 

 
    

         Vánoční strom, stromky ozdobené dětmi z mateřských škol, adventní svícen, koncerty, 

divadelní, pěvecká a taneční vystoupení, stánky s vánočním zbožím i občerstvením – to jsou 

atributy, které Chomutovským Vánocům na náměstí 1. máje patří tradičně a tentokrát k nim 

patřily od 1. prosince. Tento den navíc proběhlo slavnostní rozsvícení čtrnáctimetrového 

stromu a vánoční výzdoby ve městě za hudebního doprovodu trubačů na městské věži, to 

vše bylo zakončeno velkolepým ohňostrojem (na snímku). 

 

 Důstojnou premiéru v rámci programu Chomutovských Vánoc 1. prosince zažilo pivo 

z nového Prvního občanského pivovaru v Chomutově, jenž sídlí ve sklepě dvou domů v ulici 

28. října. Pivo, čtrnáctistupňový polotmavý speciál, představili veřejnosti na náměstí 1. máje 

sládek David Nedoma a předseda představenstva pivovaru Pavel Krýsl. Za asistence primátora 

Jana Mareše symbolicky narazili první sud 

a zdarma dali ochutnat zájemcům. Pivo 

s obchodním názvem Karásek a Stülpner 

pak bylo po dobu adventu v prodeji ve 

vyhřívaném stanu na náměstí, v pivotéce 

v ulici 28. října a brzy se začalo točit 

v dalších provozovnách na Chomutovsku. 

Souběžně se rozšířil i sortiment pivovaru. 

Na snímku jako první ochutnávají Pavel 

Krýsl a Jan Mareš, vlevo David Nedoma. 
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           Osobní věci dlužníků, kteří odmítali platit pokuty za krádeže, rušení nočního klidu a jiné 

přestupky spáchané na území Chomutova, prodávalo město v další nedobrovolné dražbě 

10. prosince. Do prodeje šlo 94 zabavených věcí, z nichž 57 si odnesli noví majitelé.  

 

             Dopravní podnik měst Chomutova 

a Jirkova provedl k 15. prosinci rozsáhlé 

změny v systému městské hromadné 

dopravy. Úpravy se týkaly především 

trolejbusových linek, kde došlo k jejich 

přečíslování a k pozměnění tras. Cílem je 

zvýšit počty spojů na trasách vedoucích 

přes sídliště a zajistit snazší orientaci 

v jízdních řádech i zásluhou pravidelných 

časových intervalů mezi spoji. Zároveň 

však trolejbusy poprvé od roku 1995 neobsluhují zastávky Zoopark a U Lávky na silnici I/13, 

ale všechny jezdí přes sídliště. Nezajíždějí ani k železárnám.  

 

 Podnikatel Petr Lukeš byl 17. prosince Vrchním soudem v Praze spolu s dalšími pěti 

obviněnými pravomocně zproštěn obžaloby z poškozování věřitele. Toho se podle žalobců 

měl dopustit vytunelováním Válcoven trub Chomutov v rekordní výši čtyř a půl miliardy korun. 

Lukeš byl jedním z mála podnikatelů, kteří odmítli prezidentskou milost s tím, že jeho stíhání 

musí pokračovat, aby definitivně očistil své jméno.  
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            Téměř 16 kilometrů nové rychlostní silnice I/7 v úseku Vysočany - Droužkovice - Nové 

Spořice začalo sloužit řidičům 20. prosince. Nová čtyřproudová silnice vytváří jihozápadní 

obchvat Chomutova a navazuje na novou silnici I/7 do Hory Svatého Šebestiána. Na druhém 

konci navazuje na čtyřproudový úsek silnice I/7 kolem zóny Triangle, jejž řidiči využívají od 

roku 2009. Stavba trvala tři roky, za hotové dílo stát zaplatil 4,4 miliardy korun bez DPH. Na 

snímku slavnostní přestřižení pásky. 

 

            Zastřelení Romana Housky bylo na přelomu roku jedinou vraždou z roku 2013 v rámci 

Ústeckého kraje, jíž se kriminalistům dosud nepodařilo objasnit. Zatímco u dalších deseti 

pachatele našli, u Houskovy se jim nepodařilo sehnat žádného svědka, a tak museli vycházet 

jen ze stop a indicií, které na místě činu zajistili. Z hmotných důkazů to byla hlavně plachta, 

jíž bylo Houskovo prostřílené tělo zakryto, a jakási malá krabička s červeně svítícím světlem, 

jejíž funkci veřejnosti do konce roku nevysvětlili. Naopak nábojnice ze čtyř výstřelů na místě 

vraždy nenašli.   
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1. 2.  Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 

 Devátý ročník udílení Ceny Jiřího z Popela z Lobkovic zařadil mezi významné osobnosti 

města tři nové laureáty - Marii Laurinovou, Jaroslava Sauera a již nežijícího Miloše Honse. 

 

 Mgr. Marie Laurinová – působí čtyřicet let na kulturním poli Chomutova, nejprve jako 

knihovnice a nyní jako ředitelka Střediska knihovnických a kulturních služeb. Udržuje vysokou 

kulturu knihovnictví ve městě, oceňována je především vysoká úroveň přednášek na rozličná 

témata a v neposlední řadě organizace Akademie třetího věku.  

 Jaroslav Sauer – byl dlouholetým náčelníkem TJ Lokomotiva Chomutov, nyní TJ Sport 

pro všechny Chomutov. Věnoval se a stále se věnuje pohybové výchově dětí a mládeže, je 

spoluautorem hromadných skladeb pro děti a mládež prezentovaných na všesokolských 

sletech. Působí jako předseda Rady regionálního centra Chomutov a místopředseda pro 

metodiku České asociace Sportu pro všechny.  

 Miloš Hons, in memoriam – byl učitelem v místních základních školách, v umělecké 

škole vyučoval hru na klavír. Hrál v kapele Jiřího Atla na klávesové nástroje, doprovázel 

taneční hodiny manželů Knížetových, hrál v chomutovské smuteční síni. Pozitivně ovlivňoval 

nejen kulturní život ve městě.  

 

 
 

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic v roce 2013 obdrželi (zleva) Jaroslav Sauer, Marie Laurinová 

a Miloš Hons, za nějž ji převzali dcera Zuzana Elšlégrová a syn Miloš Hons mladší. 
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 
 

 Sportovní královnou Chomutovska se počtvrté v řadě stala plavkyně Slávie Chomutov 

Simona Baumrtová (více o ní v závěru této kapitoly, také v kronikách za roky 2009 – 2012). 

V divadle jí 17. ledna při vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska 

aplaudovali nejen diváci, ale i další ocenění sportovci. Na snímku staronové královně sportu 

přichází jako první blahopřát primátor Chomutova Jan Mareš. S odstupem na 2. místě skončil 

brankář Pirátů Chomutov Matúš Kostúr a na třetím národní házenkářka SK Chomutov NH 

Kristýna Kostková. Vítězným kolektivem se stali v seniorské kategorii hokejoví Piráti Chomutov, 

v mládežnické starší žáci vzpěračského oddílu VTŽ Chomutov, když jeho členové Lukáš Kříž, 

Jakub Drnec a Kryštof Tomeček obsadili všechny tři medailové příčky v mládežnické kategorii 

jednotlivců. Cenu za prvenství ve veteránské kategorii získal stolní tenista KST Jirkov Josef 

Čermák, bývalý reprezentant ČSSR. 

 

            Tanečníci Beethovenu D.C. vyjeli koncem ledna na Mistrovství České republiky v disco 

dance a freestyle do Jablonce nad Nisou a jako vždy sbírali vavříny. Ziskem devíti zlatých, tří 

stříbrných a čtyř bronzových medailí se Beethoven stal nejúspěšnějším klubem šampionátu. 
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           Nejlepším plavcem roku 2012 byla 

v závěru ledna v anketě Českého svazu 

plaveckých sportů vyhlášena Simona 

Baumrtová (na snímku). Držitelka šesti 

medailí z vrcholných akcí sezony tradiční 

anketu vyhrála potřetí v kariéře. Také 

další příčky obsadily ženy: druhá skončila 

Petra Chocová, třetí Barbora Závadová.  

 

Únor 
 

 
 

 Piráti Chomutov sice v posledním utkání základní části hokejové extraligy 26. února 

porazili sousední Litvínov 5:2, ale znamenalo to pouze jiskřičku naděje před play out i před 

rýsující se baráží (na snímku o puk bojuje Marek Sikora). Chomutov totiž skončil s 57 body 

poslední a do rozhodující fáze sezony vstupoval se ztrátou šesti bodů na předposlední tým a 

s desetibodovou na místo zaručující záchranu (víc v kap. Při premiéře od deseti k pěti a pak 

ještě níž). 

 

Březen 
 

 V nově zrekonstruované střelnici v Blatenské ulici proběhlo o víkendu 9. a 10. března 

halové Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě. Z členů Sportovně střeleckého 
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klubu 045 Chomutov se podle očekávání 

v domácím prostředí nejvíc dařilo juniorovi 

Janu Kolátorovi, který získal v disciplíně 

sportovní vzduchová pistole zlatou medaili 

v juniorském českém rekordu a ve střelbě 

rychlopalnou vzduchovou pistolí stříbrnou. 

V disciplíně rychlopalná vzduchová pistole 

medailovou sbírku pro domácí klub doplnil 

bronzem dorostenec Jan Huml. Na snímku 

v popředí Jan Kolátor. 

 

 Mistrovství světa v softbalu mužů se v dresu české reprezentace zúčastnili i hráči 

Chomutova Václav Svoboda a Jiří Nezbeda. Český tým na Novém Zélandu bojoval se 

střídavými úspěchy a nakonec zůstal těsně za branami postupu do osmičlenného play off. 

 

 
 

 Až 23. příčku obsadil na Mistrovství Evropy v zápase v gruzínském Tbilisi zápasník 

Czech Wrestling Chomutov Artur Omarov (na snímku vlevo při tréninku), když mu los na úvod 

šampionátu smolně přisoudil bývalého mistra světa, mistra Evropy a účastníka olympijských 

her v Londýně. Na předchozích mistrovstvích Omarov obsadil 7. a 11. místo. 
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 Plesovou sezonu v Chomutově 

23. března uzavřel reprezentační ples 

města Chomutova, jenž v městském 

divadle proběhl potřinácté. V nabitém 

programu se největší odezvy od plného 

sálu dostalo nestárnoucímu Josefu 

Lauferovi (snímek vlevo) a pěveckému 

duu Kamélie. Ples měl tradičně i 

charitativní přínos, neboť jeho výtěžek 

ve výši 50 tisíc korun byl předán 

nemocnici - polovina Chomutovskému 

nadačnímu fondu na resuscitační lůžko 

a polovina Nadačnímu fondu Krajské 

zdravotní na vyzdobení dětského 

oddělení chomutovské nemocnice. Na 

horním snímku s šeky pózují primátor 

města Jan Mareš a doktor Jiří Mrázek. 

 

            Anketa Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje, jejíž výsledky byly v Ústí nad Labem 

vyhlášeny 25. března, přinesla radost i zástupcům Chomutova. Nejúspěšnějším jednotlivcem 

se stejně jako v předchozích dvou letech stala plavkyně Simona Baumrtová, v soutěži 

kolektivů obsadili stříbrnou příčku hokejoví Piráti Chomutov a mezi jednotlivci v mládežnické 

kategorii se z třetího místa radoval vzpěrač VTŽ Chomutov Lukáš Kříž.  
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 Vedení města potřetí ocenilo práci učitelů. Památeční plaketu Jana A. Komenského 

26. března při příležitosti Dne učitelů z rukou primátora Jana Mareše převzalo sedmnáct 

pedagogů z chomutovských škol, na snímku cenu a gratulaci přijímá Jaroslava Koubová. 

Zvláštní ocenění za zásah při záchraně života si odnesly tři učitelky z mateřské školy. 

 

 Chomutovský stadion byl vybrán jako dějiště Mistrovství České republiky v ledním 

hokeji v kategoriích mladšího dorostu a osmých tříd. Boje o tituly a medaile zde probíhaly 

od 27. do 31. března. Piráti Chomutov byli sice účastníky turnajů, ale na medaile nedosáhli. 

 

Duben 
 

 V chorvatské Poreči začátkem dubna proběhlo Mistrovství světa kadetů a juniorů 

v šermu. Poprvé se na něm představili zástupci Chomutova, průkopníky se stali závodníci 

Domu dětí a mládeže Daniel Nezbeda a David Dyršmíd. Oba sbírali především zkušenosti, 

a tak v kadetské kategorii šermu šavlí Nezbeda obsadil 66. a Dyršmíd 78. místo. 

 

           Další úspěšnou sezonu si připsali basketbaloví Levharti Chomutov. Zopakovali loňskou 

účast v předkole play-off a jako třešničku na dortu v tomto předkole přidali jedno vítězství. 

Tým trenéra Tomáše Eisnera v Mattoni NBL obsadil 10. místo, přestože měl nejnižší rozpočet.  

 

 Prvním závodem v novém chomutovském bazénu se stal 26. ročník Memoriálu 

Jaroslava Jezbery. Proběhl 13. dubna a přestože byl určen zejména pro žactvo ročníku 2001 

a mladší, sešla se na něm kvalitní konkurence i ve vyšších ročnících a zúčastnili se ho i všichni 

nejlepší chomutovští plavci včetně Simony Baumrtové. 
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 Až po posledním zápase baráže 19. dubna si mohli definitivně oddechnout hokejoví 

Piráti i jejich fanoušci. Tým vyhrál v Olomouci, čímž Chomutovu zachránil extraligu i pro 

sezonu 2013/2014.  

 

 
 

 Chomutovští hokejisté začínají být běžnou součástí mládežnických reprezentací ČR. 

Dosavadním vrcholem bylo Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 18 let v Soči, kde se 

ve výborném světle představili útočníci David Kämpf a Ondřej Kaše (zleva), kteří mistrovství 

odehráli v elitní formaci a také se prosadili střelecky – Kämpf vstřelil dva góly, Kaše dal jeden. 

Česká reprezentace skončila na MS ve čtvrtfinále. 

 

 Poslední víkend v dubnu se ve městě 

jako již tradičně nesl v duchu Chomutovských 

slavností. Také jejich osmnáctý ročník pojali 

organizátoři jako výlet do historie a náplní 

vzdali poctu dvoustému výročí setkání tří 

panovníků protinapoleonské koalice a stému 

výročí Zemské výstavy. Vedle tradičního 

jarmarku si příchozí užili kabaret, historické 

tance, ukázku dobového spodního prádla, 

kankán, různé divadelní výstupy, pohádky pro 

děti, ostrostřeleckou soutěž, ukázky lidových 

řemesel či výroby zabijačkových pochoutek. 

Slavnosti proběhly na okraji městského parku. 
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Květen 
 

      
 

 Pátý ročník závodů dračích lodí Dragon Cup, který se odehrál na Kamencovém jezeře 

v tradičním termínu 1. května, ovládla při své premiérové účasti posádka Fitness zimák Most 

(na snímku vlevo). Druhé místo mezi patnácti účastníky vybojoval tým složený z pracovníků 

chomutovského magistrátu Lochnessky, třetí pak byli Prague Dragons, kteří navíc účastníky 

akce okouzlili působivým rituálem s čínským drakem (na snímku vpravo). 

 

 Nový fotbalový stadion na Zadních Vinohradech hostil 17. května finále Poháru České 

pošty. V předzápase žen Sparta Praha po remíze 2:2 a vítězství na penalty nad Slavií Praha 

získala pohár popáté v řadě. Hlavní utkání mezi Baumitem Jablonec nad Nisou a FK Mladá 

Boleslav skončilo také remízou 2:2 a s pokutovými kopy lépe naložili Severočeši. Fanoušci 

obou táborů vytvořili skvělou atmosféru, zároveň ale prověřili pořadatelskou službu, když se 
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dopustili výtržností a ničení zařízení stadionu. Při bilancování řádění pořadatelé zaevidovali 

padesát vytrhaných sedaček, vyvrácenou část plotu, čtyři zničené odpadkové koše a k tomu 

další drobné škody, například ukopnutý zámek na záchodě.  

 

           Oblastní muzeum v Chomutově se připojilo k celorepublikové akci Muzejní noc a k této 

příležitosti připravilo výstavu Napoleonica 2013. Obojí věnovalo 200. výročí bitvy u Chlumce 

1813 a setkání tří panovníků protinapoleonské koalice v témže roce v Chomutově. Program 

proběhl 25. května, kdy byly po celý den volně přístupné muzejní expozice, aby v podvečer 

proběhla vernisáž výstavy Napoleonica 2013 v kostele sv. Kateřiny. Návštěvníci si navečer 

mohli prohlédnout v parčíku před Domem Jiřího Popela vojenské ležení z roku 1813 a uvnitř 

domu ochutnat tradiční pokrmy ruské kuchyně a prohlédnout si výstavu Rusko minulosti i 

současnosti. V 19.00 a 21.00 hodin se pak zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky 

centra města. Kulturní program Muzejní noci připravila ruská menšina žijící na Chomutovsku. 

 

Červen 
 

 
 

 Festival Otevřeno má na chomutovské kulturní scéně pevné místo, tentokrát proběhl 

podesáté. Za čtyři dny od 6. do 9. června na deseti pódiích či jevištích proběhlo dvaadvacet 

hudebních, šest divadelních a jedno taneční vystoupení. V pestré směsi tvorby, jež vybočuje 

ze středního proudu, obrovský aplaus sklidily například hudební skupiny Charlie Straight (na 

snímku) či Zrní, stejně jako inscenace ústeckého Činoherního studia Farma zvířat nebo 

tanečně-hudební představení Piráti z Karibiku aneb Korzár v podání žáků ZUŠ T. G. Masaryka. 
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 Třetiligový FC Chomutov ukončil premiérovou sezonu na novém stadionu na 8. místě 

z 18 účastníků České fotbalové ligy, když získal 50 bodů za 13 vítězství a 11 remíz. Během 

jarní části sezony se brankář Radek Zaťko blýskl 476 minutami bez obdržené branky. 

 

Červenec 
 

 Basketbalové fanoušky 11. července zarmoutila zpráva, že klub Levharti Chomutov se 

nepřihlásil do Mattoni NBL a svůj A tým rozpouští. Důvodem byl nedostatek peněz. Klubový 

management sháněl finance do poslední chvíle, původní uzávěrka přihlášek do nejvyšší české 

soutěže byla 25. června, dvakrát prodloužená pak do 10. července. Přitom v obou předešlých 

ročnících nejvyšší ligy se Levharti i z pozice nejchudšího účastníka dostali do předkola play off. 

 

 
 

 Po úspěchu v předchozím roce se 16. července v letním kině opět představila Letní 

filharmonie. Mnohonárodnostní sbor asi dvou set muzikantů a zpěváků, od profesionálních 

umělců až po děti, si pod taktovkou švédské dirigentky Kajsy Boström připravil pásmo vážné 

hudby, jímž potěšil několik set diváků. Hlavním bodem večerního programu bylo vystoupení 

jihokorejské sopranistky Guibee Yang. Letní filharmonie je společný mezinárodní projekt ZUŠ 

T. G. Masaryka v Chomutově, Musikschule Chemnitz a Saské Mozartovy společnosti. Snímek 

je z veřejné zkoušky tělesa u městské věže na náměstí 1. máje. 

 

 Uprostřed letní přípravy Pirátů Chomutov se kapitán mužstva a jeden z jeho tahounů 

Milan Kraft rozhodl ukončit hráčskou kariéru. Trenér Jiří Čelanský při sestavování mužstva 

usoudil, že pro útočníka, který dovedl chomutovské mužstvo do extraligy a velkou měrou se 
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přičinil o její udržení, by nezbylo místo v elitních dvou formacích, přičemž ve zbývajících dvou 

by měli dostávat příležitost hlavně mladí hráči. Kraftovi tak bylo nabídnuto dokončení platné 

smlouvy v partnerské Kadani. Ten to nepřijal a raději zvolil odchod do sportovního důchodu. 

Někdejší reprezentant, hráč Pittsburghu a juniorský mistr světa za Chomutov odehrál čtyři 

sezony, v nichž nastoupil 247 zápasům, vstřelil 89 gólů a na 141 nahrál. 

 

 Šesté místo na 100 m, deváté na 50 m a jedenácté na 200 m znak – to byla bilance 

Simony Baumrtové na Mistrovství světa v plavání v dlouhém bazénu v Barceloně, které se 

uskutečnilo od 28. července do 4. srpna. V prvních dvou disciplínách navíc chomutovská 

plavkyně překonala české rekordy (více v závěru této kapitoly). 

 

Srpen 
 

           Multižánrový festival Obnaženi, který je pestrou přehlídkou především alternativních 

výtvarných a pohybových uměleckých forem, proběhl od 9. do 17. srpna v Chomutově již 

pojedenácté. Týdenní šňůra uměleckých workshopů, výstav, performancí, diskuzních setkání 

a koncertů tentokrát zvolila jednotící téma „...a co dál?“. 

 

 Se zlatou medailí se z Mistrovství Evropy v softbalu juniorů v Dánsku vrátili hráči 

SC 80 Beavers Chomutov Jakub Petřík a Marek Malý. Mladíci, kteří za Bobry už pravidelně 

nastupují v seniorské extralize, navíc patřili k oporám čerstvých juniorských mistrů Evropy. 

 

 
 

 Pro fotbalisty FC Chomutov a jejich příznivce se stalo svátkem utkání 2. kola Poháru 

České pošty, ve kterém jim los určil za soupeře Slavii Praha. Zápas, k němuž před 3 255 diváky 

došlo 28. srpna, skončil pro hostitele debaklem 0:7 (0:2) a vyřazením ze soutěže. Na snímku 

po pasu za domácí obranu posílá Martin Hurka podruhé míč za záda brankáře Radka Zaťka.  
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          Poslední prázdninový den se na náměstí 

1. máje uskutečnil třetí ročník multietnického 

festivalu Barevná planeta. V jeho rámci se na 

pódiu se představily česko-britská ska skupina 

Chancers, česko-tuniský U Cee&Flavour band, 

kubánská Atarés a folklorní rusínský soubor 

Skejušan a ukrajinský Vodohraj, k vidění byly 

také brazilské či orientální tance a závěr 

obstaraly americké spirituály v podání kapely 

Let's Go. Součástí festivalu byl také etnický 

trh, na němž zástupci jednotlivých národností 

nabízeli návštěvníkům vlastní produkty včetně 

kulinářských specialit.  

 

Září 
 

 Sportovní hry, koncerty, soutěže i charitu přinesla akce Žijeme tady, která proběhla 

6. a 7. září. Připravil ji Dům dětí a mládeže Chomutov a zúčastnili se jí umělci a sportovci 

z regionu, rodiny s dětmi, senioři či zdravotně postižení. Zatímco handicapovaným ukázala, 

že i s omezením lze dosáhnout vysokých cílů, zdravým zase, že i handicapovaní patří do 

společnosti. Vrcholem dvoudenní akce byl koncert skupiny The Tap Tap, aukce předmětů ze 

šatny a fanshopu Pirátů a také charitativní jízda na in-line dráze na Zadních Vinohradech 

nazvaná Každé kolečko pomáhá. 
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 Taneční škola Beethoven D.C. se v polovině září zúčastnila Mistrovství světa v disco 

dance v německé Bochumi a se třemi zlatými medailemi se stala nejúspěšnějším českým 

klubem a jedním z nejúspěšnějších klubů vůbec. Tituly mistrů světa získaly juniorská formace, 

juniorská malá skupina a Vítek Lukavec v juniorské kategorii sólo muži. Další tři medaile 

Beethovenu byly bronzové. 

 

 Žáci základní školy v ulici Akademika Heyrovského dosáhli velkého úspěchu v soutěži 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Z republikového finále na pražském Strahově si 

přivezli bronz ze soutěže družstev, navíc mezi jednotlivci ve svých kategoriích zlato vybojovali 

Jan Zabystřan a Alice Svobodová, mezi kantory pak stříbro učitelka Ivana Poláková.  

 

 
 

 Zhruba tisíc talentovaných mladých sportovců ze všech sedmi okresů kraje se 25. září 

sjelo do Chomutova, aby zde na Hrách dětí a mládeže Ústeckého kraje poměřili síly a formu 

v deseti disciplínách. Na sportovištích ve městě tak proběhly soutěže v atletice, basketbalu, 

fotbalu, házené, judu, karate, plavání, stolním tenise, šachách a volejbalu, v nichž si v součtu 

nejlépe vedli právě mladí sportovci z Chomutovska. Na snímku slavnostní nástup účastníků 

na atletickém stadionu. 

 

 Jubilejní 30. ročník Velké ceny Chomutova v plavání 28. a 29. září doprovodily dvě 

premiéry. Poprvé se uskutečnila v novém Aquasvětě a poprvé také v jejím rámci proběhla 

ojedinělá exhibice, při níž v jednotlivých týmech spolu plavali profesionálové a příležitostní 

plavci. Zástupci firem z regionu, sponzorů a dalších partnerů chomutovského plavání totiž 

dostali možnost si účast nejlepších českých plavců ve svých štafetách vydražit. Zejména kvůli 
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této štafetě se akce zúčastnila největší česká 

plavecká esa, mezi kterými samozřejmě 

nechyběla domácí Simona Baumrtová. Ta pět 

disciplín vyhrála, v jedné byla druhá a navíc 

skvělým výkonem v kraulové stovce 54,70 sec. 

pomohla k vítězství v exhibičních štafetách 

družstvu stavební firmy SMP. Na snímku se 

Simona Baumrtová, Ondřej Baumrt, Jindřich 

Tautrman a Martin Doksanský radují z vítězství. 

 

Říjen 
 

           Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 4. října před zaplněným hledištěm divadla 

v Mostě odměnil pět osobností Cenou hejtmana za rok 2012 a s ní souvisejícím příspěvkem 

100 tisíc korun. Na základě nominací od veřejnosti cenu v kategorii sportu získala zástupkyně 

Chomutova Simona Baumrtová, aktuálně nejlepší plavkyně České republiky.  

 

 
 

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov se po dvouleté pauze 13. října znovu radovali ze 

zisku titulu mistrů České republiky. Pro Bobry to byl úspěch dost nečekaný, protože v období 

omlazování kádru tak vysoké cíle neměli. Po třetím místě v základní části jim ale vynikajícím 

způsobem vygradovala forma v play off, kde ve čtvrtfinále vyřadili Tempo Praha, v semifinále 

Radotínský SK a ve finále porazili 3:1 na zápasy suverénního vítěze základní části a držitele 

titulů z předchozích dvou let Spectrum Praha, na snímku z finále na postu chytače Jakub Vrba. 

Úspěšný byl i B tým Beavers, který počtvrté v řadě vyhrál Interpohár ČSA.  



[37] 
 

 
 

            Pět let plánů, dva roky příprav a tři měsíce tvrdé práce, do níž se zapojili takřka všichni 

pracovníci muzea, předcházelo vzniku nové stálé expozice Oblastního muzea v Chomutově 

Všemu světu na útěchu s podtitulem Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 

1350 – 1590, jež byla 16. října vernisáží představena veřejnosti. V muzejních prostorách na 

radnici nahradila předchozí expozici Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech. 

 

         Hned první účast chomutovského 

fotografa Miloše Štáfka v soutěži Czech 

Press Photo skončila úspěchem, odborná 

porota mu udělila druhé místo v jedné 

z hlavních kategorií. Oceněnou fotografií 

na téma Příroda a životní prostředí byl 

snímek odpouštění Nechranické přehrady 

při letních povodních. Člověk na provaze 

je autor snímku, jedná se tak o netradiční 

autoportrét. 

 

 V předvečer 95. výročí vzniku Československé republiky 24. října udílel primátor Jan 

Mareš v divadle ocenění 71 osobnostem města Chomutova. Pamětní list a medaili z jeho 

rukou převzali nominovaní z kulturních, sportovních a společenských organizací, kteří se 

významnou měrou zasloužili o svobodu a demokracii, ale také za přínos v udržování tradic a 

odkazu našich předků, za podporu kulturního, sportovního a sociálního života ve městě, 

dobrovolnou práci s dětmi a mládeží nebo za šíření dobrého jména Chomutova.  
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Listopad 
 

 
 

          Chomutovské taneční gala – Velká cena 

města Chomutova se z předvánočního času 

přesunula na listopadový a 28. ročník soutěže 

ve sportovním tanci třídy BAM tak proběhl už 

17. listopadu. Účastí ho ozdobilo několik párů 

ze zahraničí, z nichž Poláci Aleksandra Fron a 

Kamil Kedra vyhrála soutěž ve standardních 

tancích. V latinskoamerických tradičně zvítězili 

Jan Onder a Lucie Hunčárová, jež měli největší 

podporu zaplněného divadla. 

 

 Florbal na nejvyšší úrovni představilo divákům utkání extraligy mužů Tatran Omlux 

Střešovice – 1. SC Woow Vítkovice, které pod názvem Severská výzva proběhlo 21. listopadu 

v městské sportovní hale. Zápas skončil prohrou Tatranu 3:8, utkání přihlíželo 728 diváků. 

 

 Jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Cumbajšpíl znovu proběhl ve dvou po sobě 

jdoucích pátcích, a to 29. listopadu a 6. prosince. Uskutečnil se v bývalém klubu Švermák 

v domě č. 9 na náměstí 1. máje, kde se představili nejen hudebníci z českého i německého 

Krušnohoří, ale také zástupci současné nezávislé scény z dalších míst Česka. Festival zakončila 

20. prosince v kavárně Café Rouge vernisáž výstavy tiskovin a fotografií z desetileté historie 

přehlídky. 
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 Nový zimní stadion patřil o víkendu 30. listopadu a 1. prosince muzikálu na ledě 

Popelka. Ve třech představeních, z nichž první bylo zcela vyprodané a další dvě téměř, viděli 

diváci známou pohádku s velkolepou výpravou, kouzelnými světelnými efekty a filmovými 

animacemi. Hlavní role ztvárnili krasobruslaři Jelena Jovanovič a Konstantin Gavrin, v dalších 

velkých rolích se představili Vlastimil Harapes, Hana Křížková a Tomáš Savka. Představení 

zajistili chomutovští podnikatelé Karel Lipmann, Milan Štefanov a David Dinda, kteří celkové 

náklady i s nezbytnými úpravami stadionu vyčíslili na více než tři miliony korun. Z výtěžku 

poté 30 tisíc korun věnovali chomutovské nemocnici. 

 

Prosinec 
 

 Simona Baumrtová se na Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v dánském 

Herningu stala mistryní Evropy! Chomutovská plavkyně excelovala v disciplíně 50 m znak, 

k tomu na stovce a dvoustovce získala stříbrné medaile a bronz brala coby členka smíšené 

štafety na 4 x 50 m. Na padesáti a stometrové trati k tomu překonala vlastní český rekord 

(více v závěru této kapitoly). 

 

 Město v závěru roku vydalo reprezentativní publikaci s názvem Sochy Chomutova. 

Kniha fotograficky dokumentuje známé skulptury na frekventovaných prostranstvích i ty méně 

známé na odlehlých místech města a každou z nich doprovází textem městského architekta 

Jaroslava Pachnera. Dvaadvacátého prosince při příležitosti čtvrtého adventního koncertu 

v kostele svatého Ignáce knihu společně s autory pokřtil primátor Jan Mareš. 
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          Již se stává tradicí, že na Štědrý den patří náměstí 1. máje živému betlému (na snímku). 

I tentokrát se k jesličkám přišly podívat stovky lidí. Kromě klasického scénického představení, 

při němž se průvod klaní jezulátku, je tu čekalo třeba i lití olova. Vyvrcholením vánočního 

programu opět byla půlnoční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení pěveckých 

sborů s Komorním orchestrem města Chomutova v kostele svatého Ignáce. 

 

 Konec roku zastihl Piráty Chomutov na posledním místě hokejové extraligy, navíc 

s hrozivou ztrátou na týmy před sebou. Play out bylo takřka nevyhnutelné, a přestože sezona 

byla teprve těsně za polovinou, fanoušci už se hrozili baráže. Klub zkoušel leccos – uděloval 

hráčům pokuty, vyměnil trenéra, nakoupil další posily, jiné hráče vyhodil. Nic z toho ovšem 

k dlouhodobému zlepšení nevedlo. 

 

 Junioři David Kämpf, Ondřej Kaše a Libor Šulák, kteří už nastupují i za A tým Pirátů, si 

náladu spravili účastí na Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 20 let, jež proběhlo na 

přelomu roku ve švédském Malmö. Všichni tři pomohli kvalitními výkony české reprezentaci 

do čtvrtfinále, Kaše a Kämpf dokonce přispěli gólem. Do Švédska odcestoval i další hráč Pirátů 

Jiří Fronk, ale v přípravě se zranil a do MS nezasáhl.  
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2. 2.  Při premiéře od deseti k pěti a pak ještě níž 
 

 Hokejový Chomutov vstoupil 13. září 2012 po 38 letech do nejvyšší soutěže. Fanoušci, 

ale i odborníci Pirátům povětšinou předpovídali bezproblémovou záchranu, někteří dokonce 

tipovali postup do play off. Úvod sezony naplňoval jejich očekávání měrou vrchovatou, pak 

však nabral vývoj nečekaný směr. 

            S několika změnami v kádru, avšak 

s překvapivým hrdinou postupové sezony 

trenérem Jiřím Doležalem (na snímku) 

Piráti skvěle zvládli přípravu včetně účasti 

v prestižní European Trophy. Vybranou 

společnost nejlepších evropských klubů 

překvapovali nadšeným ofenzivním 

hokejem, který jim zajistil druhé místo 

v osmičlenné skupině. Piráti nastříleli 

nejvíce gólů a na venkovních stadionech 

všechna čtyři utkání vyhráli, když v základní hrací době porazili Spartu Praha 3:1 a UPC Vídeň 

Capitals 6:1, na samostatné nájezdy pak vítěze finské ligy JYP Jyväskylä 5:4 a vítěze její 

základní části KaIPa Kuopio 4:3. Doma proti mistru slovenské extraligy a současně nováčkovi 

ruské KHL Slovanu Bratislava a předním švédským týmům Linköpings HC (na snímku) a HV71 

Jönköping tak úspěšní nebyli, zato fanoušky nadchli demolicí Sparty Praha 7:0. Se střídavými 

úspěchy se v přípravě měřili s extraligisty, přednímu celku ruské KHL Salavatu Julajev Ufa 

doma po vyrovnaném průběhu podlehli 1:3. 
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 S entuziasmem Chomutov vstoupil i do extraligy a celou první čtvrtinu základní části 

byl jejím příjemným překvapením. Hned ve třetím kole při přestřelce se Spartou Praha 7:5 po 

dvou brankách vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport David Hruška, když jako 

62. dokázal v nejvyšší české soutěži vsítit 250 gólů. Situací v extralize pak zamíchala výluka 

zámořské NHL, při níž nejen čeští hráči hledali angažmá v extralize. Často se vraceli do svých 

mateřských klubů, takže například v Kladně se sešla pětka snů s Jágrem, Plekancem a 

Tlustým v útoku a Židlickým a Kaberlem v obraně! Také vedení Chomutova se mohlo chlubit 

úlovky - tím největším byl právě kladenský odchovanec Michael Frolík (na snímku), aktuálně 

útočník Chicago Blackhawks, který v NHL přes svůj věk 24 let odehrál již více než 300 utkání. 

Stejně tak má bohaté reprezentační zkušenosti, hlavně z mládežnických kategorií. Například 

za reprezentaci do 20 let odehrál čtyři šampionáty, což je český i československý rekord. Své 

kvality prokázal i v Chomutově, kde se hned stal oporou mužstva i oblíbencem fanoušků.  
 

 
 

 V říjnu a listopadu přišli další hráči z NHL, a to urostlý obránce Milan Jurčina z New 

York Islanders, slovenský reprezentant, a kanadský útočník Washingtonu Capitals Jason 

Chimera, držitel dvou medailí z mistrovství světa. Po jejich účinkování v dresu Pirátů ale 

zůstaly spíše rozpaky. Chimera sice v premiéře rozhodl zápas proměněným nájezdem, ovšem 

pak bez bodu odehrál čtyři další utkání a odletěl zpět za oceán s odůvodněním, že se mu 

stýská po rodině. Jurčina odehrál 22 zápasů, ale připsal si jen 3 asistence a vůbec nevyužíval 

svůj fyzický potenciál. Před Vánoci s ním klub ukončil smlouvu. V chomutovském mužstvu 

tedy zůstal jen Michael Frolík, který naopak zanechal ten nejlepší dojem – ve 32 zápasech 

vstřelil 14 gólů a na dalších 10 nahrál. Jeho trefy několikrát rozhodly zápas, byl spolehlivým 

exekutorem nájezdů. Zpráva o pozitivním vývoji v NHL a jejím blízkém startu přišla 6. ledna, 
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v hrací den extraligy. Mužstva zastihla při cestě nebo přípravě na zápas, a tak drtivá většina 

hráčů z NHL už k utkání nenastoupila, jednou z mála výjimek byl na ledě pražské Slavie 

Michael Frolík. O dva dny později už odlétal do Spojených států amerických, aby ve zkrácené 

sezoně NHL opět nastupoval za Chicago Blackhawks. Fanoušci Pirátů ho na dálku sledovali a 

moc mu přáli, když v červnu zvedl nad hlavu slavný Stanley Cup! 

 

 
  

 Hokejový Chomutov si ovšem mnoho radosti v extraligové premiéře neužil. Pouze 

zmíněnou první čtvrtinu základní části měl výbornou, získal v ní 20 bodů, když třikrát vyhrál 

v základní hrací době a pětkrát v prodloužení nebo na samostatné nájezdy. Dál už to bylo jen 

horší, a tak se ze sedmého místa Piráti pozvolna poroučeli ke dnu tabulky. Druhá čtvrtina 

přinesla jen jedno vítězství v základní hrací době a celkově devět bodů, což 26. listopadu 

stálo místo trenéra Jiřího Doležala. Tým dál vedl jeho asistent Mikuláš Antonik, ale hra byla 

ještě horší a bodové zisky sporadičtější. V závěru roku se Piráti propadli na poslední příčku 

extraligové tabulky. O únik z ní se nějaký čas prali s Libercem, ale právě po domácí prohře 3:6 

s Bílými tygry byl 24. ledna odvolán Mikuláš Antonik i jeho asistenti Stanislav Mikšovic a 

Jaroslav Liška. Z partnerské Kadaně byl povolán Jiří Čelanský, který si za asistenty vybral 

Zdeňka Skořepu a Jaroslava Becka, a s nimi přišlo částečné zlepšení. Pod jejich taktovkou 

v devíti zbylých zápasech Piráti získali 13 bodů, ale na únik z posledního místa to nestačilo. 

Základní část extraligy tedy Chomutov dokončil na 14. místě, když v 52 kolech získal 57 bodů. 

Poslední místo obsadil ziskem 18 bodů i v tabulce venkovních zápasů, na vlastním ledě byl 

přece jen o něco úspěšnější, když 39 bodů ho řadilo na 13. místo. Na horním snímku z utkání 

proti Třinci vyváží puk z obranného pásma Tomáš Káňa. 
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Závěr tabulky základní části extraligy 2012/2013: 
 

11. Brno  52 17 6 9 20 149:158 72 

12. Karlovy Vary  52 19 2 6 25 133:148 67 

13. Liberec  52 15 3 12 22 137:178 63 

14. Chomutov  52 11 10 4 27 127:178 57 

 

 Zápasy skupiny o umístění nic nevyřešily, pořadí zůstalo přesně takové, v jakém do ní 

čtveřice mužstev vstoupila. Chomutov v šesti utkáních získal 7 bodů a definitivně se musel 

smířit s baráží, do níž spadli i Bílí tygři Liberec. Naopak z 1. ligy do ní postoupil tradiční 

účastník BK Mladá Boleslav a čtvrtým aktérem byl HC Olomouc. 
 

1. Brno 58 18 8 10 22 164:175 80 

2. Karlovy Vary 58 22 2 7 27 151:167 77 

3. Liberec 58 18 4 12 24 154:189 74 

4. Chomutov 58 12 11 6 29 145:199 64 

 

         Nový model prolínací soutěže se dvěma nejhoršími extraligisty a dvěma nejlepšími celky 

první ligy přinesl obrovské drama, ale pro Chomutov nakonec dopadl dobře. Ve vyrovnaných 

soubojích rozhodovaly i maličkosti, například góly kapitána Milana Krafta v posledních 

vteřinách domácích zápasů s Olomoucí a Libercem. Po dobrém startu v podobě dvou vítězství 

přišly dvě prohry na samostatné nájezdy a jedna v základní hrací době. Následovala série čtyř 

výher, kterou tři kola před koncem baráže stačilo pojistit dvěma body. Těch se Piráti nedočkali 

v Mladé Boleslavi, pak doma proti Liberci vyválčili jen jeden. Klíčovým hráčem hostů v tomto 

utkání byl exchomutovský Radek Duda, jenž v 53. minutě gólem na 3:4 strhl vedení na stranu 

Liberce, ale hlavně střelou deset vteřin před koncem prodloužení rozhodl o porážce Pirátů 

4:5. S Dudou přitom Chomutov koncem listopadu pro neuspokojivé výkony ukončil smlouvu.  

Poté, co se známý bouřlivák dohodl na smlouvě s Libercem, bylo součástí kontraktu omezení, 

že do konce extraligového ročníku nesmí nastoupit proti svému bývalému klubu. Ale právní 

výklad Radku Dudovi v baráži umožnil proti Chomutovu hrát a ten se takto pomstil.          

          K definitivní záchraně Pirátů v extralize tak vedla až výhra v posledním kole v Olomouci. 

Nutno dodat, že přes všechny patálie fanoušci na tým nezanevřeli, naopak mu v kritických 

chvílích vyjadřovali podporu. Šest domácích utkání baráže vidělo 28 013 diváků, což dává 

průměr 4 669 návštěvníků na zápas. V základní části byl divácký průměr 4 178 a ve skupině 

o umístění 4 066 příchozích. 
 

1. Chomutov 12 6 1 3 2 27:26 23 

2. Liberec 12 7 1 0 4 32:27 23 

3. Ml. Boleslav 12 6 1 0 5 35:24 20 

4. Olomouc 12 1 1 1 9 13:30 6 
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2. 3.  Pohádkový závěr roku ozdobil titul mistryně Evropy 
 

 
 

 Úspěchy Simony Baumrtové mezi plaveckou elitou v roce 2013 pokračovaly. Sezona 

měla tradičně dva vrcholy, letní Mistrovství světa v plavání v dlouhém bazénu v Barceloně a 

zimní Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v dánském Herningu. První polovina 

roku byla pro Simonu důležitá také kvůli dokončení bakalářského studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

          První akcí roku byly závody družstev v Mělníku, kdy Simona přispěla k postupu TJ Slávie 

Chomutov do semifinále. Během února absolvovala dvoutýdenní reprezentační soustředění 

v teple na Tenerife. S ohledem na změnu chomutovského bazénu bylo nezbytné častěji do 

přípravy zařazovat soustředění v padesátimetrových bazénech, ve kterých probíhají vrcholné 

letní akce. Proto již v březnu proběhlo oddílové soustředění v Praze-Podolí.  

 Následně se Simona Baumrtová zúčastnila Českého poháru v Českých Budějovicích 

a zaplavala tam velmi kvalitní časy, především na 100 m znak. Z plánovaných soustředění 

v padesátimetrovém bazénu se Simona zúčastnila reprezentačního ve španělské Calelle a po 

měsíci dalšího na stejném místě, ale s oddílem. Soustředění byla velmi náročná se zaměřením 

na plavání závodním tempem. V mezidobí čekaly Simonu závěrečné zkoušky na FTVS, 

známky 1-2-2-2-2-2 svědčily o dobré studijní přípravě. V červnu se společně s reprezentací 

zúčastnila dvou závodů Mare Nostrum (Monako, Barcelona), kde překonala svůj první český 

rekord v roce 2013 a zároveň poslední znakový, který ještě držel někdo jiný. Konkrétně 

časem 28,47 na 50 m znak o 3 setiny sekundy vymazala z rekordních tabulek legendární Ilonu 

Hlaváčkovou. Dále Simonu čekala dvě soustředění, s oddílem v Praze-Podolí a s reprezentací 

v Pardubicích. Formu si otestovala na letním Mistrovství České republiky v plavání v dlouhém 

bazénu v Pardubicích, kde překonala český rekord na 200 m volný způsob časem 2:01,73.  
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 Ladění formy směřovalo k Mistrovství světa v plavání v dlouhém bazénu, jež proběhlo 

od 19. července do 4. srpna v Barceloně. Přáním chomutovské závodnice bylo dostat se 

poprvé na MS v dlouhém bazénu do finále. To se jí povedlo na 100 m znak, kde obsadila 

vynikající 6. místo v českém rekordu 59,84. Zdařilé bylo i představení na 50 m znak, kde 

dvakrát překonala český  rekord – 28,38 a 28,20 a obsadila 9. místo. Závod na 200 m znak se 

Simoně již tak nepovedl, dostala se sice do semifinále, ale kvůli špatnému rozvržení tempa 

zůstala za hranicí 2:10. 

 Po skončení šampionátu odjela Simona na závody Světového poháru v 25metrovém 

bazénu do Berlína. Zde hned třikrát překonala český rekord - 50 m znak posunula na 26,55, 

100 m znak na 57,15 a 100 m polohový závod na 1:00,63. Závěr letní sezony byl vynikající! 

 Po dvou týdnech volna začala příprava na kratší zimní sezonu. V tréninkovém procesu 

trenéři Tomáš Baumrt a Jaroslav Jezbera zařadili některé prvky z tréninku nejlepší světové 

znakařky Melissy Franklin a také kladli větší důraz na sílu v suché přípravě. Jak ukázala druhá 

půlka sezony, trenéři zvolili správnou cestu. Tradiční zářijové soustředění na kolech proběhlo 

netradičně v nížinatém okolí Nymburka, kde doplňkem bylo plavání v bazénu. Po třech 

závodech (Znojmo, Chomutov, Nový Jičín) odletěla Simona s reprezentací na mimořádně 

náročné soustředění na Kypr. Po návratu a krátkém odpočinku pak plavala ještě na závodech 

Českého poháru v Jihlavě, Brně a posledním tuzemskou akcí bylo Mistrovství České republiky 

v plavání v krátkém bazénu v Plzni. I když na tento závod Simona formu neladila, představila 

se v Plzni v neskutečné formě. Opět neplavala znakové disciplíny, i tak sedm startů znamenalo 

sedm výrazných osobních rekordů a tři nové české rekordy – 200 m volný způsob za 1:57,10, 

100 m polohový závod za 59,82 a 200 m polohový závod za 2:08,61. Časy na polohovkách se 

zařadila v aktuálních evropských tabulkách na konec první desítky! Bylo téměř jisté, že pokud 

nepřijde nějaký zdravotní problém, čeká Simonu Baumrtovou za dva týdny velké ME. 

 Výsledky na Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu, jež v dánském Herningu 

proběhlo od 12. do 15. prosince, přesto předčily veškerá očekávání. Především po sérii sedmi 

bronzových medailí z předešlých šampionátů chomutovská plavkyně Simona Baumrtová 

dosáhla také na tu nejcennější – zlatou. Mistryní Evropy se stala třetí den šampionátu, a to 

v disciplíně 50 m znak. Po suverénních výkonech v rozplavbách a v semifinále postoupila do 

finále, kde v českém rekordu 26,26 získala tolik kýženou zlatou medaili. Kromě ní slavila ještě 

další tři medaile. Stříbrné na 100 m znak v čase 56,28 (český rekord) a na 200 m znak v čase 

2:03,06, bronzovou pak pomohla vybojovat smíšené štafetě na 4x50 m. Zde pouze nešťastné 

pravidlo, že se ve smíšené štafetě nepočítá první znakový úsek jako platný čas, zabránilo, aby 

se Simoně počítal čas 25,99. Tím se totiž přiblížila světovému rekordu, který byl zaplaván 

ještě v gumových plavkách, na 29 setin sekundy. Je potřeba vyzvednout také čas 56,28 na 

100 m znak. Simona sice byla „až druhá“, ale tímto časem stejně jako vítězka překonala 

původní evropský rekord. ME v Dánsku bylo nejlépe obsazené za poslední čtyři roky, o to 

více výsledky Baumrtové vyniknou. 

 Čerstvá evropská šampionka se na den vrátila do ČR a pak spolu s Petrou Chocovou 

odcestovaly do skotského Glasgow na prestižní mítink Duel in the Pool (Evropa proti USA), 

kam byly vybrány jako jediní zástupci českého plavání. I díky Simoně se reprezentantům 
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Evropy dařilo bojovat se zámořskou velmocí až do poslední disciplíny, kterou ale bohužel 

prohráli a celkový výsledek byl tedy 132:131 pro USA. Chomutovská plavkyně do Skotska 

odlétala již mírně nachlazená, přesto dokázala dvakrát vybojovat 2. místo a významně se 

podílela na vítězství Evropy ve štafetě 4x100 m polohový závod, kde na 1. úseku získala 

rozhodující, více než sekundový náskok (100 m znak 56,49). Na snímku z této disciplíny 

Simona Baumrtová (vpravo) slaví s kolegyněmi ze štafety Jeanette Ottesen-Gray, Fran Hasall 

a Moniek Nijhuis. 
 

 
 

 Rok 2013 skončil pohádkově a celkově byl také mimořádně úspěšný. Vždyť Simona 

Baumrtová v něm překonala 15 individuálních a 4 štafetové české rekordy a získala 4 medaile 

z mistrovství Evropy a 6. místo z mistrovství světa. Potěšující je i respekt, který nejlepší české 

plavkyni soupeřky na evropských i světových soutěžích prokazují. 
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

 Rada města Chomutova v roce 2013 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Bc. 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 2013 zasedala čtyřiadvacetkrát, všechna zasedání jsou 

vedena jako řádná. Tato neveřejná jednání proběhla v termínech: 14. ledna, 28. ledna, 

11. února, 25. února, 7. března, 18. března, 8. dubna, 22. dubna, 13. května, 27. května, 

3. června, 17. června, 1. července, 15. července, 15. srpna, 26. srpna, 2. září, 7. října, 21. října, 

4. listopadu, 11. listopadu. 18. listopadu, 2. prosince a 16. prosince. S kolegy z Jirkova se 

chomutovští radní sešli 3. dubna. 

 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2013 pracovalo ve složení (abecedně): 

MUDr. Jiří Binter 

Mgr. Eva Blažková 

Ing. Daniel Černý  
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Ing. Vojtěch Čihař 

Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík  

Ing. Helena Hanyšová  

Ing. Jiří Hartman 

Ing. Miloň Houda 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

Josef Jeřábek (od 14. ledna do 26. srpna - úmrtí) 

PaedDr. Marie Kindermannová 

Bc. Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Ing. Rudolf Kozák 

MUDr. Martin Krákora 

Mgr. Andrea Löblová 

Stanislav Mandát (od 26. srpna) 

Mgr. Jan Mareš 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Mgr. Milan Märc 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

MVDr. Přemysl Rabas 

Ing. Jan Řehák 

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 2013 zasedalo pětkrát, všechna zasedání jsou 

vedena jako řádná. Tato veřejně přístupná jednání proběhla 18. března, 17. června, 16. září, 

25. listopadu a 16. 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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            Radní na zasedání 11. února po projednání schválili směrnici, která stanovuje pravidla 

pro pravidelné hodnocení práce ředitelů škol zřízených městem. Tato každoroční hodnocení  

budou sloužit jako podklad pro odměňování ředitelů škol, případně pro možnost prodloužení 

jejich funkčního období. Současně radní také využili zákonné možnosti nevyhlásit výběrové 

řízení a prodloužili funkční období do 31. července 2019 Radmile Zítkové, ředitelce základní 

školy v Kadaňské ulici. 

 

 Na stejném zasedání rada města jako každý rok vyhlásila granty, a to v oblastech 

podpory rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (finanční rámec 150 000 Kč, pro 

jednoho žadatele maximálně 30 000 Kč), podpory rozvoje sportovních talentů - sporty převážně 

individuálního charakteru (finanční rámec 100 000 Kč, pro jednoho žadatele maximálně 

20 000 Kč), podpory přirozeného sociálního prostředí osob prostřednictvím sociálních služeb 

(finanční rámec 50 000 Kč) a podpory pracovní integrace osob se zdravotním, zejména 

mentálním postižením (finanční rámec 100 000 Kč). Žádosti nejprve posuzuje komise pro 

občanské aktivity a následně rada a zastupitelstvo. 

 

 Rada města Chomutova 25. února podpořila snahu představitelů vedení měst a krajů 

k dostavbě rychlostních silnic R7 a R6 jako komunikací dálničního typu a vyzvala vládu České 

republiky, aby tyto komunikace se staly její prioritou při řešení dopravní obslužnosti regionů.  

 

 Zastupitelstvo města na svém prvním jednání v roce 2013 mimo jiných rozhodnutí na 

základě návrhu příslušné komise a rady města rozdělilo peníze pro takzvané podporované 

sporty. Z celkového obnosu 12 500 000 Kč nejvíce připadlo hokejovým Pirátům Chomutov, 

kteří dostali 7 000 000 Kč. Další částky byly rozděleny takto: basketbal Levharti Chomutov 

1 875 000 Kč, fotbal FC Chomutov 1 000 000 Kč, plavání Slávie Chomutov 600 000 Kč, zápas 

Czech Wrestling Chomutov 600 000 Kč, národní házená SK Chomutov NH 400 000 Kč, judo 

VTŽ Chomutov 325 000 Kč, kanoistika SC 80 Chomutov 250 000 Kč, softbal SC 80 Chomutov 

200 000 Kč. Fotbal AFK LoKo Chomutov na základě výjimky ze zásad pro poskytování dotací 

podporovaným sportům získal od zastupitelstva 250 000 Kč. Volejbalistům VEROS Chomutov, 

kteří při udílení dotací pro podporované sporty přišli zkrátka, schválili zastupitelé 17. června 

v rámci rozdělování peněz na podporu občanských aktivit příspěvek na činnost 135 000 Kč. 

 

 Po dlouhé době se 3. dubna sešli radní Chomutova a Jirkova. Tématem všech bodů 

společného jednání na historické radnici byl Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova.  

 

            Rada města Chomutova na svém jednání 8. dubna souhlasila s pojmenováním nového 

zimního stadionu a přilehlé tréninkové haly SD aréna. Název vznikl na základě dlouhodobé 

spolupráce města Chomutova se společností Severočeské doly. 

 

 Občanské sdružení Kuprospěchu žádalo o pronájem budovy bývalých městských lázní 

pro konání podzimního festivalu Cumbajšpíl. Vzhledem k tomu, že budova je již více než půl 
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roku bez provozu, nejsou obnovované revize zařízení ani prováděny pravidelné opravy, rada 

na jednání 22. dubna v zájmu bezpečnosti neschválila krátkodobý pronájem bývalých 

městských lázní. Pořadatelům doporučila připravit akci v jiných částech a prostorách města.  

 

 Radní 27. května řešili smluvní vztahy se společnostmi zabývajícími se zpětným 

odběrem tříděného odpadu. Schválili novou smlouvu o výpůjčce kontejnerů na separovaný 

odpad se společností EKO – KOM a smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou Asekol. Na základě první 

smlouvy má město na svém území bezplatně k dispozici 344 kontejnerů na tříděný odpad, 

konkrétně plast, papír a sklo, dokonce město za provozování systému dostává čtvrtletně 

odměny. Díky druhé smlouvě bude na území města umístěno dalších osm kontejnerů pro 

odkládání drobného elektrozařízení a baterií. Elektroodpad, který se do kontejnerů nevejde, 

mohou obyvatelé Chomutova i nadále odevzdávat ve sběrných dvorech v ulicích U Větrného 

mlýna, Jiráskova, Kamenná a Pražská.  

 

 Městští radní 3. června projednali předložený návrh prorodinné politiky a koncepce 

sociálního začleňování a pro naplnění jejich cílů ustanovili své dvě nové poradní platformy – 

Chomutovské partnerství a Partnerství pro rodinu. Zatímco Partnerství pro rodinu má za 

úkol iniciovat diskuzi o potřebách rodin v Chomutově a navrhovat dlouhodobá koncepční 

i bezprostřední konkrétní opatření k uspokojení těchto potřeb, Chomutovské partnerství má 

koncepčně a strategicky zakotvit sociální politiku města a působit hlavně v oblasti prevence 

sociálního vyloučení a integrace sociálně vyloučených obyvatel do společnosti. Obě poradní 

skupiny tvoří místní odborníci, politici, úředníci magistrátu a zástupci neziskových organizací.  

 

 Rada města 13. května projednala a následně zastupitelstvo 17. června po projednání 

schválilo další obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her. Nová vyhláška opět plošně zakázala hazard na území celého města 

vyjma dvou stanovených míst, a to v bývalých krytech na Zahradní a v Mostecké ulici. Plošný 

zákaz zrušil do té doby platnou časovou regulaci takzvaných výherních automatů, která byla 

prozatímním řešením pro povolené licence Ministerstvem financí ČR.  

 

 Na stejném zasedání zastupitelstva byla schválena i další obecně závazná vyhláška, 

a to o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Oproti její předchozí 

verzi se rozšířil počet lokalit, ve kterých se nesmí alkohol veřejně konzumovat, na třiadvacet. 

Výjimkou jsou předzahrádky restaurací, kulturní akce a první a poslední den roku. 

 

 Zastupitelstvo města 17. června schválilo uzavření dohody o založení partnerských  

vztahů mezi Chomutovem a Trnavou ve Slovenské republice. Se žádostí o partnerství přišla 

slovenská strana. Smlouva obsahuje závazek měst napomáhat rozvoji vzájemného přátelství 

a spolupráce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, cestovního ruchu, obchodu a v jiných 

sférách společenského a ekonomického života.  
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 Při zasedání 17. června (na snímku) zastupitelstvo města rozhodlo o navázání dalšího 

partnerského vztahu, a to schválením vstupu Chomutova do Sdružení historických měst a 

sídel Čech, Moravy a Slezska. Členy spolku jsou města a vesnice nebo jejich části, na jejichž 

území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Sdružení se 

soustřeďuje na jejich uchování, ochranu a trvalou využitelnost. 

 

 Chomutov pro rok 2013 vyčlenil 20 milionů korun na dotační podporu sportovních, 

kulturních a společenských organizací, jež zajišťují ve městě pro občany volnočasové aktivity. 

Z toho pak 1,5 milionu vydá na údržbu a provoz sportovišť, která nejsou ve vlastnictví města. 

Zastupitelé schválili dotaci na údržbu sportovišť a jejich provoz včetně energií pro organizace 

Chomutovská sportovní unie – 1 000 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Chomutov – 200 000 

Kč, TJ Válcovny trub a železárny Chomutov – 200 000 Kč a Sportovně střelecký klub 045 

Chomutov 100 000 Kč.  

 

 Radní města 1. července po projednání schválili poskytnutí finančních darů do dvou 

obcí Ústeckého kraje jako pomoc po nedávných záplavách. Rozhodli, že pomoc Chomutova 

bude určena na opravy domova s pečovatelskou službou v Mlékojedech a na nákup zničeného 

vybavení mateřské školy v Lubenci, obě zařízení dostanou 25 000 Kč. Materiální sbírka vod, 

desinfekčních a úklidových prostředků a pomůcek už v průběhu června pomohla Hřensku na 

Děčínsku.  
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           Na jednání 26. srpna Rada města Chomutova schválila nový tržní řád a rozhodla o jeho 

vydání od 15. září. Zatímco v jeho předchozí verzi platil zákaz podomního prodeje ve městě 

od 20 do 8 hodin, podle nové už platí celodenní zákaz. Nový tržní řád také zaktualizoval 

prodejní místa například u městského informačního centra. Právnickým osobám, které zákaz 

podomního prodeje v Chomutově poruší, hrozí ve správním řízení sankce do výše 200 000 Kč 

korun a fyzickým osobám do výše 30 000 Kč.  

 

 Rada města 2. září a po ní zastupitelstvo města 16. září projednaly a schválily uzavření 

memoranda měst Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov o jejich spolupráci na 

přípravě strategie, jež umožní čerpání financí ze strukturálních fondů Evropské unie v novém 

šestiletém programovacím období. Ústecko – chomutovská aglomerace chystá plány ve třech 

klíčových oblastech, jimiž jsou udržitelná doprava, životní prostředí a sociální soudržnost.  

 

 Radní na jednání 7. října zohlednili zdravotní a sociální důvody žadatelů a přidělili jim 

nové bydlení. Do bezbariérového bytu v domě s pečovatelskou službou Merkur se tak bude 

moci přestěhovat muž, který má problémy s chůzí a ve stávajícím bydlení je pro něj obtížné 

využívání koupelny. Takzvaný byt na půli cesty zase mohou po omezenou dobu využívat žena 

s dcerou, jež se dostaly do tíživé životní situace.  

 

 Stěžejním bodem zasedání rady 4. listopadu bylo projednání návrhu rozpočtu města 

na rok 2014. Rozpočet byl připravený jako vyrovnaný v celkovém objemu 1 302 005 000 Kč 

s tím, že na běžné provozní výdaje počítá s částkou 737 milionů a na investice 234 milionů. 

Radní návrh doporučili k projednání zastupitelům a ti jej na zasedání 25. listopadu schválili. 

 

 Větší časový prostor i širší debatu než při schvalování rozpočtu města si na jednání 

zastupitelstva 25. listopadu vyžádala žádost Pirátů Chomutov o mimořádnou dotaci ve výši 

10 000 000 Kč na mládežnický hokej. Piráti přitom už na jaře v rámci rozdělování peněz 

podporovaným sportům od města brali 7 000 000 Kč. Nakonec přes odpor opozice zastupitelé 

desetimilionovou dotaci schválili, když pro jich bylo devatenáct. Stejně tak byla schválena 

dotace 1 000 000 Kč fotbalistům FC Chomutov, taktéž na činnost mládežnických družstev.  

 

 Obyvatelé Chomutova zaplatí v roce 2014 za odpady stejnou částku jako v roce 2013, 

a to 456 korun, i když cena odpadů vzrostla. Na svém zasedání 25. listopadu o tom rozhodli 

zastupitelé. Rozdíl mezi skutečnými náklady na shromažďování, sběr, třídění a odstraňování 

komunálního odpadu a vybranými poplatky tak opět uhradí město, konkrétně za každého 

občana 338 korun. 

 

 K příležitosti dvacátého výročí založení Severočeských dolů schválila 16. prosince rada 

města dar této společnosti, která je pro město významným partnerem a donátorem zdejších 

kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Darem byla dřevěná socha s názvem Vrták 

v hodnotě 19 000 Kč. Socha je umístěna v atriu sídla společnosti.  
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3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 
 

 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2013 nedoznala větších organizačních 

změn. Magistrát nadále řízený tajemníkem Ing. Theodorem Sojkou pokračoval na zlepšování 

služeb směrem k občanům města i strategickým partnerům. V rámci politiky kvality, kterou 

úřad přijal v roce 2011, si vytyčil motto „Usilujeme o to, aby nás klient vnímal jako partnera, 

se kterým spolupracuje na společné věci“ a také vizi „Chceme být moderním, otevřeným, 

přívětivým a zákaznicky orientovaným úřadem, opírajícím se o všestranně vzdělané, vnitřně 

motivované a se strategií ztotožněné zaměstnance, tedy respektovanou institucí, která bude 

efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu“. Naplňování tohoto motta a 

vize kontroloval tým deseti zaměstnanců ze všech odborů magistrátu, a to průřezově od 

řadových úředníků až po vedoucí. V čele týmu stojí interní auditorka Jarmila Mravcová, která 

je manažerem kvality na úřadě. Tato skupina je známa pod názvem CAF tým, neboť vznikla 

v rámci projektu CAF (Common assessment framework – společný hodnotící rámec). Projekt 

v roce 2013 vstoupil do fáze závěrečné zprávy a zhodnocení plnění akčního plánu za uplynulé 

období. Výsledkem sebezlepšování bylo ocenění Excelentní organizace - vítěz 2013 udělené 

Radou kvality České republiky. Ocenění 

převzali 26. listopadu 2013 na Pražském 

hradě primátor Jan Mareš a manažerka 

kvality Jarmila Mravcová. Město tímto 

završilo všechny předchozí aktivity, mezi 

něž patří 1. místo v soutěži Obec přátelská 

rodině pro rok 2013 v kategorii měst nad 

50 000 obyvatel, dále cena Ministerstva 

vnitra za inovaci udělená na konferenci 

kvality ve veřejné správě 19. až 21. února 

a získání certifikátu evropské komise pro 

udržitelnou dopravu v projektu QUEST 

(podrobnosti na str. 64).  

           V rámci snahy o vylepšování služeb 

vůči občanům magistrát připravil a vydal 

příručku Základní životní situace občana,  

zahájil projekty Moderní úřad 21. století 

a E-government, také vybudoval sociální 

centrum Kamínek na sídlišti Kamenná. 

Magistrát rovněž organizoval setkání se 

starosty obcí v rámci správního obvodu Chomutova v dubnu a říjnu 2013, což vyvrcholilo 

zapojením všech obcí do projektu Meziobecní spolupráce. Uvnitř úřadu nadále probíhalo 

vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím e-learningu. Úřad pokračoval v odstraňování bariér 

mezi občany a úředníky vzděláváním v oblasti znakové řeči. Na každém patře magistrátu je 

nyní úředník, který je schopen podat základní informace ve znakové řeči.  
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 V roce 2013 pokračovaly aktivity Záchranného kruhu, pracovní skupiny pro parkování 

a také setkávání s občany, které je zdrojem informací a podnětů od občanů města. Magistrát 

se v rámci benchmarkingové iniciativy porovnává s dalšími městy tak, aby získal zpětnou 

vazbu nebo dobrou praxi od jiných úřadů. Tyto zkušenosti pak předává na setkání tajemníků 

obecních úřadů, v komisích, výborech a podvýborech Svazu měst a obcí ČR i v sekcích pro 

kvalitu ve veřejné správě při Ministerstvu vnitra. Nikoliv náhodou ve dnech 26. až 28. května 

v Chomutově proběhlo celostátní setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.  

V jeho rámci 150 tajemníků a 100 hostů včetně náměstků a ředitelů odborů ministerstev si 

předávalo zkušenosti a příklady dobré praxe a také se seznámili s Chomutovem. Konferenční 

část setkání se uskutečnila v kině Svět, kulturní a společenská část akce proběhla v městském 

divadle. V účastnících vyvolalo chomutovské setkání hluboký dojem a v rámci hodnocení bylo 

oceněno známkou 1. Realizace tak velké akce byla příkladem spolupráce mezi úředníky, 

městskou policií a organizacemi města. Součinnost mezi úředníky a organizacemi města se 

projevuje také při tvorbě a administraci komunitního plánu města, v dokumentech koncepce 

sociální politiky a v různých společných metodikách. 

 

 

Odbor kancelář primátora 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2013 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Jarmila Mravcová. 
 

Úsek projektů 

            U mimořádně rozsáhlého projektu Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí, který 

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) fyzicky vznikal v letech 2009 až 

2012 na Zadních Vinohradech, řešil úsek dofinancování jednotlivých staveb. V průběhu roku 

byly uvolněny finanční prostředky z Evropské unie a poskytovatel dotace Úřad regionální 

rady NUTS II Severozápad doplatil všechny ukončené a zkontrolované dílčí projekty IPRM: 

Oddychové a relaxační centrum – III. etapa, Doplnění parkovacích ploch a technické 

infrastruktury - II. etapa, Efektivní řízení - IV. etapa, Efektivní řízení II – III. etapa a 

Revitalizace a regenerace prostředí v zóně. Tři dílčí projekty IPRM doplácí Ústecký kraj 

poměrem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V roce 2013 byl proplacen projekt 

Letní stadion s tréninkovým zázemím, v dalším roce se totéž očekává u projektů Doplnění 

parkovacích ploch a technické infrastruktury a Oddychové a relaxační centrum. 

 Projekt z peněz Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad s názvem 

Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov byl v roce 2013 uhrazen, 

když dotace činila 85 % způsobilých výdajů projektu, tedy 12 221 000 Kč. V současné době 

probíhá 5 let udržitelnost projektu.  

 V rámci přeshraniční spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko je v programu 

Cíl 3 nadále realizován projekt Marketingová opatření partnerských měst. Město Chomutov 

na něj čerpá finanční prostředky z několika zdrojů. Mezi hlavní aktivity projektu patří analýza 
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stávajících produktů, propojení internetových stránek partnerů projektu, vytvoření katalogů 

turistických nabídek a školení v oblasti cestovního ruchu. 

            Úsek projektů také pokračuje v administrativní práci na IPRM Sídliště, místo pro život. 

Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy komunikací, 

chodníků, autobusových zastávek, výstavbu nových parkovacích míst a podobně. V roce 2013 

byly proplaceny projekty Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD – 

dotace ve výši 4 583 654 Kč a Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, 

podchod – dotace ve výši 34 388 052 Kč. Dílčí projekty fyzicky realizované v roce 2013 – 

druhá etapa revitalizace veřejného sportoviště při základní škole na Písečné, modernizace 

Hutnické ulice a revitalizace zeleně v lesoparku na Písečné - budou proplaceny v roce 2014. 

 V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) byl v roce 2013 zrekonstruován 

objekt v ulici Školní pěšina. Jednalo se o projekt s názvem Sociální centrum Kamínek – 

rekonstrukce a zateplení, kde poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR. Uhrazeno bylo pouze 1 344 146 Kč, zbytek dotace bude doplacen v roce 2014. 

           V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dál jen OPLZZ) pokračuje 

projekt Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova v souladu se 

zákonem 312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově. V roce 2013 byly vytvořeny dvě 

monitorovací zprávy s žádostí o platbu, v těchto žádostech byla dosud umořována zálohová 

platba poskytovatele dotace ve výši 888 000 Kč. Fyzicky bude projekt ukončen v květnu 2014. 

V rámci OPLZZ také pokračuje etapový projekt s názvem Moderní úřad 21. století. U tohoto 

projektu jsou půlročně zpracovávány monitorovací zprávy s žádostí o platbu, z kterých je 

postupně odečítána zálohová platba. V návaznosti na dokončení přestavby objektu Kamínku 

začal v roce 2013 další projekt v rámci OPLZZ, a to s názvem Sociální centrum Kamínek – 

provoz. Jedná se projekt zaměřený na poskytování sociálních služeb, kde platby dotací jsou 

rovněž hrazeny formou záloh. 

 V roce 2013 úsek také řešil tři projekty z Integrovaného operačního programu:   

1. Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutova a obcí správního obvodu, u kterého 

probíhá 5 let udržitelnost. Finančně byl v roce 2013 ukončen platbou ve výši 146 233 Kč, 

poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR. 

2. Realizace datové sítě – metropolitní síť, který byl ukončen v dubnu 2013 a v současné 

době běží udržitelnost 5 let. Dotace 15 100 000 Kč, jejímž poskytovatelem bylo Ministerstvo 

vnitra ČR, byla uhrazena. 

3. Rozvoj služeb eGovernmentu – statutární město Chomutov. Projekt byl prodloužen do 

roku 2015, poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra ČR.  

 V roce 2013 město obdrželo dotaci z Nadace ČEZ. Jedná se o poskytnutí daru ve výši 

500 000 Kč na dofinancování projektu Ošetřovna kasárna – vnitřní prostory a vybavení a 

dotaci ve výši 500 000 Kč na akci Plochá dráha – vybavení mobiliářem. 

 Z Fondu Ústeckého kraje byla městu poskytnuta dotace 300 000 Kč na projekt Hřiště 

u ZŠ, v jehož rámci byla opravena a doplněna mobiliářem hřiště u základních škol Kadaňská, 

Březenecká a Na Příkopech. 
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 Z Fondu vodního hospodářství (Ústecký kraj) byla městu schválena dotace na projekt 

Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu na Kamencovém jezeře. 

Realizace probíhala na konci roku 2013 a překlenuje se do roku 2014, kdy bude uhrazena 

a vyúčtována. V rámci programu Ministerstva vnitra ČR byl částkou 202 347 Kč podpořen 

projekt Otevřený Chomutov, jehož prostřednictvím město vytvořilo a vydalo brožuru se 

souhrnnými informacemi pro cizince týkající se života v Chomutově. Brožura poskytuje rady 

v oblasti pobytové, rodinné, školské i sociální, a to ve vietnamštině, ukrajinštině, ruštině, 

němčině, angličtině a mongolštině. Taktéž je k dispozici v elektronické formě na webu města. 

 V rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) město v roce 2013 

požádalo o podporu několika projektů. Tři poskytovatel akceptoval. Jedná se o Mateřská 

škola Pohádka – rekonstrukce a zateplení, Mateřská škola 17. listopadu – úprava zahrady a 

hřiště pro děti a Rekultivace městské skládky - II. etapa. Již v roce 2012 byla z OPŽP  

zrealizována akce Zateplení základní školy Zahradní, u níž však doplacení ve výši 83 754 Kč 

proběhlo až v roce následujícím. Dále v roce 2013 z OPŽP začala realizace akcí zaměřených 

na zateplení a výměnu oken: Fototermika – domov pro seniory, Fototermika – denní 

stacionář a Energetická opatření ZŠ – Březenecká, Písečná, 17. listopadu. 

 

Přehled vyúčtování projektů – rok 2013 

Název projektu schválený 
rozpočet v Kč 

čerpáno v Kč čerpáno 
v % 

Metropolitní síť  11 000 000,00 9 155 726,00 83,23 

Soc. c. Kamínek – rekonstrukce a zateplení 11 500 000,00 9 742 595,27 84,72 

Sociální centrum Kamínek – provoz 4 000 000,00 1 284 026,63 32,10 

Fototermika – domov pro seniory 6 500 000,00 4 750 370,91 73,08 

Fototermika – denní stacionář 1 800 000,00 1 391 129,82 77,28 

E-government 29 500 000,00 14 866 590,60 50,40 

Moderní úřad 21. století 1 600 000,00 363 310,00 22,71 

Marketingová opatření partnerských měst 1 400 000,00 44 954,00 3,21 

Efektivní řízení II 607 000,00 606 183,00 99,87 

Energetická opatření ZŠ Písečná 40 500 000,00 418 222,00 1,03 

Energetická opatření ZŠ Březenecká 35 200 000,00 271 780,00 0,77 

Březenecká - modernizace ul. Hutnická 600 000,00 318 955,00 53,16 

Kamenná – sportoviště pro děti a mládež 2 400 000,00 18 150,00 0,76 

Zahradní – nová parkovací místa Pod Břízami 3 600 000,00 24 200,00 0,67 

Energetická opatření ZŠ 17. listopadu 34 600 000,00 310 200,00 0,90 

Otevřený Chomutov 225 000,00 205 200,00 91,20 

Sportoviště Písečná II. etapa 16 000 000,00 14 602 721,86 91,27 
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Úsek propagace a cestovního ruchu 

 Kromě běžné agendy spočívá značná 

část pracovních povinností úseku v pořádání a 

zajišťování vlastních akcí města. V roce 2013 

to byly reprezentační ples města Chomutova, 

společenské setkání u příležitosti Dne učitelů 

v Rytířském sále radnice, setkání u příležitosti 

163. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka, 

zpřístupnění památek města při dubnovém 

Mezinárodním dni památek a sídel a zářijových 

Dnech evropského dědictví, Chomutovské 

Velikonoce - vystoupení dětí z mateřských škol 

v Rytířském sále radnice a na náměstí 1. máje 

ve spolupráci s Mateřskou školou a PZOO, 

Chomutovské slavnosti s oslavou 100. výročí 

zemské výstavy a 200. výročí setkání tří 

panovníků v Chomutově (na snímku vlevo), 

Chomutovský Dragon Cup – závody dračích 

lodí na Kamencovém jezeře, oslavy 68. výročí 

osvobození od nacismu, 25. valné shromáždění 

a celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, udělení 

Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, Den hudeb a navazující pravidelné koncerty dechové hudby 

v městském parku v období letních prázdnin, ocenění dárců krve, slavnostní otevření areálu 
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Domovinka v Lipské ulici, výstavy regionálních autorů v Art galerii Radnice, oslavy 95. výročí 

vzniku republiky, pietní akt Den válečných veteránů, setkání zástupců kulturních, sportovních 

a sociálních organizací a spolků působících ve městě, oslavy Dne boje za demokracii a 

Mezinárodního dne studentů, Chomutovské Vánoce s rozsvícením výzdoby, kulturním 

programem na náměstí 1. máje a vánočními trhy, Chomutovské taneční gala – Velká cena 

města Chomutova. Jako osvědčený nástroj komunikace proběhlo v roce 2013 sedm setkání 

vedení města a městských organizací s občany, z toho pět na radnici. Na nich Chomutované 

přednesli 148 dotazů, žádostí a podnětů, ale také 10 pochval. V rámci Rodinného zápolení 

(snímek na předchozí straně) úsek připravil 18 soutěžních akcí a závěrečný bál s losováním 

cen. Celoroční soutěže se opět zúčastnilo 381 rodin nejen z Chomutova. V rozličné míře úsek 

spolupracoval i na dalších akcích, například na jízdě Tří králů, na farmářských trzích na 

náměstí 1. máje, na zajištění návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Chomutově a 

nebo na vypravení delegace na setkání hornických a hutnických měst Kladenské fedrování.  

 Dále úsek zajišťoval výstavy v Rytířském sále radnice, vydávání měsíčního programu 

sportovních, kulturních a společenských akcí, připravoval program pro významné hosty a 

zabezpečoval propagaci města. V této oblasti byl výrazným počinem vznik knihy Sochy 

Chomutova a příprava dokumentu z edice Perly českých měst, který seriózním způsobem 

zpracovává historii i současnost Chomutova. Na podzim bylo po roce a čtvrt dokončeno 

natáčení záběrů a v závěru roku probíhaly postprodukční práce. Seznam veletrhů cestovního 

ruchu se oproti předchozímu roku rozšířil o veletrh Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 

(na snímku stánek Chomutova na veletrhu ITEP Plzeň). Pokračovala spolupráce s médii i 

vydávání vlastních Chomutovských novin.  
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Odbor kancelář tajemníka 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2013 stejné. Odbor i nadále vede 

Ing. Václav Fiala. 
 

 V oblasti péče o magistrátní budovy doznala úprav pouze hlavní budova č. p. 4602 ve 

Zborovské ulici. Dokončena zde byla výměna služebního nákladního výtahu a pokračovalo 

postupné nahrazování oken v dřevěných rámech za plastová. Svépomocí proběhla výměna 

osvětlovacích těles za nová úsporná svítidla. V budově byla zrekonstruována kabeláž datové 

sítě a vyměněn chladicí systém serverovny magistrátu. Byly dokončeny práce na výstavbě 

metropolitní sítě města, která zajistí propojení budov MMCH, městské policie a dalších asi 

šestnácti organizací zřízených městem kvalitními optickými kabely pro potřebu přenosu dat 

mezi propojenými objekty. 

 Odbor také vede personální agendu úřadu. K 31. prosinci 2013 měl Magistrát města 

Chomutova 213 zaměstnanců, z toho 182 bylo žen a 31 mužů. Co se vzdělanostní struktury 

týká, tak 129 pracovníků má dokončeno úplné střední odborné vzdělání a 84 vysokoškolské 

vzdělání a vyšší odborné vzdělání. V kategorii úředník je zařazeno 176 zaměstnanců, z toho 

18 ve funkci vedoucího úředníka (včetně vedoucích oddělení), z nichž 10 je žen a 8 mužů. 

Většina úředníků se zapojila do 2. etapy vzdělávacího projektu Nový e-learning v Chomutově 

(na snímku), v jehož rámci byli za použití výpočetní techniky a internetu vzděláváni v oblasti 

ochrany osobních údajů, základů obecního zřízení a postavení úředníka a prezenčně 

v komunikačních dovednostech. K periodickému hodnocení zaměstnanců byla nově využita 

počítačová aplikace Rentel. 
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Odbor ekonomiky  

 Organizační členění a rozsah činnosti odboru zůstaly nezměněny, stejně jako jméno 

vedoucího, kterým je nadále Ing. Jan Mareš. 
 

           Rozpočtové hospodaření města Chomutova skončilo v hodnoceném roce se zlepšeným 

hospodářským výsledkem ve výši 424 023 331,60 Kč. Velmi příznivě se projevilo zejména 

uvolnění dotací Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad, jejichž zadržování 

v minulých letech způsobovalo městu vysoké rozpočtové deficity. V říjnu a listopadu úřad 

vyplatil městu částku 329 185 683,80 Kč, dořešit zbývá 677 224,74 Kč. Pokud se zlepšený 

hospodářský výsledek očistí od vyplacených vratek dotací, činí čistý hospodářský výsledek 

94 837 647,80 Kč. 

 Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout hlavně velkými úsporami ve výdajové 

stránce rozpočtu, kde město uspořilo 36,17 % schváleného rozpočtu. V příjmové stránce 

naopak došlo ke zlepšenému plnění daňových příjmů (105,9 %) a kapitálových příjmů 

z prodeje majetku (129,7 %). Z daňových příjmů byly splněny všechny sdílené daně, vyjma 

daně z příjmů fyzických samostatně výdělečných osob (plnění 86,5 %). Výnosy ze sdílených 

daní tedy přesáhly skutečnost roku 2007, stále ale o 20,8 milionu korun zaostávají za výnosy 

předkrizového roku 2008. K pozitivnímu plnění došlo zejména u DPH, kde byl plánovaný 

rozpočet překročen o 10,1 milionu, a u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kde 

byl plán překročen o 6,8 milionu Kč. Daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní, 

správní poplatky apod.) dosáhly plnění 105,9 % upraveného rozpočtu (623 milionů Kč). 

Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, prodeje nekapitálového majetku, příjmy z poskytovaných 

služeb, sankční platby apod.) se naplnily na 98,9 % plánu (76,7 milionu Kč). Kapitálové příjmy 

z prodeje investičního majetku dosáhly 129,7 % plánované částky (22,5 milionu Kč). Přijaté 

dotace dosáhly 100,4 % upraveného rozpočtu (481,2 milionu Kč). 

 Oproti tomu běžné výdaje rozpočtu (na zajištění provozu magistrátu a na rozpočty na 

město napojených organizací) dosáhly čerpání 69,5 % upraveného rozpočtu (644 milionů Kč). 

Úspora zde představuje více než 283 milionů Kč, nicméně z toho 212 milionů představuje 

rezerva, kam byla rozpočtově alokována většina vratek dotací. K dalším výrazným úsporám 

došlo v kapitolách nákupu služeb (30,2 milionu Kč), platů zaměstnanců (25,2 milionu Kč), 

nákupu energií (3,4 milionu Kč), nákupů materiálu a dlouhodobého hmotného majetku (2,3 

milionu Kč) a úroků z úvěru (4,6 milionu Kč). Kapitálové výdaje rozpočtu dosáhly 46,1 % 

plánu (135,5 milionu Kč). Nižší čerpání je způsobené zejména přesahem některých akcí do 

rozpočtu roku 2014. 

 Provozní výsledek hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy - daně, nedaňové příjmy a 

provozní dotace a mezi běžnými výdaji - provoz města a jeho organizací) dosáhl přebytku 

135,5 milionu Kč. Část provozních úspor bylo použito na dofinancování investičních akci roku 

2013, čímž nemusely být použity prostředky z vratek dotací a volné prostředky města ze 

zhodnocování. Vrácené dotace byly obratem vloženy na zhodnocování, aby městu snížily 

náklady na dluhovou službu (revolvingový úvěr). 
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 Kapitálový výsledek hospodaření (rozdíl mezi kapitálovými příjmy - prodej majetku a 

investiční dotace a mezi kapitálovými výdaji - investiční akce a investiční projekty) skončil 

rovněž přebytkem 288,6 milionu Kč, hlavně díky vyplacení zadržovaných dotací. I tak město 

vynaložilo na reprodukci svého majetku 135,5 milionu Kč. Dalších 26,1 milionu Kč vynaložilo 

na opravy a údržbu stávajícího majetku. 

            Jak je uvedeno v úvodu, celkový výsledek hospodaření města dosáhl sumy 424 milionů 

korun. Z nich je v roce 2014 plánováno vydat 330 milionů Kč jako splátku revolvingového 

úvěru. Zbývající část projedná zastupitelstvo při schvalování závěrečného účtu.  

 Účetní výsledek, tedy rozdíl mezi předepsanými náklady a výnosy, činí 79,3 milionu Kč 

před zdaněním. Z toho 11,3 milionu Kč představuje odložená daňová povinnost z roku 2012. 

Účetní výsledek po zdanění představuje zisk 68 070 962,33 Kč. 

 Majetek města dosahuje hodnoty 6 654 444 556,40 Kč. Oproti minulému období byl 

navýšen o 281 363 698,09 Kč.  

 Pohledávky města Chomutova se za rok 2013 zvýšily o 11,1 milionu korun. Důvodem 

je zejména nárůst sankcí za uložené přestupky v dopravě a dále posunutí termínu splatnosti 

poplatku za odpady na konec prosince, kdy některé platby přes sdružené inkaso obyvatelstva 

přišly až v lednu 2014. Celková hodnota pohledávek narostla na rekordních 89 milionů korun, 

z toho pohledávky za rozpočtovými příjmy (poplatky, pokuty, přeplacené dávky) představují 

plných 78,6 milionu korun. Jedná se o majetek města významné nominální, avšak nízké 

reálné hodnoty. Město v souladu se zákonem o obcích provádí všechny zákonné úkony, aby 

nedošlo k promlčení či zániku práv z těchto pohledávek vyplývajících. Spolupracuje se dvěma 

exekutorskými úřady, svépomocí nařizuje a provádí tisíce daňových exekucí, kterými se daří 

část pohledávek vymoci zpět do rozpočtu. Oproti ostatním městům Chomutov od roku 2009 

vlastními vykonavateli provádí i mobiliární exekuce majetku dlužníků. Jen v roce 2013 jich 

bylo provedeno 178 a zabaven při nich byl majetek dlužníků za stovky tisíc korun. Celkem již 

provedl magistrát téměř 1 000 mobiliárních exekucí, z čehož plyne smutný fakt, že exekutoři 

navštívili každého padesátého obyvatele města a některé domácnosti i opakovaně. 

 I přes vysoké hodnoty dluhy obyvatel neohrožují samotné hospodaření města, podíl 

pohledávek k rozpočtu města představuje 2,78 %.  

 

Zlepšené hospodářské výsledky města za rok 2013 
a) rozpočtový výsledek hospodaření (v tis. Kč) 

  
     

č.ř
. 

Druhové třídění 
Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet 2013 

Skutečnost 
hospodaření  

k 31. 12. 2013 

% plnění 
rozpočtu 

1 Celkové příjmy 1 254 137,00 1 162 922,10 1 203 481,99 103,49 % 

2 třída 1 - daňové příjmy 581 260,00 588 523,00 623 034,16 105,86 % 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 616 500,00 77 585,00 76 736,24 98,91 % 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 14 850,00 17 350,00 22 507,66 129,73 % 

5 třída 4 - přijaté dotace 41 527,00 479 464,10 481 203,93 100,36 % 
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6 Celkové výdaje 1 019 247,00 1 221 216,10 779 458,66 63,83 % 

7 třída 5 - běžné výdaje 778 490,00 927 159,10 643 967,29 69,46 % 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 240 757,00 294 057,00 135 491,37 46,08 % 

9 VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ 234 890,00 -58 294,00 424 023,33   

      

Provozní rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet 2013 

Skutečnost 
hospodaření  

k 31. 12. 2013 

% plnění 
rozpočtu 

      Běžné příjmy 1 239 287,00 744 033,10 779 438,55 104,76 % 

  z toho daňové příjmy 581 260,00 588 523,00 623 034,16 105,86 % 

            nedaňové příjmy 616 500,00 77 585,00 76 736,24 98,91 % 

            provozní dotace 41 527,00 77 925,10 79 668,15 102,24 % 

Běžné výdaje 778 490,00 927 159,10 643 967,29 69,46 % 

PROVOZNÍ PŘEBYTEK 460 797,00 -183 126,00 135 471,26   

      

Kapitálový rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet 2013 

Skutečnost 
hospodaření  

k 31. 12. 2013 

% plnění 
rozpočtu 

      Kapitálové příjmy 14 850,00 418 889,00 424 043,44 101,23 % 

  z toho příjmy z prodeje majetku 14 850,00 17 350,00 22 507,66 129,73 % 

            kapitálové dotace 0 401 539,00 401 535,78 100,00 % 

Kapitálové výdaje 240 757,00 294 057,00 135 491,37 46,08 % 

KAPITÁLOVÝ PŘEBYTEK -225 907,00 124 832,00 288 552,07   

      VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ 234 890,00 -58 294,00 424 023,33   

 b) účetní výsledek hospodaření (v Kč) 

      
Výsledek hospodaření města za rok 2013 

podíl 

Náklady celkem   894 086 586,81 100,00 % 

  Náklady z činnosti                          399 827 390,30 44,72 % 

  Finanční náklady         141 217 324,42 15,79 % 

  Náklady na transfery           341 779 052,09 38,23 % 

  Daň z příjmů               11 262 820,00 1,26 % 

Výnosy celkem  962 157 279,14 100,00 % 

  Výnosy z činnosti     141 047 889,22 14,66 % 

  Finanční výnosy    154 017 413,42 16,01 % 

  Výnosy z transferů        82 845 764,28 8,61 % 

  Výnosy ze sdílených daní a poplatků        584 246 212,22 60,72 % 

 Výsledek hospodaření před zdaněním  79 333 512,33   

            

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ běžného účetního 
období    

68 070 692,33 
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Odbor dopravních a správních činností 

 Na odboru pracovalo na konci roku 46 úředníků. Členění na jednotlivá pracoviště a  

úseky nedoznalo v roce 2013 žádných změn, vedoucím je stále Ing. Bedřich Rathouský. 
 

 Vedoucí pracovníci odboru nadále pracovali ve prospěch projektu QUEST (Quality 

management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport), což v překladu znamená 

„nástroj řízení kvality pro udržitelnou energeticky efektivní dopravu“. Projekt probíhá ve 

třinácti evropských zemích a Chomutov je pilotním městem mezi českými účastníky. Také 

proto byl pověřen uspořádáním mezinárodního workshopu, během kterého v dubnu po tři 

dny hostil odborníky na dopravu ze Španělska, Maďarska, Švédska, Německa, Švýcarska a ČR. 

Vyvrcholením mezinárodní spolupráce na 

projektu bylo předání certifikátů QUEST 

5. září v Budapešti. Za město Chomutov 

ho převzala Hana Nováková z kanceláře 

primátora. Jen o týden později proběhl 

v Pardubicích národní kongres k projektu 

QUEST, kde byl Chomutov coby národní 

nositel projektu vyzván k přednesení 

hlavního příspěvku. Účastníky s výsledky 

a zkušenostmi seznámil lídr pracovní 

skupiny Bedřich Rathouský. 

 Vedoucí ODaSČ si spolu se svými kolegy v roce 2013 připomněl také výročí deseti let 

od zavedení první elektronické služby pro klienty úřadu. Tehdejší republikovou novinkou 

bylo objednávání na úřad pomocí SMS zprávy z mobilního telefonu a u nápadu a vývoje byl 

právě Bedřich Rathouský a jeho spolupracovníci. Následovala další služba v české premiéře, 

a to možnost uhradit poplatky platební kartou. Nejvíce využívanou je v pořadí třetí zavedená 

služba – vyrozumění o stavu vyřízení žádosti pomocí SMS zprávy. Ze všech českých měst 

pouze Chomutov nabízí řidičům další dvě služby, kterými jsou výpis počtu bodů a info limit 

bodů, jimiž zájemce zjistí aktuální stav bodů a zajistí celoroční monitorování jejich počtu. 

Prostřednictvím SMS je také možno platit ve městě parkovné. Další elektronické služby, jako 

pravidelné zasílání novinek nebo vyžádání si konkrétních informací, jsou vázány na weby 

města – úřední chomutov-mesto.cz a volnočasový a turistický echomutov.cz. Za elektronické 

služby a celkově proklientský přístup úřad pravidelně sbírá ocenění v soutěžích a anketách. 

            V oblasti hospodaření byl udržen trend v hlavních příjmech, tj. nárůst příjmu správních 

poplatků z registru vozidel (meziročně +8 %) a naopak pokles příjmu poplatků ze správních 

činností (-5,5 %). Výběr z pravomocně uložených pokut za přestupky v dopravě stagnoval 

(meziročně -0,3 %), přestože počet projednaných deliktů vzrostl o 25 %. Výběr z uložených 

pokut za obecné přestupky klesl o 8 %, i když objem projednaných přestupků vzrostl o 63 %.  

 Významně nižší oproti rozpočtu již třetím rokem byly výdaje odboru. Opět to bylo 

v důsledku nízkého počtu sňatků a dalších slavnostních akcí. Externí znalecké posudky byly 

objednány jen tři, v ostatních šestnácti případech je zpracoval zaměstnanec odboru.  
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Oddělení správních činností 

            Náplní činnosti oddělení jsou agendy evidence obyvatel města i jako obce s rozšířenou 

působností (Chomutov + 24 obcí ve správním obvodu), dále agendy občanských průkazů, 

cestovních dokladů, matriky a zajišťování všech typů voleb, případně referend. Oddělení je 

rovněž zpracovatelem údajů a statistik pro Ministerstvo vnitra ČR. 

 

Evidence obyvatel 

           Pod evidenci obyvatel spadá městská evidence (ohlašovna) s údaji 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. Dále okresní registr obyvatel (ORO), který stejně jako ohlašovna vede údaje 

o obyvatelích města Chomutova, o obyvatelích 24 obcí ve správním obvodu a navíc také 

o cizincích. Ohlašovna k 31. 12. 2013 evidovala 47 631 obyvatel + 2 816 cizinců, tedy celkově 

50 447 obyvatel Chomutova. Ke stejnému datu vykazovalo ve správním obvodu Chomutova 

trvalý pobyt 84 038 obyvatel (z toho 4 009 cizinců), což činí meziroční pokles o 628 osob. 

Zajímavostí je, že na úřední adrese magistrátu bylo k 31. 12. 2013 evidováno 1 893 obyvatel 

(1 682 v roce 2012). Úsek na správních poplatcích vybral 134 530 Kč (124 750 Kč v roce 2012).  

 

Občanské průkazy 

 V současné době existují tři typy občanských průkazů - se strojově čitelnými údaji 

osazený kontaktním elektronickým čipem, se strojově čitelnými údaji bez čipu a bez strojově 

čitelných údajů. Pracovníci oddělení nevyřizují svou agendu jen u přepážek, ale za imobilními 

občany jednou týdně dojíždějí. Navštěvují rovněž věznici ve Všehrdech, domovy důchodců 

apod. Za rok 2013 takto obsloužili 726 klientů.  

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2013 (r. 2012) 

Vydáno občanských průkazů    13 390 (12 871) 

Skartováno občanských průkazů   11 630 (10 444) 

Předáno občanských průkazů občanům   12 784 (11 631) 

Vybráno na správních poplatcích             256 500 Kč (301 050 Kč) 

Vybráno na pokutách              323 700 Kč (436 600 Kč) 

 

Cestovní doklady 

 Cestovní doklady se vydávají pouze státním občanům ČR. Existují dva druhy dokladů -

pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat pro uschovávání údajů o zobrazení obličeje, 

údajů o otiscích prstů, údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších 

bezpečnostních prvků stanovených právními předpisy EU a pas bez strojově čitelných údajů a 

bez nosiče dat s biometrickými údaji. V roce 2013 bylo vydáno 4 187 cestovních dokladů 

(5 962 v roce 2012), z toho 1 532 dětem do 15 let. Úsek na poplatcích vybral 1 711 000 Kč 

(1 841 050 Kč v roce 2012) a na pokutách 29 100 Kč (26 600 Kč v roce 2012). 
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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 166 655 Kč (195 940 Kč v roce 2012). 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2013 (r. 2012) 

Zápis narozených dětí        710 (738) 

Zápis uzavřených manželství       140 (168) 

Zápis úmrtí         787 (797) 

Vítání občánků                33 akcí (35) 

Zlaté  a diamantové svatby           8 akce (2) 

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)   23 akcí (30) 

Slavnostní zápisy             4 akcí (6) 

Předání udělovacích listin státního občanství ČR u tajemníka MMCH    14 akcí (15) 

 

Zajišťování voleb 

 Oddělení správních činností organizačně zajišťovalo první přímou volbu prezidenta ČR 

(leden 2013) a také předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (říjen 2013), a 

to nejen v Chomutově, ale i v dalších okolních šestnácti obcích. 
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Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Odbor ve spolupráci s městskou policií pokračoval v aplikaci zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel s cílem pokutovat vlastníky 

nepojištěných vozidel umístěných na veřejně přístupných komunikacích. Výskyt takovýchto 

vozidel v ulicích Chomutova se dál snižoval. Naopak vysoký je stále podíl nepojištěných aut 

registrovaných v jiných městech. Městská policie sousedního Jirkova se ani v roce 2013 do 

vyhledávání nepojištěných vozidel nezapojila. Chomutovský úřad zůstává zřejmě jediným, 

jenž vlastníky nepojištěných vozidel cíleně postihuje. Tuto domněnku dokládá fakt, že dosud 

(od roku 2010) nebyl do Chomutova z jiného úřadu postoupen jediný spis s nepojištěným 

vozidlem registrovaným zde. Naopak podíl „cizích“ nepojištěných vozidel v rámci všech 

zjištěných je již tři roky nad 40 % (43 % v roce 2013, 45 % v roce 2012, 44 % v roce 2011). 

Stávající legislativa přitom neumožňuje obci s rozšířenou působností, na jejímž území bylo 

nepojištěné vozidlo zjištěno, uložit sankci. 

 Odbor v rámci BESIP opět provedl monitoring průjezdu vozidel na červenou (vozidlo 

míjí semafor už s červeným signálem) na třech vybraných křižovatkách města. Z přehledu 

vyplývá změna trendu – nárůst počtu těchto přestupků. 

 

 
 

Registr silničních vozidel 

 Počet obsloužených klientů na registru sledovaný vyvolávacím systémem meziročně 

mírně vzrostl na 12 673 návštěv (11 491 v r. 2012). Registr eviduje 56 432 provozovaných 

vozidel (54 475 v r. 2012). V roce 2013 výrazně vzrostl počet exekučních dotazů na vlastnictví 

vozidla. Zatímco průměr za roky 2010 až 2012 byl 404, v roce 2013 činil 5 105 dotazů! Přitom 

počet lustrací pro subjekty s oprávněným zájmem (zejména soudy) fakticky stagnoval. Příjmy 

registru činily 8 242 tisíc Kč, což je meziroční nárůst o více než 600 tisíc. Přesto ještě o 35 % 

zaostávají za příjmy v roce 2008, kdy registr vybral 12 631 tisíc Kč. 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2013 (r. 2012) 

První zaevidování vozidla v ČR                                          2 489 (1 080) 

Evidování vozidla, změna registračního místa                  480 (295) 

Vyřazení vozidla z provozu                                                    1 203 (675) 

Počet provedených změn                21 246 (12 084 – pouze od 9. 7.) 
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Registr řidičů 

            Třetí tříletý cyklus výměny řidičských průkazů, která byla 

zahájena v roce 2004, skončil v prosinci 2013. Chomutovský 

magistrát zúročil poměrně nekompromisní uplatňování sankcí za 

opožděné výměny, takže závěrečná fáze proběhla bez front a 

nervozity klientů. Pro rok 2013 tak chybělo vyměnit v územní 

působnosti chomutovského registru cca 3 700 řidičských průkazů, když pro srovnání v Kladně 

to bylo 7 800, v Děčíně 5 300 nebo v Teplicích 6 800. Do konce roku nemělo na Chomutovsku 

průkaz vyměněný jen 841 řidičů. Podle přestupkového zákona za nedodržení lhůty k výměně 

řidičských průkazů ukládal odbor pokuty ve výši 1 000 Kč. V roce 2013 jich udělil 34 (38 

v roce 2012), celkem tedy uložil pokuty za 34 000 Kč. Od ledna 2013 může být řidičům - 

plátcům alimentů na základě exekučního příkazu pozastaveno řidičské oprávnění do doby 

vyrovnání závazků. V roce 2013 správní orgán k tomuto kroku přistoupil u šesti řidičů. Policií 

ČR bylo v roce 2013 zadrženo a registru řidičů postoupeno k dalšímu řešení 185 řidičských 

průkazů (142 v roce 2012). Hlavními důvody byla jízda pod vlivem alkoholu nebo drog a 

způsobení závažné dopravní nehody. 

 

Celkové přehledy - stav k 31. 12. 2013 (k 31. 12. 2012) 

Počet řidičů                   47 605   (47 296) 

Počet neřidičů (nikdy neměli řidičské oprávnění)  2 834   (2 744) 

Dvanácti trestných bodů dosáhlo osob         556    (563)  

Alespoň 1 bod mělo ve správním území osob   5 331    (5 198)                                                                               

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

Vydaných řidičských průkazů      7 163    (2 794) 

Počet evidovaných cizinců s ŘP       3 345   (3 311) 

Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)             630    (571) 

 

Registr autoškol 

 Ve správním území magistrátu bylo registrováno 16 autoškol. Na magistrátu působil 

jeden zkušební komisař na plný úvazek a dva se sdruženou činností na registru vozidel, resp. 

na registru řidičů. V porovnání roků 2012 a 2013 vyplývá mírný nárůst počtu žáků autoškol, 

kteří se dostavili k první zkoušce. Disciplinovanost v docházce žáků autoškol na zkoušky podle 

plánovaných termínů byla i v roce 2013 zachována a dosáhla 86,12 %. 

 Výběr správních poplatků činil 1 377 080 Kč (1 408 050 Kč v roce 2012). Odbor udržel 

nezájem německé klientely o provádění zkoušek, v roce 2013 ji vykonali pouze dva Němci 

(4 v roce 2012 a 21 v roce 2011). Tento specifický segment žáků tvoří především alkoholici 

a zájemci s vysloveným zákazem řízení v Německu. Také samotný jejich pobyt v ČR obvykle 

provází zvýšený zájem cizinecké policie. 
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Obecné přestupky 

 Přestupková komise v roce 2013 zasedala celkem 140 dní (144 v roce 2012), přičemž 

na každém zasedání bylo projednáno průměrně 6,91 (6,79 v roce 2012) skutků. Jejich objem 

roste a mnohé z nich se pohybují na hranici trestných činů. V roce 2013 bylo nařízeno 968 

(978 v roce 2012) jednání a předvoláno 2 344 (2 233 v roce 2012) osob. Dalších 1 016 (489 

v roce 2012) osob bylo předvoláno k podání vysvětlení, provedeno bylo i 8 (20 v roce 2012) 

výslechů pro jiné správní orgány v rámci dožádání, z toho 1 (5 v roce 2012) ve věznici ve 

Všehrdech. Z celkového počtu bylo cca 46 % případů vyřešeno ve správním řízení. 

 Úsek poskytl ještě 588 odborných konzultací občanům ve věci veřejného pořádku a 

občanského soužití (ústní stížnosti na sousedy, štěkání psů v panelových domech i v rodinné 

zástavbě, rušení nočního klidu, partnerská soužití), a to jak formou jednání na magistrátu, 

tak písemně (e-maily). V této oblasti úsek úzce spolupracuje s odborem interní audit. 

 Celkově bylo v roce 2013 registrováno 2 350 (1 433 v roce 2012) přestupků a k tomu 

přešlo z předchozího roku ještě 214 neprojednaných skutků. Celkem tak bylo k projednání 

2 564 (1 719 v roce 2012) skutků. Podstatný nárůst přestupků (téměř o tisíc) je zapříčiněn 

jednak pácháním těchto činů amnestovanými osobami a také zhoršující se společenskou 

atmosférou a vypjatými mezilidskými vztahy projevujícími se vyhrožováním, pomluvami, 

nactiutrháním a podobně. 
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Přestupky v dopravě 

 V roce 2013 bylo k projednání celkem 4 395 (3 144 v roce 2012) přestupků včetně 517 

(410 v roce 2012) přestupků přecházejících z roku předchozího. 

Způsob vyřízení přestupků k 31. prosinci 2013 (2012): 

 V roce 2013 počet oznámených 

přestupků vzrostl o 40 %, což bylo dáno 

hlavně vyšším nasazením městské policie 

(řešení zastavení a státní, parkování na 

vyhrazených místech pro invalidy atd.). 

Zvyšovaly se i nároky na vedení řízení, 

neboť i zcela malicherné kauzy (odřený 

vůz na parkovišti) se často projednávají za 

účasti najatých právních zástupců. K tomu 

se váže nový fenomén, kdy řidiči využívají 

nové „služby“ – pojištění proti sankcím za 

dopravní přestupky. Nechávají se přitom 

zastupovat zmocněnci, jejichž cílem je 

zejména uměle protahovat správní řízení. 

Jedním z prostředků bývá i korespondenční adresa zmocněnce například do USA. 

 V roce 2013 byla výše uložených pokut včetně nákladů řízení 7 629 200 Kč (6 186 900 

Kč v roce 2012), tedy v průměru 6 100 Kč (5 100 Kč v roce 2012) na kauzu. Vymoženo bylo 

3 260 527 Kč (2 856 124 Kč v roce 2012), tj. 43 % (46 % v roce 2012). 

 

 

Dopravní úřad a drážní úřad, silniční správní úřad 

 Dopravu v centru Chomutova ovlivnila úplná uzavírka silničního provozu v Mostecké 

ulici, a to v úseku mezi ulicí Na Příkopech a křižovatkou s Vinohradskou. Od června do půlky 

prosince tu probíhala rekonstrukce inženýrských sítí a poté i rekonstrukce komunikací včetně 

přemístění autobusové zastávky ve směru ke gymnáziu. 

 

 2013 2012 

Celkový počet k vyřízení 4 395 3 144 

Uložení zákazu řízení  260 280 

Postoupeno  188 205 

Odloženo 1 706 1 052 

Blokové řízení 672 637 

Řízení zastaveno 51 73 

Příkazní řízení  274 261 

Správní řízení 429 472 

Uloženo napomenutí 0 0 

Uložena pokuta 1 245 1 222 

Celkem vyřízeno  3 269 2 627 

Přešlo do r. 2014 (2013) 1 126 517 
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 Vliv na dopravní obsluhu v Horní Vsi měla uzavírka Kostnické ulice, která trvala od 

léta prakticky až do konce roku. V úseku od křižovatky s Jiráskovou ulicí po ulici Václavskou 

proběhla druhá etapa rekonstrukcí inženýrských sítí. Po nich následovala úprava vozovky a 

chodníků, která přispěla k zajištění bezpečnosti silničního provozu mimo jiné tím, že původní 

autobusová zastávka v jízdním pruhu u školy byla přemístěna do zálivu. V rekonstruovaném 

úseku vzniklo i několik podélných parkovacích stání. 

 

 V roce 2013 byl položen nový povrch vozovky v Beethovenově ulici v úseku od Školní 

po Čechovu. Tím byla završena rekonstrukce této části ulice zahájená v roce 2012. Proběhla 

také rekonstrukce Klicperovy ulice, kde byl v jejím důsledku rozšířen počet parkovacích míst 

(na snímcích). K navýšení počtu parkovacích míst došlo také na Kamenném vrchu před domy 

č. p. 5266 až 5268.  

 Během roku 2013 proběhly práce na rekonstrukci komunikací v Bělohorské ulici. Po 

výměně vodovodního a kanalizačního potrubí získaly zdejší původně nezpevněné cesty nový 

povrch z asfaltobetonu. Vodovodní, kanalizační či plynovodní potrubí byla zrekonstruována 

také v ulicích Prokopova, Daliborova, Smetanova, Legionářská, Vaníčkova a v části Sokolské. 

Vozovky v některých z nich získaly nový povrch. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 Organizační členění odboru i rozsah činnosti zůstaly v roce 2013 stejné. Vedoucím 

odboru je nadále Ing. Petr Chytra. 

 

Oddělení rozvoje města 

 Rozsah investičních akcí vycházel z potřeb města, stejně jako z jeho ekonomických 

možností. Do seznamu bylo zařazeno čtrnáct akcí, které nejprve projednaly a schválily rada a 

zastupitelstvo města. Provedeno nakonec bylo třináct akcí, jedna byla přesunuta do roku 

2014. Na realizaci bylo vyčerpáno 33 398 034,88 Kč.  

 Odbor rozvoje, investic a majetku města v plném rozsahu všechny uvedené investiční 

akce přichystal. Konkrétně provedl předprojektovou a projektovou přípravu, zajistil vydání 

správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadal veřejné zakázky, zajistil uzavření 

smluv o dílo a spolupracoval na realizacích i na následném uvádění do  provozu. 

  

Investiční akce financované vlastními prostředky statutárního města  

1. Rekonstrukce komunikace v Kostnické ulici - II. etapa 

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice v části od Jiráskovy do Václavské ulice. Vytvořeno 

bylo 12 nových podélných parkovacích stání, povrch komunikace a obou chodníků, 

autobusový záliv včetně zastávky a přístřešku, dešťová kanalizace – odvodnění komunikace, 

veřejné osvětlení, vodorovné a svislé dopravní značení. V souběhu s rekonstrukcí provedli 

správci sítí rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynu. Cena vč. DPH 4 798 020,50 Kč.  

2. Parkovací místa v Jiráskově ulici 

Předmětem stavby bylo vybudování 35 nových parkovacích míst včetně dvou pro invalidy na 

nevyužité ploše mezi Domem dětí a mládeže a panelovým bytovým domem. Přitom bylo 

nutné vybudovat dešťovou kanalizaci pro odvodnění parkoviště a o kus posunout oplocení  

DDM. Cena vč. DPH 3 487 187,73 Kč. 

3. Zpevněné pojízdné plochy v Bělohorské ulici 

Jednalo se o úpravu stávající nezpevněné komunikace a o vybudování nového chodníku. 

Komunikace je jednosměrná z asfaltu v šíři 3 metrů, chodníky jsou ze zámkové dlažby. 

Lokalita je řešena jako obytná zóna. Také byla vybudována místa pro kontejnery, odvodnění 

komunikace pomocí uličních vpustí a kanalizačních šachet s napojením do stávající kanalizace 

a nové veřejné osvětlení. Cena vč. DPH 3 799 210,21 Kč.  

4. Rekonstrukce Legionářské ulice  

Rekonstrukce části povrchů z asfaltobetonu mimo částí dotčených budováním nových 

rozvodů plynovodu, kanalizace a vodovodu a komplexní výměna čtyř uličních vpustí. Cena vč. 

DPH 438 001,49 Kč.  

5. Rekonstrukce Smetanovy ulice 

Rekonstrukce podkladních a obrusných vrstev komunikace současně s rekonstrukcí vodovodu 

a kanalizace v ulici. Cena vč. DPH 943 560 Kč. 
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6. Pojízdné vrstvy ulic Dřínovská a Březenecká  

Z důvodu dlouhodobých požadavků obyvatel lokality byl odstraněn havarijní stav pojízdných 

vrstev vozovek v Dřínovské ulici a parkoviště v ulici Březenecká. Cena vč. DPH 3 472 959,06 Kč.  

7. Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská  

Jednalo se o odstranění havarijního stavu chodníků, nový povrch je z asfaltobetonu. Cena vč. 

DPH 672 324,58 Kč. 

8. Oprava střechy Tajga 

Kompletně byla vyměněna dřevěná šindelová krytina včetně hydroizolačních podkladních 

vrstev na hlavní části budovy restaurace Tajga v zooparku. Cena vč. DPH 463 027,07 Kč. 

9. Parkoviště Klicperova 

Stavební úpravy stávající komunikace a rozšíření parkovacích míst částečně do veřejné 

zeleně a zlepšení organizace parkování. Vytvořeno bylo 81 parkovacích míst. Cena vč. DPH 

3 990 710,30 Kč. 

10. Parkoviště Kamenný vrch 

Vybudování nových parkovacích míst a opěrné zdi. Vytvořeno bylo 25 parkovacích míst. Cena 

vč. DPH 2 499 736,02 Kč. 

11. Rekonstrukce komunikace v Mostecké ulici 

Celková rekonstrukce povrchu Mostecké ulice mezi křižovatkami s ulicí Na Příkopech a 

s ulicemi Vinohradská a Čelakovského v délce 210 metrů. Přitom byl vytvořen autobusový 

záliv a přesunuta zastávka MHD. Na přechodech byly vybudovány ostrůvky pro zvýšení 

bezpečnosti přecházení. Cena vč. DPH 4 193 421,61 Kč. 

12. Rekonstrukce komunikace Beethovenovy ulice - II. etapa 

Celková rekonstrukce profilu komunikace včetně vodorovného a svislého dopravního značení 

v úseku od Školní po Čechovu ulici. Cena vč. DPH 3 722 511,22 Kč.    

 

Investiční akce s podílem dotačních prostředků 

13. Obnova historických památek  

Opravena byla fasáda a římsy věže muzea v Palackého ulici. Cena vč. DPH 917 365,09 Kč 

(z toho dotace Ministerstva kultury 371 000,00 Kč, vlastní zdroje 546 365,09 Kč). 

 

 

odd § položka Akce č. Výdaje rozpočet v Kč  čerpání v Kč

2212 6121 0001203000000 Reko Komunikace Kostnická - II.etapa 8 000 000,00 4 798 020,50

2219 6121 0001301000000 Parkovací místa ul. Jiráskova 3 500 000,00 3 487 187,73

2212 6121 0001302000000 Zpevněné pojízdné plochy ul. Bělohorská 3 800 000,00 3 799 210,21

2212 6121 0001303000000 Reko ul. Legionářská 450 000,00 438 001,49

2212 6121 0001304000000 Reko ul. Smetanova 950 000,00 943 560,00

2212 6121 0001305000000 Pojízdné vrstvy ul.Dřínovská a ul.Březenecká 3 500 000,00 3 472 959,06

2219 6121 0001306000000 Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská,.. 2 200 000,00 672 324,58

3412 6121 0001307000000 Hřiště Tomáše ze Štítného 1 200 000,00 0,00

3741 5171 0001308000000 Oprava střechy Tajga 480 000,00 463 027,07

3322 5171 0002550000000 Obnova historických památek 971 000,00 917 365,09

2219 6121 0010009000000 Parkoviště Klicperova 4 000 000,00 3 990 710,30

2219 6121 0011003000000 Parkoviště Kamenný Vrch 2 500 000,00 2 499 736,02

2212 6121 0011005000000 Reko komunikace ul. Mostecká 7 100 000,00 4 193 421,61

2212 6121 0011008000000 Reko komunikace ul. Beethovenova - II. etapa 4 000 000,00 3 722 511,22

CELKEM investiční akce a opravy 42 651 000,00 33 398 034,88



[75] 
 

Oddělení majetkoprávní  

Vypořádání pozemku pod cyklostezkou v Bezručově ulici 

 V roce 2013 bylo dořešeno majetkoprávní vypořádání pozemku pod cyklostezkou 

v Bezručově ulici v místě, kde stezka vede pod silnicí I/13. S vlastníkem pozemku Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR byl dohodnut bezúplatný převod na město, který byl 17. června schválen 

zastupitelstvem. 

 

Dořešení vztahů k infrastruktuře města umístěné na pozemcích jiných vlastníků v Šípkové ul. 

 Po několika letech jednání byly dořešeny majetkoprávní vztahy k veřejnému osvětlení 

a dopravnímu značení, které investor při budování infrastruktury pro nové rodinné domy 

v Šípkové ulici umístil na pozemcích soukromých vlastníků. Byla uzavřena smlouva o zřízení 

bezúplatného věcného břemene práva umístění této infrastruktury na pozemcích vlastníků 

ve prospěch města Chomutova. Toto byla jedna z podmínek pro následný převod těchto sítí 

do vlastnictví města a správy technických služeb. 

 

Instalace solárního systému na objektu Domova pro seniory na Písečné 

 V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním projektu dotovaného z Evropské unie na 

instalaci solárního systému na objektu Domova pro seniory na Písečné byla uzavřena s SVJ 

Písečná 5063 - 5064 bezplatná smlouva na dobu neurčitou o umístění technických rozvodů 

k instalaci.  

 

Metropolitní optická síť Chomutov 

 Statutární město Chomutov je investorem stavby metropolitní optické sítě, v rámci 

níž byly položeny podzemní kabely i do pozemků jiných vlastníků. V roce 2013 byly uzavřeny 

smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemní veřejné komunikační sítě 

ve prospěch města s Ústeckým krajem, Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, 

Povodím Ohře a firmou Spectrum stores. 

 

Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Filipovy rybníky 

 Dvacet dva zahrádek na území 

Filipových rybníků vzniklo v roce 2010 

jako náhrada za zrušenou zahrádkářskou 

kolonii u Kamencového jezera. Zahrádky 

byly v první fázi nabídnuty nájemcům 

zrušené kolonie. Po uzavření nájemních 

smluv byly parcely nabídnuty nájemcům 

k prodeji do soukromého vlastnictví za 

zvýhodněnou cenu 250 Kč/m2. V roce 

2013 došlo k prodeji 8 zahrad, prodej 

dalších stále probíhá.  
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Dokončení zápisu historického majetku obce 

           Statutární město Chomutov zapisovalo svůj majetek na základě zákona č. 172/1991 Sb. 

zhruba od roku 1993 na základě externě zpracovaných podkladů. Zatím byla zapsána většina 

majetku v katastrálních územích Chomutov I a II a zčásti byly připraveny podklady pro zápis 

v katastrálních územích v okolí Chomutova. Zápis historického majetku pokračoval v letech  

2007 až 2010, kdy bylo celkem zapsáno 20 433 762 m2 (tj. 2 043 ha) pozemků v katastrálních 

územích Menhartic u Křimova, Křimova, Sobětic u Výsluní, Lidně, Nové Vsi, Dominy, Suchdola 

u Křimova, Černovic, Stráže u Křimova, Pohraniční, Nebovaz, Bečova, Strážek u Křimova, 

Jilmové, Krásné Lípy, Hory Svatého Šebestiána, Hrušovan, Spořic a Březence. Možnost zápisu 

historického majetku do vlastnictví obcí končila k 31. březnu 2013. Při porovnání vlastnictví 

města od roku 1991 do roku 2012 vyplynulo, že došlo k nárůstu vlastnictví o 3 081,7 ha.  

 

Zahájení prodeje bytů zvláštního určení v bytových domech na náměstí Dr. Beneše  

 V souvislosti s již realizovaným prodejem jednotlivých bytových jednotek v bytových 

domech na náměstí Dr. Beneše byl zahájen prodej zbývajících bytů tzv. zvláštního určení. 

Stávající uživatelé bytů v domě s řádně uzavřenou nájemní smlouvou byli obesláni nabídkou 

dle zákona č. 72/1994 Sb. a během roku došlo k prodeji většiny těchto bytů. Jednalo se 

o byty v domech č. p. 1279, 1321, 1764, 1895 a 1919 o velikosti 1+1 a 1+2.  

 

Prodej bytového domu č. p. 3754 v Grégrově ulici 

 Do podílového spoluvlastnictví stávajících uživatelů bytů byl prodán bytový dům č. p. 

3754 v Grégrově ulici. Stalo se tak v souladu s Postupem a zásadami realizace odprodeje 

domů do 10 bytových jednotek.  

 

Přičlenění honebních pozemků k jednotlivým honitbám 

 V souvislosti s žádostmi jednotlivých honebních společenstev a Lesů ČR či na základě 

nově vzniklých honiteb a převodu pozemků do vlastnictví města Chomutova byly s těmito 

žadateli uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků k jednotlivým honitbám. Dohody 

jsou platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023 a vztahují se k honitbám Droužkovice, Spořice, Stráž, 

Málkov – Vysoká, Jelení Hora, Křimov a Výsluní. 

 

Výkupy, převody pozemků   

 V roce 2013 se městu podařilo 

bezúplatným převodem získat pozemky 

od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových v okolí bytových 

domů v Haškově ulici, vykoupit pozemky 

od fyzických osob pod částmi komunikací 

a chodníků v ulicích Čechova, Maxima 

Gorkého, Roháčova, vykoupit od Českých 

drah pozemek v Lipské ulici (na snímku) a 
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vykoupit pozemek vedle základní školy a mateřské školy v ulici 17. listopadu. 

 

Bývalé kino EVROPA 

           Na základě podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě doložila společnost RENT CZ 

potřebné doklady a v březnu tak byla uzavřena kupní smlouva. Na uvolněných pozemcích by 

mělo být vybudováno obchodní centrum včetně parkovacích míst pro zakazníky i obyvatele 

lokality.  

 

Lokalita na výstavbu 41 RD Zadní Vinohrady 

 Pokračoval prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Zadní Vinohrady,  

v roce 2013 jich bylo prodáno 8, celkově už 30. Na prodaných pozemcích pokračuje výstavba 

rodinných domků a zbylé pozemky jsou nadále nabízeny k odprodeji.  
 

 
 

 

Úsek odpadového hospodářství 

 V hodnoceném roce byly zahájeny úpravy stanovišť kontejnerů na odpad. Navýšena 

byla kapacita kompostárny ze 4 500 t/rok na 6 000 t/rok. Pokračovalo vydávání kompostu 

obyvatelům města zdarma, v roce 2013 ho bylo odebráno 462,1 tuny. V rámci snah o snížení 

nákladů za likvidaci komunálního odpadu byl uveden do provozu lis směsného komunálního 

odpadu. 
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Úsek veřejné zeleně 

 V roce 2013 došlo k realizaci projektu, který řešil nevzhledné a nevyužité území na 

sídlišti Písečná - lesík mezi panelovými domy v blízkosti domu pro seniory. V území byly 

odstraněny nevhodné dřeviny, ponechané byly odborně ošetřeny a další dřeviny, především 

borovice, javory, břízy a z keřů dřišťál a tavolník, byly vysazeny. Prostor byl osazen deseti 

cvičebními prvky pro seniory, které ale mohou využívat i mladší obyvatelé okolních domů. 

Prostor byl také protkán novou cestní sítí, aby byl přístupný všem věkovým skupinám. Také 

zde byly umístěny nové lavičky a koše.  
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Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí 

 Sloučený odbor má sídlo v magistrátní budově na Husově náměstí. Za hodnocený rok 

nedošlo v jeho činnosti ani ve vnitřním členění ke změnám, vedoucím je nadále Ing. Vladimír 

Dědeček. 

 

Oddělení obecní živnostenský úřad 

           K 31. prosinci 2013 obecní živnostenský úřad v územním obvodu Chomutova jako obce 

s rozšířenou působností registroval 13 679 fyzických a právnických osob s živnostenským 

oprávněním (o 14 méně než v roce 2012), 19 977 živností (o 424 více) a 4 664 provozoven 

(o 199 méně). V roce 2013 vzniklo těmto podnikatelům 916 nových živnostenských oprávnění 

(o 293 méně), živnostenský úřad vydal 2 010 průkazů živnostenských oprávnění (o 80 více) a 

479 živnostenských oprávnění zrušil (o 28 více), z toho 32 sankčně. Vyřídil 1 718 přerušení a 

pokračování v provozování živnosti (o 25 méně), zaznamenal 1 117 údajů o provozovnách 

(o 97 méně) a provedl 122 dalších zápisů v živnostenském rejstříku. Dále provedl 180 kontrol 

(o 51 více), 484 místních zjištění a úředních záznamů o porušení právních předpisů (o 188 

více). Na správních a jiných poplatcích vybral 838 860 Kč. Za porušení živnostenského zákona 

uložil 440 pokut ve výši 1 350 300 Kč (z toho 367 blokových za 674 300 Kč a 73 ve správním 

řízení ve výši 676 000 Kč). Za porušení zákona o ochraně spotřebitele uložil 11 pokut ve výši 

191 000 Kč, za porušení zákona o státní kontrole uložil 6 pokut ve výši 35 500 Kč a za porušení 

tržního řádu uložil 3 pokuty ve výši 18 000 Kč. Dále v 81 správních řízeních uložil náklady 

řízení v celkové výši 81 000 Kč. Celkem v sankčních řízeních uložil pokuty a náklady řízení 

v celkové výši 1 675 800 Kč. Obecní živnostenský úřad tak přispěl do rozpočtu města částkou 

2 514 660 Kč. 

 Od listopadu 2012 prováděl obecní živnostenský úřad v územním obvodu Chomutova 

kontroly podnikatelských subjektů se zaměřením na výrobu, skladování, distribuci a prodej 

alkoholických nápojů, a to na základě usnesení vlády z 3. října 2012 nařizujícímu nulovou 

toleranci k černému trhu s lihovinami. K 31. prosinci 2013 provedl obecní živnostenský úřad 

takto zaměřené kontroly v 71 provozovnách. 

 Od února do června 2013 prováděl úřad v pohraničí kontroly zaměřené proti drogové 

kriminalitě v souvislosti s usnesením vlády z 30. ledna 2013. Dosud obecní živnostenský úřad 

provedl 24 takto zaměřených kontrol, z toho 6 samostatně a zbývajících 18 společně s jinými 

orgány státní správy (cizinecká policie, celní úřad, obchodní inspekce). V říjnu a listopadu  

spolupracoval obecní živnostenský úřad s Policií České republiky při kontrolách 4 provozoven 

zabývajících se nákupem a prodejem použitého zboží a výkupem kovového odpadu. 

 O exkurze na živnostenském úřadu projevila zájem obchodní akademie coby součást 

sloučených středních škol ESOZ Chomutov. Úřad vyšel přání vstříc a v říjnu zorganizoval dvě 

exkurze s odborným výkladem. Studenti akademie tak získali nejenom představu o fungování 

živnostenského úřadu, ale hlavně jako potenciální podnikatelé získali cenné informace pro 

vstup do živnostenského podnikání. 

  



[80] 
 

Oddělení stavební úřad a životní prostředí 

 Během roku 2013 ukončili pracovní poměr 4 pracovníci (z toho 2 z úseku stavebního 

řízení a 2 z úseku životního prostředí). Na jejich pozice byli postupně přijati noví pracovníci. 

Dále oddělení vybralo přes 1 700 000 Kč na správních poplatcích (z toho úsek stavební přes 

1 500 000 Kč a úsek životního prostředí přes 151 000 Kč). 

 

Stavební úřad 

 V roce 2013 stavební úřad za porušení stavebního zákona uložil 28 pokut v celkové 

výši 350 000 Kč (z toho 17 přestupků fyzických osob ve výši 67 000 Kč a zbylé ve správním 

řízení ve výši 283 000 Kč).  

 V rámci úseku stavebního řízení bylo vydáno přes 2 600 opatření a rozhodnutí. Bylo 

provedeno 426 kontrolních prohlídek v rámci státního stavebního dohledu. Na začátku roku 

byla provedena demolice bývalého kina Evropa na Březenecké. Pod záštitou Ústeckého kraje 

byla opravena tělocvična na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Pražské 

ulici. V Podkrušnohorském zooparku byla zkolaudována voliéra pro vodní ptactvo. Dále bylo 

vydáno územní rozhodnutí na obchodní centrum Vinohradská u prodejny Kaufland, místo 

bývalého pivovaru. Na konci roku bylo po zkušebním provozu zkolaudováno oddychové a 

relaxační centrum Aquasvět v areálu bývalých kasáren na Zadních Vinohradech. 

 

Památková péče 

 V rámci památkové péče bylo vydáno 48 závazných stanovisek, 320 koordinovaných 

stanovisek a provedeno 51 kontrolních prohlídek. Orgán památkové péče uložil dvě pokuty 

v celkové výši 6 000 Kč. V roce 2013 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen dotační program 

s příspěvky na obnovu památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, 

nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek 

byl poskytnut na obnovu těchto čtyř kulturních památek - krucifixu u kostela v Místě, Božích 

muk ve Škrli, sochy svatého Floriána v Údlicích a sloupu se sochou Panny Marie v Údlicích. 

 

Životní prostředí 

 V roce 2013 pracoviště vydalo 3 764 opatření či rozhodnutí. Z toho vodoprávní úřad 

provedl 360 úkonů, odpadové hospodářství 1 324 úkonů, ochrana zvířat a veterinární péče 

28 úkonů, lesní hospodářství a myslivost 550, zemědělský půdní fond 580, ochrana ovzduší 

84 a ochrana přírody a krajiny 480 úkonů. Dále bylo vydáno 358 rybářských lístků. Za porušení 

zákonů v oblasti životního prostředí bylo uloženo 63 pokut v celkové výši 169 400 Kč (z toho 

56 přestupků fyzických osob ve výši 78 800 Kč a zbylé ve správním řízení ve výši 90 600 Kč). 

 Ve dnech 9. až 17. května proběhla na zámku Červený hrádek chovatelská přehlídka 

trofejí ulovených v okrese Chomutov během mysliveckého roku 2012 – 2013. Předloženo 

k hodnocení bylo 280 trofejí, z toho 180 srnců, 70 jelenů, 14 muflonů a 4 daňci. Z honiteb 

v působnosti města Chomutova předložilo trofeje k hodnocení 20 ze 30 honiteb. 

 Na základě požadavku orgánu ochrany přírody bylo provedeno odborné posouzení 

stavu památných platanů u Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově ve 
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Školní ulici. Ukázalo se, že jsou ve zhoršeném 

zdravotním stavu a snižuje se jejich vitalita. 

Příčinou je zřejmě houbová infekce, zhoršené 

stanovištní podmínky a nedostatečná výživa. 

Aby se předešlo možnému pádu kosterních 

větví, bylo na konci září všech dvanáct stromů 

ošetřeno. U jedenácti byl proveden obvodový 

redukční řez a u jednoho řez zdravotní. Město 

se podílelo na financování ošetření, přestože 

je to výhradně povinností vlastníka pozemku 

a vlastníka stromů, tedy průmyslové školy. 

 

 

Odbor školství 

 Početně nejmenší odbor chomutovského magistrátu s pěti pracovnicemi nadále řídí 

Bc. Dagmar Mikovcová.  
 

 Před deseti lety 1. ledna 2003 město zřídilo nový právní subjekt, do kterého sloučilo 

všechny mateřinky na svém území. Oslava 10. výročí vzniku Mateřské školy, Chomutov, 

Šafaříkova 4335, příspěvková organizace, proběhla v kině Svět. Návštěvníkům byl promítnut 

film mapující vznik organizace i činnost jednotlivých pracovišť. Organizátoři pozvali na oslavu 

i úspěšné absolventy – plavkyni Simonu Baumrtovou a zpěváka Davida Weingärtnera. 

 Každoročně v lednu probíhají zápisy dětí k povinné školní docházce. Tentokrát děti 

se svými rodiči přišly do škol 16. nebo 17. ledna. Veškeré informace k zápisům pro školní rok 

20013/14 jsou zpracovány v níže uvedené tabulce: 
 

 
 

 Rytířský sál radnice 18. února zaplnily práce žáků školy ve Školní ulici. Veřejnost měla 

možnost poznat výstupy projektů, do nichž se škola zapojila během posledních let.  

 Po patnácti letech už se stala tradicí nesoutěžní přehlídka s názvem Mateřinka. Od 

září už děti nacvičují svá vystoupení, učitelky a dokonce někteří rodiče šijí kostýmy, vyrábějí 

kulisy, všichni malují obrázky. Termínem, kdy děti své dovednosti předvedly v divadle 

rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům, byly tentokrát 6. a 7. březen. 

Zápis: 16. - 17. 1. 2013

škola celkem z toho návrhy na odklad šk. docházky

Zahradní 69 8 16 77 18

Na Příkopech 64 13 11 62 15

Kadaňská 61 10 9 60 15 1

Písečná 59 14 16 61 33

Hornická 58 15 9 52 40

Školní 66 5 20 81 28

Akademika Heyrovského 72 7 16 81 43

Březenecká 84 17 16 83 21

celkem běžné ZŠ 533 89 113 557 213 1
17. listopadu 0 0 0 0 0

Palachova 1 0 0 1 0

celkem speciální ZŠ 1 0 0 1 0

ZŠ CV celkem 534 89 113 558 213 1

Pro porovnání čísla roku 

2012/13
502 96 127

533 (skutečně nastoupilo 

538 žáků)
192 4

Počet dětí, které přišly poprvé k zápisu Počet dětí, které nastoupí 

po odkladu šk.doch

Předpokládaný počet žáků 

I. ročníku šk. r. 2013/14

Z počtu zapisovaných 

počet dětí pětiletých **)

Počet dětí, které se k 

zápisu nedostavily *)
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 K zasedání 6. března si studentský 

parlament pozval ředitele technických 

služeb Zbyňka Koblížka (na snímku), jehož 

překvapil zájem žáků o práci organizace 

a bylo pro něho podnětné vyslechnout si 

názory mladých na úklid města, třídění 

odpadů i údržbu komunikací. 

 K zápisu dětí k předškolnímu 

vzdělávání do mateřských škol zřízených 

městem přišlo od pondělí 18. do pátku 

22. března 479 dětí. I tentokrát o umístění požádalo několik desítek rodičů s dětmi mladšími 

tří let. Využití kapacity mateřských škol zůstává na 99,9 %. 

 Chomutovské Velikonoce zahájily jako vždy děti z mateřských škol. V Rytířském sále 

radnice vyzdobeném dětskými pracemi s jarním motivem proběhlo 26. března vystoupení 

dětského pěveckého sboru a pohybově dramatického kroužku. 

 Výzdobu radnice si toho dne prohlédli i pedagogové, kteří se zúčastnili slavnostního 

setkání u příležitosti oslavy Dne učitelů. Ti nejlepší z chomutovských mateřských, základních 

i středních škol obdrželi poděkování od primátora města. Mimořádné ocenění si zasloužily 

pracovnice mateřské školy z Palackého ulice Irena Zetková, Edita Rudolf a Michaela Novotná, 

jež projevily vysoké odborné kvality při nepředvídatelné situaci, kdy zachránily dětský život.  
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 Na konci března roztančil Kulisárnu u městského divadla Vlastimil Fridrich, který je 

duchovním otcem bubenického uskupení Oklep a učitelem hry na bicí na Základní umělecké 

škole T. G. Masaryka Chomutov. Uspořádal zde první ročník bubenického festivalu Bubnující 

Chomutov. Oklepáci sklidili veliký aplaus.  

 Dopravní nehody jsou bohužel součástí reálného života. Jedna taková se 24. dubna 

stala na přechodu pro chodce v Palackého ulici, kde auto srazilo dva malé školáky. Naštěstí 

v tu dobu šli do školy budoucí sestřičky a záchranář. Přestože se vše teprve učí, poskytli 

oběma dětem odbornou pomoc na profesionální úrovni. Skutečný záchranářský zásah pro ně 

nebyl jednoduchý, rozdíl mezi teorií a přímo prožitou událostí si však uvědomili až následně. 

Za odvahu, ze které by si měla vzít příklad široká veřejnost, žákům střední zdravotnické školy 

osobně poděkoval primátor Jan Mareš.   

 Chomutovská speciální škola pořádala 25. dubna již druhý ročník Sportovních her 

přátelství za účasti dětí a žáků i z jiných obcí, dokonce i z Annabergu-Buchholze. Do sportovní 

haly ve Spořicích se sjelo několik desítek dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

aby dokázali, že i s handicapem se dá aktivně a pozitivně pohlížet na život. 

 Taneční obor základní umělecké školy se 29. dubna zúčastnil oslav Mezinárodního 

dne tance. V rámci poselství předvedli žáci na prostranství před Chomutovkou společnou 

choreografii, která se tančila ve stejnou dobu na mnoha místech republiky.  

 Měsíc bezpečnosti chomutovští žáci a studenti ukončili preventivní akcí Safety show, 

kterou odbor školství s městskou policií zorganizoval pro školy, ale i pro veřejnost. Interaktivní 

ukázky, díky kterým si každý mohl zkusit na vlastní kůži v trenažérech a simulátorech 

dopravní nehody či ovlivnění omamnými látkami, jsou tou nejlepší prevencí. Cílovou 

skupinou byli tentokrát hlavně mladí lidé, kteří jsou jako začínající řidiči rizikovou kategorií 

v silničním provozu. Dominantou programu byl otočný simulátor nárazu, v němž si účastníci 

v opravdovém autě mohli otestovat, jaké to je, když se s vozidlem přetočí.  

 Ojedinělá přehlídka tvořivosti dětí a žáků speciálních škol Divadýlko 2013 se 9. května 

konala po patnácté a bohužel naposledy. Záležitost plná radosti, smíchu a legrace dospěla 

do svého konce. Organizátorka Marie Grimlová, ředitelka Základní školy speciální a Mateřské 

školy, Chomutov, Palachova 4881, se s grácií sobě vlastní rozloučila s letitými účastníky i hosty 

akce ve smyslu končí-li něco, tak přece něco nového začíná.  

         Ministerstvo dopravy a Ministerstvo 

mládeže, školství a tělovýchovy spolu 

s dalšími složkami každoročně vyhlašují 

Dopravní soutěž mladých cyklistů. 

Oblastní kolo i následné krajské kolo pro 

Ústecký kraj proběhly na Kamencovém 

jezeře a na dopravním hřišti v Kadani. 

Studený květen nezastavil desítky žáků, 

kteří předvedli zručnost na kole, znalosti 

při testech a odhodlání pomoci při úrazu. 
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 Kostel sv. Ignáce ožil dětskými hlasy, naplnil se malými zpěváčky a jejich rodiči při již 

8. ročníku Otvírání studánek. Nesoutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů mateřských 

škol 14. května opět zorganizovaly učitelky sekce hudební výchovy mateřské školy. 

 Učitelky chomutovské mateřské školy Jiřina Slabyhoudová, autorka skladby a hlavní 

trenérka, a Šárka Virtová, druhá trenérka, spolu s dětmi vybojovaly na postupovém kole 

projektu Česko se hýbe 1. místo. Děti pak s programem vystupovaly na Den dětí v pražské 

O2 aréně, dále v programu Gala večer, který byl zaznamenán na ČT24. Také byly pozvány do 

pořadu ČT1 Sama doma.   

 Ocenění v různých oblastech sbírají i chomutovské střední školy. K nejlepším v Česku 

patří pěvecký sbor Comodo chomutovského gymnázia, jenž si z celostátní soutěže Gymnasia 

Cantant v Brně odvezl zlaté pásmo. Porota tvořená uznávanými odborníky vysoce hodnotila 

dirigentský projev mladé sbormistryně Marie Hánové, stejně jako nápaditá aranžmá šitá na 

míru gymnaziálnímu sboru, kromě toho ocenila zvláštní cenou i sólové výkony. 

 Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728 se stala pořadatelem 

postupové soutěže pro žáky základních škol praktických vyhlášené Ministerstvem mládeže, 

školství a tělovýchovy. Krajské kolo proběhlo 30. května na hřišti školy na Březenecké, kde po 

slavnostním zahájení probíhaly jednotlivé disciplíny.  

            Na letním stadionu na Zadních Vinohradech se 3. června konalo krajské kolo Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů, jehož spolupořadatelem byla základní škola ve Školní ulici. 

Akce se zúčastnilo 12 družstev a dalších 90 jednotlivců z celého Ústeckého kraje, přítomno 

bylo i šest olympioniků. Vítězové postoupili do republikového finále. 

 Tradiční festival Otevřeno, hudební a divadelní svátek v Chomutově, 6. června zahájil 

balet Piráti z Karibiku. V městském parku ho na dvou pódiích pro tanečníky a pro téměř 

šedesátičlenný orchestr předvedli žáci českých a německých uměleckých škol. Pro zaplněné 

hlediště to byl jedinečný zážitek, protože vystoupení mělo téměř profesionální úroveň. 

 Základní škola na Březenecké slavila 35. narozeniny a v rámci akademie dostal každý 

žák prostor předvést své umění. Během jednoho dne proběhla čtyři představení a všechna 

sklidila velký potlesk a spontánní reakce dětského i dospělého publika. 

 Polovina června přinesla i smutnou zprávu, ve věku 77 let zemřel Václav Čech. Během 

více než padesátileté pedagogické praxe vedl děti k lásce ke sportu, ale i k vědění, byl pro své 

kolegy nejen pracovním, ale i životním vzorem. Za přínos pro vzdělávání byl několikrát 

oceněn. Byl držitelem Stříbrné medaile za podíl na rozvoji města Chomutova a dostal Cenu 

Jiřího Popela z Lobkovic. 

 Žákům ze školy v ulici Akademika Heyrovského se podařilo natočit film o básníkovi 

Janu Nerudovi. Koncem června ho s úspěchem několikrát promítali spolužákům, rodičům i 

veřejnosti a vždy sklidili velké ovace. Protože škola vlastní kvalitní technické vybavení pro 

natáčení, jistě ho nenechá zahálet ani v dalších letech. 

            Třetím rokem je Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov spolupořadatelem 

mezinárodní akce s názvem Letní filharmonie. Žáci a profesionální hudebníci z Česka, 

Německa, Švédska, Holandska, Itálie, Rumunska a Řecka ve velkém symfonickém orchestru a 

pěveckém sboru secvičili více než hodinový repertoár na celovečerní koncert, kterým ukončili 
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několikadenní soustředění. Zhruba 110členný orchestr a 100členný pěvecký sbor předvedly 

své umění 16. července v letním kině v Chomutově, druhý den totéž proběhlo v Chemnitzi a 

nakonec se vystupující představili v Drážďanech. Všechny tři koncerty byly velkolepé, byly 

vděčně přijaty diváky, všichni si společně odnesli jedinečné zážitky. Velký podíl na obrovském 

úspěchu měla švédská dirigentka Kajsa Boström, která si šarmem a osobitým přístupem 

ihned získala všechny muzikanty. Na snímku veřejná zkouška tělesa na náměstí 1. máje. 

 

 Chomutovské děti mají výhodu, mohou o hlavních prázdninách trávit volné chvíle 

v příměstských táborech, ekotáborech a v miniškole sportu. Programy jsou již tradičně 

zaměřovány na výlety do okolí, hry a především pohyb. Dům dětí a mládeže, Kultura a sport 

a Podkrušnohorský zoopark si vždy připraví širokou škálu aktivit. Skutečnost, že jsou všechna 

místa vždy obsazena, svědčí o velké oblibě mezi dětmi a jejich rodiči. 

 Počátkem září se Rytířský sál radnice zaplnil tvorbou dětí 

a školáků z  Moskevské a Vladimirské oblasti, návštěvníci kostela 

svatého Ignáce si zase mohli prohlédnout díla ruských a českých 

výtvarníků na téma Anděl (na snímku) a prostor Špejcharu byl 

zaplněn díly známé ruské výtvarnice Galiny Kim. Tyto akce byly 

součástí projektu Rusko-Česko-Tranzit. 

 Říjen chomutovské školy tradičně zahájily akcí Happy 

Day, která má učit děti, mladé i dospělé, jak se chránit před 

nebezpečím. Pracovní skupina LINKS jako koordinační pracovní 

orgán rady města do akce i tentokrát zapojila spolu s městskou 

policií i další bezpečnostní složky.  
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 Další preventivní akcí, kterou pořádá v rámci své činnosti pracovní skupina LINKS, je 

Street. Žáci středních škol procházeli jednotlivá stanoviště, kde odpovídali na otázky, ale také 

si vyzkoušeli záchranu tonoucího. V areálu na Zadních Vinohradech využili bazén, atletický 

stadion, ledovou plochu i venkovní dráhu.   
 

 
 

 Více než dvě desítky středních škol se 5. a 6. listopadu představily v rámci prezentační 

akce Vzdělávání (na snímku) především žákům devátých a osmých tříd základních škol. Ti se 

v chomutovské sportovní hale seznámili se širokou nabídkou oborů, které mohou studovat. 

V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci zhlédnout barmanskou show, hudební i 

taneční vystoupení a podobně.  

 Koncem listopadu oslavila 40. výročí svého založení základní škola v Hornické ulici. 

Ke vzpomínkovému setkání pozvala všechny nynější i bývalé žáky, kterým kromě zajímavého 

programu k prohlédnutí připravila fotografie a třídní kroniky. Škola v rámci svého zaměření 

na lední hokej vychovala několik úspěšných hokejistů, například Jiřího Kalouse, Petra Klímu, 

Davida Hájka, Martina Ťupu, Petra Martínka a Ladislava Bouška. 

 Rok 2013 ve školství zakončil vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru dětí ze 

všech součástí Mateřské školy Chomutov. V lavicích kostela sv. Ignáce nezbylo ani jedno 

místo, diváci krásné vánoční melodie odměnili velkým potleskem. 
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Odbor sociálních věcí 

 Organizační členění a rozsah činnosti odboru zůstaly v roce 2013 stejné jako v roce 

předchozím. Vedoucí je nadále Bc. Kamila Faiglová. 

 

Oddělení terénní sociální práce 

 Deset pracovnic oddělení se i v roce 2013 zabývalo především přímou prací s klienty 

v jejich přirozeném prostředí u cílových skupin, tedy u seniorů, osob se zdravotním postižením 

a osob v krizových situacích. Tato práce konkrétně obnáší depistáž (cílené a včasné hledání 

nemocných nebo zdrojů nemoci), posuzování životní situace klienta, individuální plánování, 

základní sociální poradenství, doprovázení klientů či asistence při jednání s úřady, dohled 

nad klientem a vyhodnocování práce u jedinců nebo skupin. Oddělení spolupracuje s úřadem 

práce v rámci výplat nepojistných dávek, s výchovnými poradci na základních školách, 

s majiteli ubytoven, Sociálními službami Chomutov atd.  

 V době od 12. listopadu 2012 do 12. dubna 2013 oddělení ve spolupráci se Sociálními 

službami Chomutov, občanským sdružením Světlo a organizací Člověk v tísni vydávalo osobám 

bez přístřeší polévku, teplý čaj a pečivo (na snímku). Celkem bylo vydáno 1 266 polévek pro 

zhruba 50 bezdomovců. 
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 Na přelomu února a března proběhl sběr oblečení, obuvi a lůžkovin pro sociálně slabé 

občany. Celkem bylo shromážděno 1,8 tuny oblečení. Část sbírky oddělení použilo pro své 

klienty, část poskytlo dalším sociálním organizacím v Chomutově a okolí. Zbytek sbírky byl 

předán Charitě Broumov. 

 V dubnu byla v Chomutově vyhlášena sbírka Kola pro Afriku. Vybráno bylo 41 kol, 

která putovala do sběrného místa v Žatci a poté do Gambie, kde pomohou místním dětem 

v cestách za vzděláním. 

 Od 6. do 12. června město Chomutov pořádalo další humanitární sbírku (na snímku), 

tentokrát pro obyvatele oblastí aktuálně postižených povodněmi v Česku. Vybrané věci byly 

darovány obci Hřensko.  
 

  

 Pod vedením odboru sociálních věcí magistrátu proběhla 7. srpna v zooparku akce 

pro rodiny s dětmi, jejímž hlavním smyslem byla podpora trávení volného času rodin s jejich 

dětmi, seznámení se s novými kamarády, popovídání si a předání rad a zkušeností. Akce se 

zúčastnili zástupci šesti rodin - 6 dospělých a 10 dětí. Pro děti byl připraven bohatý program, 

během kterého se projely Lokálkou Amálkou, naučily se krmit buvoly a tuleně, pohladily si 

hady. Nechyběla ani projížďka Safari expresem, který skupinu dovezl na prohlídku Staré Vsi, 

kde se děti mohly podívat, jak se kdysi žilo v Krušnohoří na vesnici. Celá akce byla zakončena 

opékáním špekáčků. 

 V návaznosti na předjarní sbírku probíhala od 7. do 10. října veřejná sbírka zaměřená 

na zimní oblečení. Vybrané oděvy pokryly potřeby sociálně slabých obyvatel Chomutova a 

dostatek jich byl předán také Charitě Broumov. 
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Happy Day 

 V okolí divadla proběhl 14. září další ročník akce Happy day. Jako v předešlých letech 

ji organizovala pracovní skupina rady města LINKS a opět byla zaměřená na předcházení 

patologickým jevům ve společnosti a určená zejména mládeži. Akce se zúčastnil velký počet 

dětí a dospělých na straně jedné a organizací na straně druhé. Byly mezi nimi městská 

policie, hasiči, kynologický klub, střední zdravotnická škola a také oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí. Jeho pracovnice měly opět připravené informace k prevenci patologických jevů, 

ale i k právům a povinnostem dětí. Děti nejen soutěžily v dané problematice, ale mohly o ní 

s pracovnicemi oddělení i debatovat. Přitom předvedly, jaké mají vědomosti a znalosti  v této 

oblasti. 
 

 
 

Víkendové pobyty pro děti 

 V rámci projektu městské policie prevence kriminality proběhly od 14. do 16. června a 

od 13. do 15. září v Háji u Loučné víkendové pobyty pro klienty oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí. V obou případech se jich zúčastnilo 20 dětí ve věku od 6 do 14 let. Pobyty 

zajišťovaly pracovnice OSPOD, které s dětmi nejen probíraly společenská a preventivní 

témata, ale také jim připravovaly vyžití – vycházky do přírody, hry, malování triček, opékání 

buřtů a podobně. Přitom měly možnost své malé klienty poznat i jinak, než je obvyklé 

v běžném pracovním procesu. 
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Mikulášské setkání pěstounských rodin 

 Na 30. listopadu odbor sociálních věcí 

připravil mikulášské setkání pěstounských 

rodin. Ve Středisku knihovnických a kulturních 

služeb v Palackého ulici se ho zúčastnilo 

osmnáct pěstounských rodin, konkrétně 28 

dětí a 25 dospělých. Všichni společně 

absolvovali zábavný program plný písniček a 

soutěží a pochutnali si na občerstvení. 

Pečující osoby měly možnost vyměnit si své 

zkušenosti s výchovou dětí, využít odborného 

poradenství, případně si pouze odpočinout a 

odreagovat se od všedních starostí.  
 

 
 

Přednášková činnost pracovníků odboru sociálních věcí 

 Odbor sociálních věcí uspořádal na žádost Vyšší odborné školy v Mostě pro studenty 

této školy sérii osmi přednášek, jejichž obsahem byla činnost sociálního kurátora (kurátora 

pro dospělé), kurátora pro mládež, sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí a sociálních pracovníků obce. Studenti se také mohli seznámit s prostředím magistrátu a 

prohlédnout a vyzkoušet si pohovorové a monitorovací místnosti („dětský pokojíček“), které 

slouží pracovnicím oddělení sociálně-právní ochrany dětí i policistům při pohovorech s dětmi. 
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Příklady dobré praxe 

Příběh s dobrým koncem 

 Na oddělení se obrátila babička dítěte s obavou, že matka dítěte zanedbává péči o něj 

a také užívá drogy. Navíc je zadlužená a již několik měsíců nehradí nájemné. Šetřením bylo 

zjištěno, že matka je opravdu ve svízelné situaci. O dítě se stará sama, má značné dluhy 

u finančních institucí, je bezradná ve výchově dítěte i ve finančních záležitostech týkajících se 

vedení domácnosti, navíc vše komplikuje její psychická nemoc. Proto jí byla okamžitě 

nabídnuta pomoc. Sociální pracovnice jí zprostředkovaly schůzku v dluhové poradně, a protože 

řádně nenavštěvovala psychiatra, motivovaly ji k tomu, aby zvážila dobrovolný krátkodobý 

pobyt v psychiatrické léčebně. Přes počáteční nedůvěru ze strany matky se nakonec podařilo 

situaci v rodině změnit k lepšímu. Matka začala řešit dluhy, absolvovala schůzku s třídní 

učitelkou dítěte a nakonec nastoupila i na dobrovolný pobyt do psychiatrické léčebny, aby se 

její psychický stav stabilizoval. S rodinou odbor i nadále pracuje. 

 

Domov pro otce s dítětem 

            Pracovnice odboru sociálních věcí se dlouhodobě zabývaly pomocí nezletilému chlapci 

a jeho otci. Poté, co byl chlapec svěřen do péče otce a ten si ho vyzvedl ze zařízení pro výkon 

ústavní výchovy, přišel otec záhy o dosavadní bydlení. Oba se ocitli bez jakéhokoliv zázemí. 

Ve městě sice existuje azylový dům, ale je určen pouze pro matky s dětmi, navíc v té době byl 

obsazený, stejně jako ostatní ubytovny ve městě. 

           Otec na doporučení pracovnic OSPOD uzavřel smlouvu o dočasném zabezpečení dítěte 

se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a syna tam předal. Pracovnice OSPOD a 

OTSP pak otci pomáhaly v hledání zázemí pro sebe i syna. Otec však neměl dostatek peněz, 

protože byl bez práce a jeho příjem tvořily dávky v hmotné nouzi. Z toho důvodu pracovnice 

OSPOD a OTSP s otcem začaly vyřizovat žádost o sociální byt, které má město k dispozici. 

Žádost byla schválena, neboť bylo v zájmu nezletilého dítěte, aby vyrůstalo v péči svého otce. 

Zároveň sociální pracovnice pracovaly na posilování vzájemných vazeb mezi otcem a synem, 

které byly zatím velmi čerstvé. I nadále budou s rodinou pracovat, neboť i sociální byty jsou 

poskytovány pouze na určitou dobu.  

 

Mateřská láska 

 Nezletilá matka porodila syna s úmyslem, že ho přenechá k adopci. Krátce po porodu 

ji pracovnice OSPOD v nemocnici navštívily a náhodně se zde setkaly i s matkou čerstvé 

rodičky. Ta uvedla, že na adopci dítěte trvá a její matka ji v rozhodnutí podporovala. Oběma 

byla nabídnuta pomoc, poskytnuto poradenství a informace o možnostech dalšího postupu. 

Za dva dny se nezletilá matka se svou matkou dostavily na úřad a uvedly, že si adopci 

rozmyslely. Babička dítěte souhlasila s tím, že než dcera dostuduje střední školu, o malého se 

postará. Po propuštění dítěte z nemocnice se nezletilá matka začala za pomoci matky o syna 

zodpovědně starat, a to dokonce tak, že se od něj nechtěla vzdálit byť jen na dopoledne, 

které by trávila ve škole. Proto raději zanechala studia s tím, že se chce synovi věnovat a 

školu si dodělá později.    
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Interní audit 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru zůstaly v roce 2013 stejné. V čele odboru 

nadále stojí Ing. Jarmila Mravcová.  
 

 V roce 2013 interní audit zaevidoval celkem 66 stížností, z toho 21 oprávněných, 37 

neoprávněných, 7 částečně oprávněných a 1 byla postoupena. Nejvíce si občané města 

stěžovali na špatný stav silnic a chodníků (8), rušení hlukem (7), nepořádek ve městě (5) a 

problémové soužití s nepřizpůsobivými občany (7). Stížnosti uvedené v kolonce ostatní (4) se 

týkaly nestandardního rozdělení humanitární sbírky, nezdravé stravy v nově otevřené 

pobočce rychlého stravování KFC, nesouhlasu s povolením shromáždění Romů v Kyjické ulici. 

Na zaměstnance města si stěžovalo 15 občanů, z toho byly 2 stížnosti oprávněné, 2 částečně 

oprávněné a 11 neoprávněných. Většinou se jednalo o stížnosti na pracovníky ODaSČ (5) a  

ORIaMM (3). Na práci městské policie nebyla v roce 2013 evidována žádná stížnost.  

 Podaných podnětů bylo evidováno 160, což je oproti roku 2012 nárůst o 44 podnětů. 

Občané v nich žádali opravy chodníků, úpravy zeleně, posekání travních ploch a provedení 

prořezávek stromů i keřů. Nesouhlasili s novým jízdním řádem MHD, upozorňovali na vznik 

černých skládek. Někteří požadovali bezplatné jízdné v MHD pro seniory. Několik podnětů se 

týkalo nesouhlasu se zvýšením daně z nemovitosti. Objevila se žádost na zřízení platebního 

terminálu v informačním centru i několik žádostí o parkovací kartu v centru města.  
 

 
 

 Obyvatelé Chomutova v roce 2013 podali dvě petice. V jedné nesouhlasili s výstavbou 

multifunkčního hřiště na Kamenné, v druhé poukazovali na obtížné soužití s nepřizpůsobivými 

sousedy v Jiráskově ulici. Tak jako každý rok se mohou občané obrátit s problémy na projekt 

Záchranný kruh, v jehož rámci bylo zaevidováno třináct podání. V převážné většině se týkaly 

soužití s nepřizpůsobivými sousedy, další pak distribuce a výroby drog. Ty byly postoupeny 

k vyřízení Policii ČR, která má řešení dané problematiky v kompetenci. Problémy mohou 

obyvatelé města projednávat také na pravidelných setkáních s vedením města (na snímku), 

kde jsou jim k dispozici spolu s primátorem a jeho náměstky i někteří úředníci a zástupci 

městské policie, technických služeb a dopravního podniku. 
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3. 3.  Volby 

 První premiérové, druhé předčasné. Takové byly volby v České republice v roce 2013. 

V lednových si občané poprvé v české historii zvolili svého prezidenta, v říjnových volili nové 

obsazení rozpuštěné poslanecké sněmovny. 

 

Volba prezidenta České republiky 

 

            Zatímco dosud byl prezident České republiky volen nepřímo parlamentem, nová volba 

hlavy státu, jejíž první kolo bylo vyhlášeno na 11. a 12. ledna a druhé na 25. a 26. ledna, byla 

první přímou volbou. Kandidátní listinu podalo dvacet uchazečů, ovšem platných bylo uznáno 

jen devět. V prvním kole se tak o hlasy ucházeli Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, 

Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a 

Miloš Zeman.  
 

 
 

 V 1. kole lidé v Chomutově podpořili Miloše Zemana, který byl největším favoritem 

i podle předvolebních průzkumů veřejného mínění. Odevzdali mu 26,53 % hlasů. Na druhém 

místě skončil taktéž favorizovaný Jan Fischer (19,70 %), o pouhých 86 hlasů za ním zaostal Jiří 

Dienstbier (19,23 %). Ovšem do 2. kola se Zemanem navzdory průzkumům postoupil čtvrtý 

Karel Schwarzenberg, jenž v Chomutově dostal 17,28 %. S velkým odstupem skončili Vladimír 

Franz (6,59 %), Zuzana Roithová (2,98 %), Jana Bobošíková (2,79 %), Taťana Fischerová (2,66 %) 

a Přemysl Sobotka (2,23 %). Jistou zajímavostí je, že pořadí prvních čtyř uchazečů bylo stejné 

ve všech pěti větších městech okresu, tedy v Chomutově, Jirkově, Kadani, Klášterci nad Ohří i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Bobo%C5%A1%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Dienstbier_mlad%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%A5ana_Fischerov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Franz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Roithov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Sobotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
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Vejprtech. Volbou levicových kandidátů Chomutovsko potvrdilo tradiční levicovou orientaci. 

Stejně tak Chomutov a Chomutovsko nepřekvapily velmi nízkou volební účastí, která přímo 

ve městě činila 48,02 %. Snímek na předchozí straně je z volební místnosti v ZŠ Kadaňská. 

 Situace před 2. kolem se v Chomutově zdála být jasná, tím spíš, že i celorepublikové 

průzkumy veřejného mínění favorizovaly Miloše Zemana před Karlem Schwarzenbergem. 

K volebním urnám poslední lednový pátek a sobotu přišlo ještě o něco míň voličů, konkrétně 

47,33 %, ovšem i to bylo podstatně víc než ke krajským volbám v roce 2012 a dokonce i víc 

než k volbám komunálním v roce 2010. 

            Sečtení hlasů žádné překvapení nepřineslo. Miloš Zeman v souboji o post prezidenta 

zvítězil, celorepublikově v poměru 54,80 % ku 45,20 %, v Chomutově pak s jasnou převahou 

64,34 % ku 35,66 %. Pro vítěze zde hlasovalo 11 777 voličů, pro poraženého Schwarzenberga 

6 526 voličů. Miloš Zeman byl zvolen prezidentem České republiky na funkční období do roku 

2018. 

 

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

 Politická krize vyústila v srpnu k rozpuštění Poslanecké sněmovny, za termín konání 

předčasných voleb byl stanoven pátek a sobota 25. a 26. října. Před zahájením předvolební 

kampaně oznámila Ivana Řápková, bývalá starostka a primátorka města a od května 2010 

poslankyně, že kvůli neshodám uvnitř regionálního sdružení ODS do dolní komory parlamentu 

znovu kandidovat nebude. Stejně tak už nekandidovala kadaňská lékařka Patricie Kotalíková. 

K volbám se přihlásilo 24 politických seskupení, ve všech krajích ovšem kandidátní listiny 

předložilo jen 17 stran. 

 K volbám v Chomutově přišlo 49,63 % oprávněných voličů. Nejvíce z nich odevzdalo 

hlas ČSSD (24,68 %), která tak obhájila vítězství z voleb v roce 2010. Významný zisk si připsaly 

i KSČM (20,57 %) a ANO 2011 (20,39 %). Pět procent potřebných ke vstupu do poslanecké 

sněmovny ve městě získaly také Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (8,15 %) a TOP 09 

(7,78 %), ostatní strany už jen paběrkovaly. Znakem voleb, a to celorepublikově, byl silný zisk 

stran KSČM, ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, které ostře kritizovaly 

dosavadní vládnoucí koalici. Tyto protestní strany v Chomutově získaly polovinu všech hlasů.  

 Z jednotlivých kandidátů z Chomutovska se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

dostal jen Jaroslav Krákora, který v Ústeckém kraji obdržel 4 068 a přímo v Chomutově 980 

preferenčních hlasů. Tento dětský lékař je poslancem již od roku 2002. Chomutovsko má tím 

pádem nejméně zástupců ve sněmovně v porevoluční historii. 

 

Volby v Chomutově v číslech: 

 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

38 587 19 151 49,63 19 051 18 920 99,31 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg
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Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1  Česká strana sociálně demokratická 4 671 24,68 

2  Strana svobodných občanů 382 2,01 

3  Česká pirátská strana 394 2,08 

4  TOP 09 1 473 7,78 

5  HLAVU VZHŮRU - volební blok 123 0,65 

6  Občanská demokratická strana 877 4,63 

9  politické hnutí Změna 56 0,29 

10  Strana soukromníků ČR 28 0,14 

11  Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová 344 1,81 

13  Suverenita - Strana zdravého rozumu 64 0,33 

15  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 262 1,38 

17  Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 1 543 8,15 

18  Dělnická strana sociální spravedlnosti 277 1,46 

20  ANO 2011 3 858 20,39 

21  Komunistická strana Čech a Moravy 3 892 20,57 

22  LEV 21 - Národní socialisté 18 0,09 

23  Strana zelených 618 3,26 

24  Koruna Česká (monarchistická strana) 40 0,21 

 

 Celorepublikově ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 

20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, které získalo 

18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy, další pak bývalé 

vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit 

přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 

lidová. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ANO_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/TOP_09
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asvit_p%C5%99%C3%ADm%C3%A9_demokracie_Tomia_Okamury
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asvit_p%C5%99%C3%ADm%C3%A9_demokracie_Tomia_Okamury
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

 Rok 2013 žádné zvraty nepřinesl. Evropa se velmi pozvolna zvedá z hospodářské krize 

a s tím se některé pozitivní trendy začínají promítat i do hospodářství na Chomutovsku. Pro 

kvalitu života je ale důležitá především zaměstnanost a ta zůstává na úrovni předchozích let. 

V celorepublikovém porovnání patří Chomutovsko stále k nejpostiženějším okresům, jak také 

ukazuje mapka Úřadu práce ČR. 

 
 

K 31. prosinci 2013 bylo na Chomutovsku evidováno 10 596 uchazečů o zaměstnání, 

což bylo o 186 více než ke konci předchozího měsíce a o 713 více než v prosinci 2012. Počet 

dosažitelných žadatelů o zaměstnání vzrostl na hodnotu 10 396. Podíl nezaměstnaných osob 

mezi obyvatelstvem ve věku 15 - 64 let na konci roku činil 11,91 % a v meziročním srovnání se 

zvýšil o 1,07 %. Z výše uvedeného celkového počtu bylo 5 233 mužů a 5 363 žen. Mezi nimi 

bylo k 31. 12. 2013 evidováno 479 absolventů, 123 mladistvých a 1 074 osob se zdravotním 

postižením. Celkem bylo ke stejnému datu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti financované 

z veřejného rozpočtu i z Evropského sociálního fondu podpořeno 1 405 osob, z toho 628 

prostřednictvím chráněných pracovních míst, 311 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce 

a 252 na vyhrazená společensky účelná pracovní místa. V rekvalifikačních kurzech Úřadu 

práce ČR bylo zapojeno 42 uchazečů o zaměstnání, z toho 19 v rámci zvolené rekvalifikace. 

Úřad práce evidoval k 31. prosinci 2013 v okrese Chomutov celkem 264 volných pracovních 

míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo 40 uchazečů o zaměstnání. 
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 Zaměstnanost zatím příliš nevylepšuje průmyslová zóna Triangle (na snímku pohled 

od severozápadu), jež leží na rozhraní okresů Chomutov, Louny a Most. Sídlí v ní společnosti 

působící hlavně v automobilovém průmyslu, jako Hitachi či Johnson Controls, zpracovatel 

pryže Hargo a výrobce turbín Solar Turbines. V červenci začal v areálu stavět závod výrobce 

kalených drátů Neturen. Ústecký kraj coby majitel zóny dosud investoval do jejího rozvoje 

0,599 miliardy Kč, státní dotace činila 1,685 miliardy Kč. Ke konci roku 2013 v zóně pracovalo 

1 493 lidí, přičemž při její přípravě v roce 2003 Ústecký kraj sliboval, že práci v lokalitě najde 

až 12 500 lidí.  

             Největší zaměstnavatelé v regionu potvrzovali v roce 2013 stabilitu. Severočeské doly, 

jež jsou největší tuzemskou hnědouhelnou těžařskou firmou a ročně vytěží kolem 23 milionů 

tun uhlí, zaměstnávají 3 450 lidí, v dceřiných společnostech pak dalších až 1 700 osob. Firma 

má garantovaný objem těžby na dalších téměř 30 let, a tak nemá důvod propouštět, pouze 

racionalizuje provoz. Kvůli tomu každoročně ve firmě skončí několik desítek lidí, převážně 

jsou to však ti, kteří dosáhnou důchodového věku.  

 Výborné ekonomické výsledky vykazuje Sandvik Chomutov Precision Tubes, který se 

zaměřuje na výrobu takzvaných umbilikálových trubek, jež jsou součástí podmořských kabelů 

sloužících k těžbě ropy. V roce 2013 byl jeho čistý zisk 1,47 miliardy korun, když tržby dosáhly 

výše 4,49 miliardy. Mateřské švédské společnosti za uvedený rok Sandvik vyplatil dividendu 

1,52 miliardy korun. Chomutovský závod zaměstnává 580 lidí. 
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 Parker Hannifin sídlící na jižním okraji Chomutova (na snímku) na konci roku 2013 

zaměstnával 300 lidí, ale tento počet se v současnosti zvyšuje a v roce 2015 má dosáhnout 

550 lidí. Lídr v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu totiž přesouvá do Chomutova 

výrobní linky z celé Evropy, proto tu nabírá nové dělníky a specialisty. Chomutovská pobočka 

připravuje komponenty pro hydraulické a pneumatické systémy předních světových výrobců 

stavební, zemědělské a těžké dopravní techniky, jako jsou Volvo, Daimler, Komatsu, Iveco, 

JCB nebo John Deere. Další dodávky jsou pro ruské metro, pro zbrojní průmysl a pro výrobce 

lodních motorů. 

 Nejen běžný život, ale i hospodářskou situaci Chomutovska by měla pozitivně ovlivnit 

nová 16kilometrová část čtyřproudové rychlostní silnice R7 v úseku Vysočany – Droužkovice 

– Nové Spořice, jež byla otevřena 20. prosince. Průmyslové zóny a podniky okolo Chomutova 

i zóna Triangle už totiž tím pádem mají kvalitní silniční napojení na Německo, bohužel 

směrem na Prahu je řada úseků stále dvouproudových.  
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Třináctka je mnoha lidmi pokládána za nešťastné číslo. V zooparku se ale rok 2013 

nijak výrazně od předchozích let nelišil. Přinesl celou řadu úspěchů, očekávaných i těch 

neočekávaných a o to radostnějších. Nevyhýbaly se mu ani problémy, ale dařilo se je řešit. 

Podkrušnohorský zoopark navštívilo 209 755 návštěvníků, což je o více než deset tisíc méně 

než v roce 2012. I tak zůstal druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji, 

hned po Památníku Terezín. Pokles lze z velké míry připsat na vrub počasí, kdy zejména letní 

povodně obracely zájem lidí od relaxace jiným směrem. Zaměstnanci zooparku pod vedením 

ředitelky Bc. Ivety Rabasové vynaložili velké úsilí, aby poskytli návštěvníkům možnost oprostit 

se od starostí a načerpat nejen novou energii, ale i zajímavé informace o evropské přírodě.  

 

 
 

Zoologie 

 Pracovníci oddělení zoologie opět svědomitě pečovali o svěřená zvířata a vytvářeli jim 

kvalitní podmínky pro jejich spokojený život v zooparku, proto se spolu s návštěvníky mohli 

těšit z přírůstků v mnoha expozicích. Dařilo se jim také zacelit rány způsobené v některých 

chovných skupinách nemocemi nebo působením nezodpovědných návštěvníků.  

           Kolekce savců byla posílena o pandu červenou ze zoo Aalborg v Dánsku. Sameček Foxík 

(na snímku) se ve zcela novém výběhu skvěle aklimatizoval a stal se miláčkem návštěvníků 
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všech věkových skupin. V současné době se jedná o získání vhodné mladé samice pandy za 

účelem vytvoření chovného páru. Samice manula porodila v březnu pět mláďat, která však 

postupně všechna uhynula, následným vyšetřením byla prokázána toxoplazmóza. V expozici 

rysů evropských je situace stabilní, geneticky cenná samice pocházející z volné přírody byla 

dopárována mladým samcem ze zoo Liberec. Samice norka evropského porodila v červnu 

mláďata, jež však dírou v pletivu opakovaně poškozeném neznámým vandalem i s chovným 

párem zmizela. U charz žlutohrdlých nebyl zaznamenán žádný přírůstek, proto zoopark 

usiluje o získání nového chovného samce. Ze zdravotních důvodů byl utracen osmnáctiletý 

samec rosomáka a ve výběhu tak zbyla jediná samice, která již vzhledem k věku nepřichází 

pro chov v úvahu. Koordinátorem chovu byl zooparku přislíben nový chovný pár. 
  

 
 

 Skupinu tuleňů kuželozubých i nadále tvoří třicetiletý samec a tři samice, vzhledem 

k věkové struktuře skupiny ale nelze další přírůstky očekávat. Ve skupině makaků magotů se 

v červenci narodilo jedno mládě. Ze dvou chovných skupin zubrů evropských byla úspěšnější 

ta v oboře Eurosafari, kde se v květnu narodil zdravý samec (na snímku). V březnu přišla na 

svět samice takina indického. U tohoto asijského sudokopytníka byly v roce 2013 realizovány 

dva transporty, mladá samice narozená v roce 2012 byla převezena do zoo Drážďany, o rok 

starší samice do zoo Košice.   

 Ve výběhu jelenů milu přibylo nejen šest mláďat, ale také nová samice získaná ze zoo 

v Praze. Skupina jelenů evropských, která je chována v oboře Eurosafari, se rozrostla o dvě 

mláďata. Ze třech mláďat narozených vzácným jelenům bucharským (na snímku) se podařilo  
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odchovat jediné. V rámci spolupráce mezi zoologickými zahradami přibyly do Chomutova 

dvě chovné samice ze zoo Tallin a naopak dvě zvířata tohoto druhu zoopark opustila, jedna 

samice byla převezena do Tierparku Berlín a jeden samec do zoo Kolín nad Rýnem. Skupina 

sobů polárních se rozrostla o samce ze zoo Dortmund a o mladou samici ze zoo Praha. Samec 

bohužel po několika týdnech uhynul vinou cizího tělesa v trávicím traktu. K politováníhodné 

události došlo ve výběhu losů evropských, kde uhynul chovný pár, jež sežral větve jedovatého 

tisu červeného, které do výběhu vhodil neznámý pachatel. Ztráty zacelily dvě mladé samice 

ze zoo Planckendeal a mladý samec z pražské zoo. Při anestezii, k níž bylo nutno přistoupit za 

účelem ošetření přední končetiny, nečekaně uhynul pižmoň grónský. V dubnu se narodila 

samice velblouda dvouhrbého, čímž se skupina velbloudů rozrostla na čtyři jedince, jednoho 

samce a tři samice. U většiny plemen domácích zvířat chovaných na statku domácích zvířat 

také došlo k odchovu mláďat. Skupinu domácích zvířat rozšířily kozy kašmírové dovezené ze 

zoo ve Vyškově. Stádo shetlandských pony se rozrostlo o tři hříbata, jedno hříbě se narodilo 

u koní fjordských a tři hříbata anglickým plnokrevníkům. Pro nezájem o tarpany bylo u tohoto 

plemene koní pozastaveno připouštění. V červenci byla připuštěna pětiletá klisna shirského 

koně. Ve skupině oslů domácích se narodila tři mláďata.  

 Chovný pár orlosupů bradatých snesl postupně dvě vejce. První vejce bylo umístěno 

do inkubátoru, druhé bylo ponecháno pod rodiči. Jak se nakonec ukázalo, ani jedno nebylo 

oplozené. Samice orla východního snesla celkem tři vejce. Dvě vejce zmizela. Poslední, na 
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kterém se střídali v sezení oba rodiče, bylo neoplozené. U orlů stepních se podařilo ze tří 

vajec odchovat všechna mláďata. Odchov probíhal přirozeně a o mláďata se starali oba 

rodiče. Ve druhé polovině roku byl do chovného zázemí zooparku přesunut pár supů 

bělohlavých. Důvodem byl pokus o změnu chování obou ptáků, kteří nebyli schopni ve 

voliéře za více než dvanáct let vytvořit sourodý pár. U orlů skalních se vylíhlo jedno mládě, 

které ale po třech dnech z hnízda zmizelo. Od soukromého chovatele zoopark získal samici 

sokola stěhovavého a vytvořil pár se samcem, který byl přijat do stanice pro handicapované 

živočichy. U sov pálených bylo čtrnáct vajec, z nichž se však podařilo odchovat pouze jedno 

mládě, ostatní vejce byla neoplozená. V srpnu byla ze zoo Hamburk získána mladá samice 

sovice sněžní, takže mohl být sestaven druhý chovný pár. Dva páry sýčků obecných snesly 

celkem sedm vajec, ale ani jedno nebylo oplozené. Samice výrečka malého snesla pět vajec. 

Dvě z nich nebyla oplozená, ze zbylých se rodičům podařilo odchovat tři mláďata. Na konci 

roku uhynula samice výra velkého, zůstal tak pouze samec narozený roku 1994.  

           Dvě mláďata (jedno na snímku) úspěšně 

vychovali jeřábi bělošíjí. Pro zoopark je tato 

skutečnost o to cennější, že šlo o vůbec první 

snesená vejce. Dvě mladé samice byly chovány 

samostatně. Jedna z nich na podzim uhynula, 

zbylá je nabízena v rámci EEP programu. Dvě 

vejce snesla i samice jeřába panenského. 

Vylíhla se obě mláďata, z nichž jedno bylo již 

od počátku velmi slabé a brzy uhynulo. Druhé 

mládě se bez problémů odchovalo. Na konci 

roku chovná samice náhle uhynula. Druhý 

chovný pár měl dvě vejce, ale obě neoplozená. 

V polovině roku uhynula samice jeřába 

popelavého, získaná v roce 2009 spolu se 

samcem z Okské biosférické rezervace. Velmi 

aktivní byly na jaře mladé páry jeřábů 

sibiřských a jeřábů mandžuských, ale zatím 

žádné vejce nesnesly. Kvůli malému zájmu 

o mláďata v uplynulých dvou letech bylo na doporučení koordinátora chovu pozastaveno 

rozmnožování ibisů skalních. Na jeho doporučení byli v květnu posláni čtyři ibisi do zoo Riga. 

Uhynul samec bukače velkého, který se do zooparku dostal v roce 2000 jako handicapovaný. 

Tři volavky rusovlasé do Chomutova přibyly ze zoo Dvůr Králové. Samice získaná z plzeňské 

zoo uhynula. Pro kvakoše noční byl rok 2013 úspěšný, jejich kolonie se rozrostla o více než 

patnáct mláďat. 

 

Stanice pro handicapované živočichy 

 V roce 2013 přijímala stanice pro handicapované živočichy při Podkrušnohorském 

zooparku Chomutov handicapovaná zvířata ze spádových oblastí Chomutovska, Kadaňska a 
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Podbořanska, ale i z Mostecka, Lounska, Teplicka a Prahy. Vzhledem k většímu množství 

případů, kdy byl přivezen zraněný živočich ze spádové oblasti Mostecka, byla po dohodě se 

záchrannou stanicí Falco rozšířena spádová oblast chomutovské stanice o Mostecko.  

 Oficiální rozšíření působnosti se však bude řešit až po tom, co bude postavena nová 

záchranná stanice. Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu roku 2014. Veterinární 

péče byla zajišťována soukromou veterinářkou. Zvířata byla přijímána v řadě případů po 

předchozí telefonické domluvě s nálezci. Po příjmu byl vždy kontaktován zoolog a zvíře bylo 

prohlédnuto veterinářem a umístěno ve stanici, popřípadě bylo vypuštěno zpět do volné 

přírody. Za celý rok bylo do stanice přijato 201 zvířat v 50 druzích. Nejčastěji byli přijímáni 

ježci (27 exemplářů), poštolky (19), veverky (16), rorýsové (13) a jiřičky (13). Nejčastějšími 

důvody příjmu byla drobná i vážnější zranění po střetu s dopravním prostředkem. V několika 

případech šlo i o vážná zranění, která se neslučovala se životem, a tak bylo zvíře utraceno. 

Bohužel stejně jako v předešlých letech se do stanice dostávala některá zvířata zbytečně 

odchycená. Šlo hlavně o mladé poštolky, veverky, rorýse, zajíce, netopýry a ježky. Důvodem 

odchytu byla v řadě případů mylná obava, že jsou mladá zvířata osiřelá. U rorýsů a netopýrů 

šlo často o zvířata, která nemohla při vyrušení sama vzlétnout ze země, nebo v případě 

netopýrů i o probuzené hibernanty. 

 Lidé do stanice přinášeli i zvířata, která se ve volné přírodě přirozeně nevyskytují. 

Jednalo se o želvy nádherné, želvu žlutohnědou a morče. Za významnější lze označit příjem 

kulíška nejmenšího, sokola stěhovavého, užovky hladké a výra velkého. Zaměstnanci také 

vyjížděli k nahlášeným případům a poskytovali rady po telefonu. Někteří handicapovaní 

živočichové (poštolka obecná, sova pálená) byli využíváni k ekologické výchově v rámci 

ekotábora a také v rámci jednotlivých výukových programů, které ekologické centrum při 

Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá. 

 

Marketing a propagace 

 Oddělení marketingu a 

propagace se opět zaměřovalo 

na rozšiřování a zkvalitňování 

návštěvnického servisu. Po 

kladných ohlasech se součástí 

víkendových programů zooparku 

staly workshopy zaměřené na 

lidové tradice a tvůrčí činnosti, 

které probíhají především ve 

skanzenu Stará Ves. Oblíbené 

jsou hlavně akce s ekologickým 

charakterem a oslavy mezinárodních svátků, snímek je z křtu oslů domácích v rámci Dne 

zvířat. Návštěvníci využívali možnost svezení se Lokálkou Amálkou a Safari expresem a též 

možnost objednat si v zooparku oslavu narozenin, teambuildingový program nebo svatební 

obřad.  
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 Významnou událostí roku bylo slavnostní otevírání nových expozic – průchozí ptačí 

voliéry a expozice nového chovaného druhu – pandy červené (na snímku níže). V blízkosti 

tohoto výběhu bylo vybudováno nové sociální zařízení. Popisný systém zooparku byl doplněn 

o řadu naučných bannerů, jejichž úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o chovaných 

zvířatech a ekologii. Zoopark se stal organizátorem jednání dvou odborných komisí Unie 

českých a slovenských zoologických zahrad a také spolupracoval na zajištění akcí města 

Chomutova. 
 

 
 

Ekocentrum 

 Vzdělávací programy pro školní i mimoškolní kolektivy jsou stěžejní aktivitou, na 

kterou se ekocentrum zaměřuje. V roce 2013 se uskutečnilo 59 výukových programů, kterých 

se zúčastnilo celkem 1 676 žáků z mateřských, základních a středních škol. Možnost zpestřit 

výuku environmentálním programem využívají nejvíce mateřské školy a pedagogové prvního 

stupně základních škol. Velké oblibě mezi dětmi se těšil program Mašinkou za zvířátky, který 

nabízí prohlídku zooparku Lokálkou Amálkou, spoustu her a povídání o životě zvířat žijících 

nejen v Podkrušnohorském zooparku. Žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol 

projevili největší zájem o program Příroda v ohrožení, jehož prostřednictvím se seznámili 

s ohroženými živočichy, dozvěděli se o seznamu ohrožených druhů a úmluvě CITES, která 

reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin. V neposlední řadě žáci 

získali povědomí o problematice získávání palmového oleje a o probíhajících kampaních 

EAZA. Velký zájem projevily školy také o programy přibližující žákům tradiční řemesla a lidové 

zvyky spojené se životem na statku. 
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5. 2. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
příspěvková organizace 

 

 Základním posláním Střediska knihovnických a kulturních služeb je poskytování 

knihovnických a informačních služeb občanům města, studentům a návštěvníkům. Na úseku 

knihovny poskytuje organizace služby dané knihovnickým zákonem, na základě smlouvy 

s krajským úřadem pak coby pověřená knihovna služby knihovnám v obcích Chomutovska. 

Na úseku kultury pro veřejnost organizuje kulturní pořady, koncerty a soutěže, pro školská 

zařízení také divadelní představení pro děti. Pořádá výstavy děl amatérských i profesionálních 

výtvarníků. V oblasti vzdělávání vedle jazykových kurzů zajišťuje přednášky a vzdělávací 

pořady pro různé sociální skupiny. Tyto služby jsou poskytovány na pracovištích v budově A 

(oddělení naučné pro dospělé, oddělení beletrie pro dospělé, dětské oddělení, studovna, 

čítárna s internetem, hudební oddělení), v budově B (velký sál, učebny, úsek propagace, malý 

sál – učebna č. 66, galerie Lurago, ekonomicko-provozní oddělení, prostory pro dlouhodobé 

pronájmy), v atriu, v kostele svatého Ignáce, v pobočce knihovny na Březenecké, v bývalém 

kinu Oko, v městské věži a v galerii Špejchar. Ředitelkou organizace je Mgr. Marie Laurinová. 

 V hlavním předmětu činnosti – výpůjčních službách – došlo roce 2013 k poklesu skoro 

ve všech ukazatelích. Příčin může být několik - úmrtí nebo nemoc stálých starších čtenářů, 

nepříznivé sociální složení obyvatel města (čím jsou lidé vzdělanější, tím více čtou), současné 

existenční potíže, využívání volně přístupných elektronických zdrojů a internet.  

 

Hospodaření organizace 

            Za rok 2013 bylo vyčerpáno 19 916 395 Kč. Město coby zřizovatel do rozpočtu přispělo 

16 130 845 Kč, vlastní příjmy SKKS činily 3 058 674 Kč. Největší investicí byla rekonstrukce  

potrubních rozvodů po havárii v galerii Lurago, která stála 1 181 863 Kč. Na modernizaci a 

údržbu počítačové sítě a na nákup licencí SKKS vynaložilo 402 406 Kč. 

 

Společné aktivity oddělení SKKS 

           V rámci akce Březen - měsíc čtenářů připravila knihovna kampaň zaměřenou na získání 

nových čtenářů. V říjnu byl popatnácté vyhlášen Týden knihoven s tradiční besedou, výstavou 

a čtenářskou amnestií, ale také akcemi na podporu čtení a zdravého životního stylu. Adventní 

koncerty proběhly pojedenácté. Na posledním z nich byla hostem Loutny české herečka Bára 

Štěpánová. Vyvrcholením cyklu byla na Štědrý večer Rybova Česká mše vánoční. 

           Pokračuje spolupráce se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých. Její členové 

přicházejí každý měsíc do malého sálu, kde je pro ně připraven kulturní nebo vzdělávací   

program. Také mají možnost využívat lupu pro těžce zrakově postižené a v čítárně a studovně 

si mohou půjčovat zvukové knihy. Svaz bojovníků za svobodu využil prostor SKKS k šesti 

akcím. Sál či atrium využívá k pořádání větších akcí též občanské sdružení Na louce – Kolibřík. 

Vždy poslední sobotu v měsíci se v SKKS schází Malířské společenství Chomutov. Publikační 

aktivitou SKKS bylo vydání 10. dílu brožury Osobnosti Chomutovska. 
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Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

            Doplňování knihovního fondu je věnována velká pozornost. Ve spolupráci s pracovníky 

jednotlivých výpůjčních oddělení došlo k nákupu podle požadavků uživatelů. V roce 2013 

bylo nakoupeno 9 422 knih a 572 audiovizuálních nosičů. 

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů  

 Hlavní činností oddělení 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 čítárna zajišťuje zvukové knihy pro 

handicapované čtenáře. K dispozici je zde denní tisk a také široká škála časopisů, celkem asi 

120 titulů. Na čtyřech počítačích je dostupný internet, který denně využívá v průměru okolo 

třiceti návštěvníků.  

          V roce 2013 čítárna evidovala 4 909 čtenářů (o 353 méně než v r. 2012), 32 314 návštěv 

(o 530 méně) a 91 160 výpůjček (o 4 211 méně).  

 

Studovna  

            Studovna disponuje rozsáhlým fondem naučné literatury, odborných časopisů, brožur 

a nosičů elektronických dat naučného charakteru. Tyto materiály se půjčují pouze prezenčně, 

s výjimkou CD-ROMů, DVD z odborných časopisů a starších čísel časopisů a také některých 

knih méně frekventovaných, které se ale půjčují jen na omezenou dobu.  

 V srpnu studovna zavedla novou službu pro veřejnost – obalování učebnic. Do konce 

roku zde bylo na míru zabaleno téměř 500 knih. V říjnovém Týdnu knihoven zase mělo 

premiéru absenční půjčování stolních společenských her. Na konci roku tvořilo fond 123 her, 

z nichž 43 oddělení získalo jako sponzorské dary. Zájem o jejich půjčování předčil očekávání. 

V prosinci byla po patnácti letech provedena revize fondu studovny. 

 V roce 2013 studovna zaznamenala 918 čtenářů (o 95 méně než v r. 2012), 7 122 

návštěv (o 1 076 méně) a 23 089 výpůjček (o 3 239 méně). 

 

Hudební oddělení   

 Oddělení pravidelně doplňuje hudební a filmový fond, novinky i starší tituly. Už přes 

rok půjčuje CD a DVD zdarma. Registrovaných uživatelů sice přibylo minimálně, ale vytvořila 

se stálá klientela, která si půjčuje větší množství nosičů. Nejvíc nových titulů je na DVD (300), 

především pohádek. Na nákup nových nosičů bylo v roce 2013 vynaloženo 130 tisíc korun. 

 Registrovaných uživatelů bylo v roce 2013 v hudebním oddělení 501 (o 40 méně než 

v r. 2012), návštěv 8 064 (o 1 424 víc) a výpůjček 20 978 (o 3 494 víc). 

 

Vzdělávací oddělení 

 Oddělení nabývá stále většího významu. V rámci mimoškolního vzdělávání nabízí řadu 

výukových kurzů, ať už jazykových nebo odborných, dále semináře, Akademie 3. věku. Mimo 

těchto tradičních kurzů pořádá i školení s aktuální tematikou. V roce 2013 byl do nabídky 
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zařazen kurz digitální fotografie a novinkou se staly i výtvarné dílny. Největší zájem byl opět 

o Akademii 3. věku, kde devět přednášek navštívilo 495 a jednoho zájezdu se zúčastnilo 52 

frekventantů. Na deset akcí klubu aktivního života přišlo 173 účastníků. Z jazykových kurzů je 

výrazně nejnavštěvovanější výuka angličtiny. 

 

Oddělení naučné literatury 

           Zpřístupňuje uživatelům odbornou literaturu. Dlouhodobě se potýká s poklesem počtu 

čtenářů, což je dáváno do souvislosti především s možnostmi a dostupností internetu. V roce 

2013 oddělení evidovalo 2 023 čtenářů (o 1 000 méně než v r. 2012), 32 871 návštěv (o 405 

víc) a 87 615 výpůjček (o 8 925 méně). 

 

Oddělení beletrie pro dospělé   

 Oddělení zajišťuje individuální práci se čtenáři, výpůjčky z knihovního fondu beletrie, 

dramat a poezie. Rok 2013 přinesl pokles ve všech ukazatelích. Čtenářů bylo 3 739 (o 308 

méně než v r. 2012), návštěv 43 192 (o 4 488 méně) a výpůjček 131 476 (o 13 381 méně). 
 

 
 

Oddělení pro děti a mládež  

            Důraz se zde klade na individuální práci s dětmi. Malí čtenáři se učí hledat v katalogu a 

orientovat se v knihovním fondu. Řadu čtenářů získá oddělení při besedách, kterých v r. 2013 

připravilo 103, a exkurzích pro školy, jež byly tři. Desetkrát se sešel literární klub Knihovnický 

pisálek. Čtenářů bylo v roce 2013 evidováno 2 298 (o 215 méně než v r. 2012), návštěv 24 250 

(o 1 368 méně) a výpůjček 90 279 (o 4 095 méně). 
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Pobočka Březenecká 

 Vedle běžné práce na pobočce proběhla burza knih, předvánoční prodej a lekce prací 

s počítačem a s internetem. Pracovníci také připravili pět výstav, jednu besedu a jedenáct 

exkurzí. Čtenářů do pobočky docházelo 1 046 (o 24 méně než v r. 2012), návštěv bylo 13 571 

(o 878 víc) a výpůjček 59 236 (o 4 598 víc). 
 

 
 

Oddělení kultury 

 Organizuje řadu různých pořadů, kulturních či vzdělávacích. Pořádá je ve velkém sále 

ve 2. patře, ve společenském salonku, v kostele sv. Ignáce a v atriu, v galeriích Špejchar a 

Lurago a v bývalém kině Oko. Dohromady v těchto prostorách uspořádalo 267 kulturních akcí 

nebo jednotlivých vystoupení a zaznamenalo při nich 16 703 návštěvníků, kteří byli podle 

charakteru akce spočítáni nebo odhadnuti. Oddělení též připravilo 36 výstav, které proběhly 

především v galeriích Lurago, Špejchar a Na schodech, ale také v kostele sv. Ignáce, v atriu a 

v prostorách městské věže. Těchto výstav se zúčastnilo 28 821 diváků. 
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5. 3. Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

             Městské lesy Chomutov mají na starost zajištění a provoz myslivosti, pěstební činnost, 

zpracování dřeva a celkově odbornou správu lesů v majetku města Chomutova. Vzhledem 

k jejich lokalizaci je sídlo organizace v Hoře Svatého Šebestiána. V říjnu se ze zdravotních 

důvodů vedení Městských lesů Chomutov vzdal dlouholetý ředitel Ing. František Vohralík. 

Dočasným vedením byl pověřen jeho zástupce Petr Markes a město ihned na ředitelský post 

vyhlásilo výběrové řízení. Lesy mají devět stálých zaměstnanců, v sezoně ale dávají zakázky 

živnostníkům a soukromým firmám. Počet pracovníků tak narůstá až na sto dvacet lidí. 
 

 
 

            V roce 2013 pokračovalo v celé oblasti Krušných hor chřadnutí a postupné odumírání 

porostů smrku pichlavého v důsledku napadení houbou kloubnatkou smrkovou (na snímku). 

Smrk pichlavý byl v okolí Chomutova spolu s břízou, olší a jeřábem vysazován v 70. letech 

minulého století jako náhrada odolná proti imisním zátěžím z hnědouhelných elektráren. Tyto 

náhradní dřeviny byly vysazovány za odumírající smrk ztepilý, jenž byl do té doby v Krušných 

horách původní dřevinou. 

            V současnosti je napadení tak závažné, že 360 ha v majetku města Chomutova je zcela 

zničeno. Rekonstrukce spočívající ve vytěžení odumřelých stromů, výsadbě nových stromů a 

v následné péči o ně si vyžádá značné finanční prostředky. S obnovou městské lesy započaly 

v roce 2013, kdy bylo zrekonstruováno téměř 35 ha poškozeného lesa. Organizace díky tomu 

prodala necelých 5 000 m3 dřeva, což je asi dvojnásobek průměrné roční těžby. Jak dlouho se 

budou poškozené porosty obnovovat, závisí na dostupnosti financí. Proto proběhlo několik 
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jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Ministerstvem zemědělství ČR včetně exkurzí 

přímo na místa s poškozenými porosty, kterých se zúčastnili i zástupci Lesů ČR a ostatních 

majitelů lesů. 
 

     
 

           Správce chomutovských lesů také trápí nepořádní lidé z obou stran hranice, kteří hyzdí 

přírodu černými skládkami (na snímku níže). Na jejich likvidaci každoročně vynakládá mnoho 

desítek tisíc korun, proto zaměstnanci organizace na několika místech nainstalovali fotopasti. 
 

 
 

            Zaměstnanci městských lesů a najatých firem dále v roce 2013 z lesa odklidili 3 500 m3 

klestí, na 52 ha prováděli ožin sazenic a na 68 ha jejich nátěr proti okusu zvěří.  
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5. 4. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

 Technické služby města Chomutova v roce 2013 pokračovaly ve zdokonalování všech  

činností tak, aby byly efektivní, šetrné k životnímu prostředí a úsporné. S tím šlo ruku v ruce 

také vzdělávání zaměstnanců, nákup moderní techniky i přípravy na kontrolní audit. V tomto 

roce organizace také začala vykonávat několik nových činností, jako je svozu gastroodpadu, 

provozování odstavného parkoviště či vývoz plných kontejnerů na zavolání občanů. Ředitelem 

organizace zůstává Ing. Zbyněk Koblížek.  

           Ochrana životního prostředí a spokojený občan je hlavním mottem technických služeb. 

Proto se snaží včas likvidovat odpad z ulic, udržovat pořádek i upravená veřejná prostranství. 

K tomu potřebují adekvátní techniku. V roce 2013 organizace zakoupila dva samosběry, tedy 

stroje určené k čištění ulic města. Moderní samosběry při čištění méně práší a jsou tišší. Dále 

vozový park doplnil traktor s pohonem všech kol, jenž v zimě pomáhá odklízet sníh z parkovišť 

a udržuje užší komunikace. Od jara do podzimu pak zvyšuje kapacitu kompostárny jako pohon 

drtícího zařízení ZAGO. Efektivnější nakládání s odpady zajišťuje nový lis. Ten lisuje komunální 

i velkoobjemový odpad do kontejnerů, takže do nádoby se vejde až dvojnásobné množství. 

Snížují se tak náklady na odvoz kontejnerů na skládky a šetří čas. 
  

 
 

 Co se odpadů týče, vychází organizace vstříc občanům města tím, že jim usnadňuje 

vyhazování odpadu i separaci. Ve městě přibylo sedm stanovišť na tříděný odpad. Stávající 

stanoviště posílilo 52 kontejnerů na papír, 38 na plasty, 48 na sklo a osm na elektroodpad. 

Na snímku nádoby na separovaný i běžný komunální odpad v místě vyústění ulice Karolíny 

Světlé do ulice 28. října. Stanoviště rozmisťují technické služby tak, aby kontejnery byly 
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snadno dostupné a aby pobraly obvyklé množství odpadu mezi jednotlivými svozy. Pokud se 

přesto stane, že se kontejner naplní dříve, mohou lidé nově zavolat na dispečink, který ve 

většině případů zajistí vývoz plného kontejneru ještě v den oznámení. Organizace proto 

opatřila všechny nádoby štítkem s informacemi a telefonním číslem, viz snímek. Na motivaci 

k třídění odpadů se technické služby zaměřily i z důvodu klesajícího zájmu občanů o separaci. 

Také v roce 2013 pokračoval v areálu skládky v Pražské ulici výdej kompostu zdarma. Kvalitní 

hnojivo pochází z bioodpadu a je vyráběno pomocí drtiče odpadů a fermentoru. 
 

 
 

 Důležitým bodem péče o čistotu ve městě je komplexní blokové čištění. To se koná ve 

dvou etapách podle předem daného harmonogramu. V první etapě je vždy počet tun smetků 

větší, protože zjara se na komunikacích nachází posypový materiál ze zimních měsíců. V roce 

2013 bylo z ulic odvezeno při první etapě komplexního blokového čištění 563 tun odpadu, při 

druhé pak 374 tun. 

 Rok 2013 je spojen s několika novými činnostmi. Hned od 1. ledna Technické služby 

města Chomutova začaly provozovat odstavné parkoviště v ulici U Větrného mlýna č. p. 4605. 

To slouží pro dlouhodobější odstavení aut obyvatel, ale i pro odtažená auta, která ve městě 

například špatně parkovala. V druhé polovině roku začaly technické služby svážet gastroodpad 

z jídelen. Ten v bioplynové stanici slouží jako vstupní surovina pro výrobu hnojiva či energie. 

Zbytky jsou sváženy ve stodvacetilitrových neprodyšně uzavřených nádobách. Velkou oblibu 

u obyvatel i jejich čtyřnohých miláčků si získal psí pisoár, který na podzim 2012 vybudovaly 

technické služby v Bezručově ulici. Patník s nádobkou uvnitř, ve které zůstává malé množství 

psí moči, láká další psy k přeznačkování. Rok od vybudování prvního pisoáru přibyly v ulicích 

Chomutova další tři. 
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 Všem provozovnám technických 

služeb v hodnoceném roce přibyla práce. 

Pohřební služba se potýkala se stále 

častějšími krádežemi majetku na 

hřbitovech a na opravy vynakládala více 

peněz, provozovna svozu odpadů začala 

svážet gastroodpad (na snímcích) a větší 

počet kontejnerů, údržbě městských 

komunikací přibyly do správy desítky 

nových dopravních značek i desítky 

nových vpustí. Rozloha pozemků ve správě provozovny veřejná zeleň zůstala stejná, přibyly 

však nové záhony a skalky, o něž musejí pracovníci pečovat. Provozovna veřejného osvětlení 

se musela starat o třiatřicet svítidel více než v předchozím roce, narostl i počet osvětlovacích 

míst a délka kabelového vedení.  

            Bez problémů obhájily Technické služby města Chomutova interní audit, který proběhl 

v listopadu. Prověřoval funkčnost systému řízení pro jakost, environmentální řízení a řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle kriteriálních norem EN ISO 9001, 14001 a OHSAS 

18 001. Organizace v roce 2013 zaměstnávala dvě stě zaměstnanců. V říjnu skončil projekt 

Komplexní vzdělávací program s nástupem do zaměstnání – Podané ruce II, díky kterému bylo 

zaměstnáno osm pracovníků pomáhajících hlavně při úklidu města nebo při zimní údržbě.  

 Rozpočet organizace byl vyrovnaný. Náklady na hlavní i hospodářskou činnost činily 

126 393 700 korun, výnosy pak 126 483 600 korun. Město Chomutov poskytlo technickým 

službám příspěvek ve výši 90 572 000 korun.  
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5. 5. Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

 

 V roce 2013 Sociální služby Chomutov oslavily dvacet let trvání organizace. Byla to 

příležitost k ohlédnutí za úspěchy i za cestou, která k nim vedla. Samotný rok 2013 z řady 

nijak nevybočoval. Dokončeny byly investiční záměry, které vedly ke zkvalitnění poskytované 

péče a ke zvýšení bezpečnosti pro klienty i zaměstnance. Nemalý finanční výdaj představovalo 

malování všech budov, které má organizace ve správě. Investiční akce byly uskutečněny za 

vydatné podpory zřizovatele statutárního města Chomutova. Průměrná mzda v organizaci 

činila 16 615 Kč, průměrná mzda bez managementu pak 15 335 Kč. Ředitelkou instituce je 

nadále Mgr. Alena Tölgová. 
 

 
 

            Sociální služby Chomutov se v roce 

2013 aktivně zapojily do Týdne sociálních 

služeb, jehož pořadatelem je Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR. Nově 

pojatý systém představení organizace 

veřejnosti se setkal s příznivým ohlasem 

a velikým zájmem. Ukázalo se, že někdy 

je potřeba, aby služby „přišly“ za klienty. 

Nápad zaměstnanců stánky s informacemi 

umístit v nákupních domech v Chomutově 

(na snímku) se ukázal jako zajímavý a 

přínosný. 
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 Za významného přispění pracovníků Sociálních služeb 

Chomutov vznikl Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 

statutárního města Chomutova na období 2014 – 2017. 

Navazuje jak na původní plán pro období do roku 2011, tak na 

překlenovací dokument platný pro roky 2012 a 2013. Město  

komunitní plán vytváří a řídí se jím, přestože tuto povinnost 

zákon o sociálních službách ukládá vyšším územně správním 

celkům, tedy krajům. Do ústeckého krajského plánování je 

zapojena celá řada subjektů z Chomutova a komunitní plán 

města se záměry kraje do určité míry koresponduje. 

 V roce 2013 pokračoval projekt E-Qalin, jehož se účastní 

řada domovů pro seniory z celé ČR a jehož smyslem je hledání cest ke zvyšování kvality péče. 

Dochází k měření různých ukazatelů a k porovnávání a analyzování výsledků v rozsahu 

několika uplynulých let. Na základě zjištěných skutečností jsou přijímána opatření v oblasti 

systémových změn, technologie práce, administrativy, metodické činnosti atd. Konkrétně 

v Domově pro seniory Písečná se zkvalitnila práce s dobrovolníky, došlo ke změně systému 

předávání směn a informací o klientech, zlepšila se komunikace a spolupráce s uživateli služeb.  

 Prostřednictvím Univerzity třetího věku nabízejí Sociální služby Chomutov seniorům 

možnost aktivně trávit volný čas, osvěžit si některé znalosti, doplnit nové poznatky nebo 

pohovořit s odborníky na různá témata. Na přání studentů byla výuka v roce 2013 zaměřena 

na kriminalistiku, křesťanství, astrální a duchovní témata, část byla věnována historii města a 

mineralogii. Sedmnáct studentů - seniorů se zúčastnilo slavnostního ukončení univerzity 

v obřadní síni radnice. 

            V roce 2013 pokračovala velmi úspěšná spolupráce s partnerským zařízením sociálních 

služeb WPA Annaberg-Buchholz. Několikaletý projekt spočívající ve společných vzdělávacích 

akcích a výměnných stážích byl v únoru završen závěrečným workshopem v SRN. Kromě toho 

se senioři z obou zařízení zúčastnili několika sportovních či společenských akcí pořádaných 

na české či německé půdě. 

 V poskytování sociálních služeb v roce 2013 k žádným změnám nedošlo, připravovaná 

registrace dvou nových služeb (nízkoprahového centra pro děti a sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi) se neuskutečnila, přešla pod správu jiné organizace. Další změny, které 

jsou uvažovány do dalších let, jsou podmíněny investicí města do opravy dalšího objektu. 

 V březnu bylo dokončeno zateplení a oprava fasády Centra pro osoby se zdravotním 

postižením Písečná. V téže budově pak byla v září dokončena rekonstrukce elektroinstalace, 

která byla realizována na základě revizní zprávy vyhodnocující budovu jako vysoce rizikovou, 

a to především s ohledem na zastaralé elektrické rozvody a skutečnost, že v budově jsou 

osoby s omezenou hybností. V říjnu pak proběhla dodávka a instalace protikouřových dveří 

s požární odolností v budově Domova pro seniory Písečná.  

 Informace o poskytovaných sociálních službách organizace zveřejňuje na webových 

stránkách www.soschomutov.cz, v propagačních materiálech, ale také v infolistech středisek 

organizace a v časopise Novinky.  

http://www.soschomutov.cz/
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Domov pro seniory Písečná  

 Základním posláním služby domova pro seniory je maximální podpora soběstačnosti a 

samostatnosti klientů. Vyškolený tým pracovníků tento cíl naplňuje prostřednictvím metod 

z oblasti fyzioterapie, ergoterapie a zooterapie, mezi něž patří například různá rehabilitační 

cvičení, vodoléčba, trénování kognitivních funkcí, jemné motoriky, paměti. Klienti se 

pravidelně účastní kondičních cvičení, ranních rozcviček, společenských her a výtvarných 

aktivit. Velmi oblíbenými se staly různé sportovní soutěže, ať již v prostorách střediska nebo 

v zahradě, četné promítání filmů, ale i různé počítačové kvízy, přednášky na rozličná témata 

nebo hudební pořady. Využívaná je i domovní knihovna, kde bylo v roce 2013 vypůjčeno více 

než dva tisíce knih. 
 

 
 

 Klienti domova pro seniory se zúčastnili řady programů pořádaných domovy v okolí, 

zároveň několik velmi zdařilých akcí zorganizoval chomutovský domov. K nejvýznamnějším 

patřilo klání družstev seniorů a dětí s názvem Děti a senioři jdou za poznáním, kterého se 

zúčastnilo téměř dvě stě soutěžících, nebo tradiční letní zahradní slavnost. Aktivizaci seniorů 

napomáhá rovněž činnost dobrovolníků, kteří navštěvují obyvatele domova. V roce 2013 

tuto velmi žádanou a prospěšnou činnost vykonávali čtyři dobrovolníci. 

 V průběhu roku byla dobudována nová ordinace pro lékaře ordinující v DpS Písečná. 

Ordinace je umístěna v suterénu, je vybavena novým nábytkem, nově je zařízena i čekárna 

pro klienty. Dále byly zrekonstruovány čtyři koupelny, které nyní plně vyhovují obyvatelům 

se sníženou mobilitou. Značnou investicí ze strany zřizovatele byla instalace solárních panelů 

na střeše budovy, které výrazně zlevňují dodávku teplé užitkové vody. Nainstalovány byly 

rovněž protikouřové dveře s požární odolností. K několika novinkám došlo ve stravovacím 
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provozu. Změnil se systém podávání příloh, jež se přizpůsobil potřebám a přáním uživatelů. 

V rámci zkvalitnění stravování klientů, u kterých se vyskytují zdravotní problémy při příjmu 

stravy, byla zavedena tzv. mechanicky upravená strava, jako náhrada stravy mixované. Složky 

takto připraveného pokrmu si zachovávají nejen barvu a chuť, ale i úpravu na talíři. Největším 

pozitivem této změny je zachování nutričních hodnot při stejném objemu stravy. 
 

 
 

Centrum denních služeb Bezručova 

 Služby jsou plánovány individuálně s ohledem na vnitřní možnosti, schopnosti a přání 

klienta tak, aby byly podporou a aby směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti 

a nezávislosti, případně k vytvoření důstojného prostředí pro jeho další život. Cílem služeb je 

zachovávat v dohodnuté míře takový způsob života, na jaký byl klient zvyklý před začátkem 

využívání služby. Od ledna 2014 dojde k rozšíření a prodloužení poskytování pečovatelské 

služby do 18.30 hodin, a to včetně sobot, nedělí a svátků. 

 Zaměstnankyně Sociální poradny Písečná zahájila pro seniory na středisku odborné 

poradenství, a to jednou za měsíc v kavárničce ve 13. patře. Dalším prvkem zkvalitňujícím 

služby je spolupráce s Městskou policií Chomutov, díky které se v roce 2013 uskutečnily dvě 

přednášky na téma Desatero rad, jak se chránit.  

 Klienti centra jsou aktivní, například jejich velká část se připojila k lednové veřejné 

sbírce vyhlášené městem na sběr šatstva pro potřebné spoluobčany. Nashromážděný textil 

byl předán sociálním pracovnicím magistrátu. Téměř každý měsíc vystupuje pro klienty 

v jídelně nebo na terase Merkuru dechovka, pro příznivce jiné hudby proběhla dvě country 

odpoledne. Tradicí se stala účast na přeshraničních sportovních hrách v Annabergu-Buchholzi. 

Kromě sportovního zápolení si účastníci měli možnost prohlédnout zámek ve Schlettau. 
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Družstvo tvořené klienty se také zúčastnilo Chmelových her v Domově pro seniory Podbořany. 

Další tradicí je účast v celorepublikové akci Centra národní podpory zdraví Rotopedtours 

a Pěškotours, kdy si přihlášení účastníci měří po celý měsíc ujeté a ušlé kilometry. V rámci 

říjnového Týdne sociálních služeb ČR se v Domě s pečovatelskou službou Merkur uskutečnily 

dny otevřených dveří s pestrým programem pro klienty i návštěvníky. Tečkou za uplynulým 

rokem byl Silvestr seniorů pořádaný tradičně v městském divadle. 

 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

 Centrum sídlící na adrese Písečná 5176 zastřešuje poskytování tří sociálních služeb – 

domova pro osoby se zdravotním postižením, denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postižením a denního stacionáře. Přidružený provoz jeslí sídlí v blízké budově Písečná 5062. 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná poskytuje klientům celodenní 

ošetřovatelskou a pečovatelskou službu rodinného typu. Zajišťuje ji plně kvalifikovaný 

personál v příslušných odborných profesích, včetně odborné lékařské péče. Ve spolupráci se 

základní školou je zabezpečena výchova a vzdělání v rozsahu schopností klientů. Cílem služby 

je poskytovat kvalitní péči, rozvíjet dovednosti a schopnosti a udržet důstojný život klientů. 

Klienti mají kvalitní lékařskou péči, do domova dochází obvodní lékař a psychiatr, ostatní 

odborné lékaře navštěvují klienti v jejich ordinacích. Celodenní stravování je poskytováno 

prostřednictvím stravovacího provozu sousedního Domova pro seniory Písečná. 
 

  

 V zařízení je k dispozici sedm vícelůžkových pokojů a dva pokoje s jedním lůžkem. 

Jsou zde jídelny, ve kterých se klienti stravují a koupelny upravené dle potřeb klientů. Volný 

čas mohou klienti trávit ve vybavené herně, v místnosti pro bazální stimulaci nebo mohou 

využít prostorné udržované zahrady, která zařízení obklopuje. Cílovou skupinou jsou osoby 
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od 16 let se zdravotním postižením, jež vede ke snížené soběstačnosti a vyžaduje pomoc jiné 

osoby. Zaměstnanci centra připravují klientům různé formy zábavy. Oblíbené jsou výlety, 

návštěvy divadla a další společenské akce, například tradiční diskotéka pro handicapované, 

nebo Den ve fitness. Novinkou roku 2013 bylo zábavné dopoledne pod názvem Rozloučení 

s prázdninami. V rámci zooterapie docházejí za klienty do zařízení terapeuti spolu se zvířaty.  

V roce 2013 se uskutečnila již třetí výstava kreseb klienta Miroslava Schneidera, tentokrát ve 

Středisku knihovnických a kulturních služeb. 

 Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná funguje podle týdenních 

plánů činností, kdy každý den probíhá jiný druh výchovy – tělesná, hudební, výtvarná, 

rozumová a literární. Na jaře se klienti opět zúčastnili již 18. ročníku charitativního koncertu 

Chceme žít s vámi, který se konal v O2 aréně v Praze. Vítaná byla červencová Zahradní 

slavnost, která proběhla již podesáté. Od listopadu do prosince klienti navštěvovali solnou 

jeskyni v Jirkově. Ve stacionáři probíhají pravidelné canisterapie, které jsou oblíbené hlavně 

u imobilních klientů. Pro účely relaxace a uvolnění je v budově k dispozici stimulační místnost, 

kterou zájemci navštěvují v rámci poledního klidu. Součástí této místnosti je vyhřívané vodní 

lůžko, aromaterapie a poslech relaxační hudby. K dispozici klientům je dále rozlehlá zahrada, 

kterou často užívají k volnočasovým aktivitám a hrám. Je zde také záhon s květinami 

a bylinkovým koutkem, o který se klienti starají především od jarních do podzimních měsíců. 

            V Denním stacionáři Písečná každodenně probíhá výchovná činnost zaměřená různými 

směry, a to podle schopností dětí a podle ročního období. Klientům je nabízena pravidelná 

canisterapie, stejně jako pobyt ve stimulační místnosti. Mimo to jsou pro děti pořádány 

různé zábavné akce – dětský den, karneval, rej čarodějnic, drakiáda, mikulášská a vánoční 

besídka, návštěvy Podkrušnohorského zooparku Chomutov a další akce menšího charakteru, 

jako jsou oslavy narozenin, malování křídou na chodník, procházky po okolí a podobně. 

 Jesle jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění jako péče o děti do tří 

let, nejedná se tedy o sociální službu. Jesle mají kapacitu 15 dětí, kterým je k dispozici herna 

a také prostorná zahrada, která zařízení obklopuje. Strava je poskytována prostřednictvím 

stravovacího provozu sousedního Domova pro seniory Písečná. Kromě her je dětem každý 

den připravován výchovný program i větší zábavné akce, jako jsou divadelní a hudební 

představení a dále programy typu karneval, rej čarodějnic, dětský den, sportovní olympiáda, 

mikulášská a vánoční besídka.  

 

Sociální centrum Písečná 

           Sociální centrum Písečná zastřešuje poskytování dvou sociálních služeb, a to azylového 

domu a odborného sociálního poradenství. 

            Azylový dům poskytuje bydlení na přechodnou dobu lidem v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Disponuje třinácti vybavenými pokoji, na každém patře se nachází 

společenská místnost, společné sociální zařízení a kuchyňka. Ženy a muži jsou ubytováni na 

oddělených patrech, děti pouze společně s dospělou osobou. Celým rodinám azylový dům 

společné bydlení neumožňuje. Ubytování se poskytuje zpravidla na rok. Celková kapacita je 

36 osob, včetně dětí. Základní provoz zajišťuje 5 zaměstnanců. 
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            Klienti se pravidelně zúčastňují aktivizačního programu s předem stanovenými tématy 

(sociální a dluhová problematika, alkoholismus, prevence kriminality, sepsání životopisu, 

ucházení o zaměstnání, žádání o důchod a podobně). Cílem programu je účinná pomoc při 

překonávání nepříznivé sociální situace, motivace k vlastnímu rozvoji a koncepčnímu řešení 

krizové situace, celková resocializace uživatelů, a tím snížení jejich závislosti na systému 

sociální pomoci. Klienti mají možnost využít dva počítače s internetem, zejména pro hledání 

práce nebo bydlení, dále je jim k dispozici menší knihovna. Sociální služby Chomutov na 

základě smlouvy o spolupráci využívají služeb koordinátorů z chomutovských poboček Fondu 

ohrožených dětí a Člověka v tísni, kteří se podílejí na aktivním využívání volného času dětí 

předškolního i školního věku a školáky také doučují. 

 Sociální poradna také osobám v nouzi poskytuje odborné sociální poradenství. Služby 

poradny jsou kvalifikované, bezplatné a mohou být také anonymní. Konkrétně to je kompletní 

poradenství v oblasti dluhové a finanční problematiky, vypracování návrhu na povolení 

oddlužení (tzv. osobní bankrot), poradenství v sociálně právní, partnerské a rodinné sféře, 

intervence pro osoby ohrožené domácím násilím a externími spolupracovníky zajišťované 

psychologické konzultace a právní poradenství. Za účelem zvýšení dostupnosti pro seniory 

bylo v květnu 2013 rozšířeno spektrum poskytovaných služeb o specializované poradenství 

pro tuto cílovou skupinu se specifickými problémy. Sociální pracovnice poradny navštěvuje 

dvakrát za měsíc seniory přímo v Domově pro seniory Písečná a jednou za měsíc seniory 

v Centru denních služeb Bezručova.  

 V roce 2013 využilo služeb Sociální poradny Písečná 754 klientů, z toho 282 mužů a 

472 žen, celkem se uskutečnilo 1 965 konzultací. O významu služby svědčí také fakt, že se na 

poradnu obraceli i klienti ze vzdálenějších regionů, konkrétně z Vysokého Mýta, Rakovníku, 

Prahy, Českých Budějovic, Pardubic, Žatce nebo Karlových Varů. Oproti předchozímu roku 

poradna zaznamenala mírný pokles zájmu o specializované dluhové poradenství, této služby 

využilo 255 klientů. Nejčastěji klienti požadovali poradenství v oblasti sociálně právní, tuto 

problematiku v poradně řešilo 373 klientů. O poradenství v oblasti partnerské, manželské a 

rodinné mělo zájem 57 klientů. 

 V roce 2013 nadále v prostorách sociální poradny působily pracovnice Intervenčního 

centra Ústí nad Labem, které poskytuje služby osobám ohroženým domácím násilím. 

 

 

 

5. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová společnost 

 

 Hlavním předmětem činnosti podniku pod vedením ředitele Ing. Jiřího Melničuka bylo 

i v roce 2013 provozování autobusových a trolejbusových linek městské hromadné dopravy 

na území Chomutova, Jirkova a přilehlých obcí, zajišťování dopravní obslužnosti v závazku 

veřejné služby na meziměstských linkách v Ústeckém kraji, komerční přeprava osob na lince 

do Prahy a zpět, smluvní pravidelná a nepravidelná doprava a v neposlední řadě služba mytí 

vozidel veřejnosti.  
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 Vzhledem ke končícím zakázkám pro Ústecký kraj (2007 - 2014) se dopravní podnik 

zúčastnil všech tendrů vypsaných krajem v roce 2013 pro období let 2015 až 2024. Jediným 

kritériem pro výběr uchazečů byla cena. Bohužel vítězné nabídky byly mimo možnosti DPCHJ, 

a to především z důvodu velmi nízkých cen konkurenčních dopravců, které byly vesměs pod 

úrovní cen nabízených dopravci v letech 2006 a 2007 i pod kalkulovanými náklady. Na tyto 

praktiky DPCHJ upozornil jak zadavatele, tak poté i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a 

žádal o prověření podezření na mimořádně nízké nabídkové ceny, avšak nikdo se podněty 

vážněji nezabýval. Vedení podniku je přesvědčeno, že ceny vybraných dopravců neodpovídají 

jak současné i předpokládané budoucí úrovni nákladů, tak i velmi vysokým požadavkům kraje 

na kvalitu služeb a technické zázemí dopravců. V důsledku toho chomutovsko-jirkovský podnik 

ztratí od roku 2015 významnou část zakázek, a proto neprodleně zahájil restrukturalizaci, 

zejména v hledání úspor a nových obchodních příležitostí.          

            Vedle tendrů v Ústeckém kraji se Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova zúčastnil 

i podobných soutěží v Libereckém a Jihomoravském kraji a v Žatci. I zde se projevil současný 

trend a začínající krize v dotované autobusové dopravě – ceny byly výrazně nižší ve srovnání 

s dosavadními cenami i náklady. Skoro všechny soutěže byly napadnuty u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, takže řada z nich byla zrušena nebo dosud nedošlo k jejich vyhodnocení.  

 Ke konci roku 2013 se podařilo vybrat dodavatele stavby plnící stanice CNG a uzavřít 

s ním smlouvu o dílo. Tímto dodavatelem se stala firma NEAT ze Slovenska. Vlastní stavba 

proběhne v roce 2014 a bude dokončena v září. Zároveň se DPCHJ začal ucházet o dotaci 

Ministerstva životního prostředí ČR na podporu alternativních paliv ve veřejné dopravě, ze 

které by v roce 2014 rád získal prostředky na nákup plynových autobusů pro MHD. Očekává 

se, že provoz plynových autobusů bude spuštěn v říjnu 2014.     

 

Městská hromadná doprava 

 V roce 2013 DPCHJ provozoval 15 autobusových a 7 trolejbusových linek MHD. Na 

jejich trasách autobusy najezdily 1 150 000 km a trolejbusy téměř 700 000 km, přepraveno 

bylo celkem 5 100 000 cestujících. Od 2. září zkušebně fungovala nová autobusová linka č. 15, 

jež spojovala centrum města a sportovně kulturní areál na Zadních Vinohradech. Přestože se 

jednalo o rychlé a pravidelné spojení, byla linka cestujícími minimálně využívána, proto byl 

její provoz po třech měsících ukončen. 

 Rok 2013 byl poznamenán časově rozsáhlými výlukami, vyvolanými stavební činností 

v ulicích Mostecká a Beethovenova. Trolejbusové linky obsluhující zastávku Poliklinika byly 

ukončeny v zastávce Vodní, ze které byla zajištěna bezplatná náhradní autobusová doprava 

k chomutovské poliklinice. V závěru roku došlo k nejrozsáhlejším změnám v trolejbusovém 

provozu od jeho vzniku v roce 1995. Zaveden byl systém páteřních linek mezi Chomutovem a 

Jirkovem a doplňkových linek, které začínají i končí na Písečné. Přestal být obsluhován úsek 

vedoucí po silnici I/13 a také smyčka k železárnám, což umožnilo navýšit celkový počet spojů 

v místech s největší poptávkou. Trolejbusy nyní jezdí v pravidelných intervalech. Změněno 

bylo také číslování trolejbusových linek. Nový, možná na první pohled složitý systém, je pro 

lidi snadno zapamatovatelný a cestující, kteří využívají MHD pravidelně, si ho rychle osvojili. 
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Meziměstská linková, komerční a zájezdová doprava  

 V roce 2013 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova na svých linkách a zájezdech 

ujel celkem 4 264 000 km a přepravil asi 2 100 000 cestujících. Největší podíl na dopravních 

výkonech měla pravidelná veřejná vnitrostátní doprava. Nejvýznamnější zakázkou zůstala  

přeprava cestujících v závazku veřejné služby pro Ústecký kraj v lokalitách Chomutovsko a 

Jirkovsko, Krušnohoří, Kadaňsko, Žatecko a Lovosicko. Celkem bylo v těchto oblastech najeto 

3 180 000 km.  
 

  

           Spolu s tím autobusy DPCHJ přepravily 179 000 pasažérů na pravidelné komerční lince 

do Prahy a zpět, kde ujely 540 000 km. V druhém čtvrtletí na stejné trase zahájila provoz 

společnost Student Agency. Nástup konkurenčního dopravce znamenal odliv cestujících, a to 

i přes snížení ceny jízdného a zavedení bonusového programu Šťastná jízda. DPCHJ v roce 

2013 dále zajišťoval zaměstnaneckou přepravu, provoz skibusů a cyklobusů a nepravidelnou 

zájezdovou dopravu. V rámci těchto zakázek najel 544 000 km a přepravil 115 000 cestujících. 

 

Investice  

 Oproti plánu nedošlo v roce 2013 k výstavbě plnící stanice CNG, úpravám provozních 

prostor (odsávání dílen a myčky) a nákupu tří plynových autobusů. Důvodem byly komplikace 

při výběru dodavatele, proto byl záměr odsunut do roku 2014. Z důvodu vysoké investiční 

náročnosti byla odložena i chystaná sanace základů správní budovy podniku, ovšem k těmto 

účelům byl v roce 2013 alespoň vypracován projekt. Odkladem nákupu plynových autobusů 

byla dočasně přerušena již tradiční každoroční průběžná obměna tří autobusů MHD. Jedinou 

investicí tak byl nákup nového 12metrového autobusu pro linku do Prahy.  



[123] 
 

 V rámci provozní infrastruktury došlo k zateplení prostor dílen a myčky, k zateplení a 

rekonstrukci topení budov sociálního zázemí řidičů na konečných zastávkách. V návaznosti 

na pořízení kamerového systému a realizaci dalších bezpečnostních opatření byla v roce 2013 

zásadně změněna pravidla vstupu a vjezdu do areálu - vybudování pracoviště ostrahy mimo 

správní budovu a zavedení vjezdového systému do podniku. Pro potřeby dílen byl zakoupen 

detektor vůlí přední nápravy a strojní zařízení pro přezouvání pneumatik. V areálu byl také 

vybudován vlastní transformátor trafostanice, jenž eliminuje riziko účtování vysokého tarifu 

za elektřinu. Ke konci roku byla provedena rekonstrukce dvou tahových výhybek pro potřeby 

trolejbusové dopravy. Hodnota investic uskutečněných v roce 2013 byla téměř 8 milionů Kč.  

 

Personalistika, mzdy  

 K 31. prosinci 2013 pracovalo ve společnosti 245 kmenových zaměstnanců, meziroční 

pokles činil 0,31 %. Nejpočetnější profesí je řidič autobusu, která tvoří cca 68,2 % z celkového 

počtu zaměstnanců. Provozních pracovníků v dělnické kategorii je 17,7 %, zbylý podíl tvoří 

technicko-hospodářští pracovníci. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činí 23 967 Kč.  
 

 
 

         O odborný rozvoj zaměstnanců dopravní podnik pečuje především formou pravidelných 

školení, účastí zaměstnanců na seminářích a nákupem odborné literatury. V druhé polovině 

roku poskytl úřad práce příspěvek na vzdělávací aktivity v rámci projektu Vzdělávejte se pro 

růst v Ústeckém kraji! Celkem proběhlo pět vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dílny, výše 

příspěvku činila 442 tisíc Kč. Zaměstnanci se podrobují lékařským prohlídkám a podle potřeb 

i dopravně-psychologickým a odborným vyšetřením. Podnik dbá na prevenci před úrazy, 

v roce 2013 eviduje tři. V rámci kolektivního vyjednávání je vytvářen fond sociálních nákladů 

(kultura, sport), výraznou položku odměn tvoří benefity (dovolená navíc, závodní stravování, 

podnikové půjčky, penzijní připojištění, odměny při pracovních výročích, stravovací šeky). 
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5. 7. KULTURA A SPORT Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

 Společnost prošla od roku 2011 značnými změnami v oblasti organizačního schématu, 

personální struktury a rozšíření spektra hlavně sportovních aktivit, díky postupnému přebírání 

nově budovaných objektů v centru sportů a volného času na Zadních Vinohradech. Proces 

uzavírání starých objektů a zprovozňování nových kladl velké nároky na vedení společnosti 

v čele s jednatelkou Bc. Věrou Flaškovou, ale i na řadové zaměstnance. Hledání optimálních 

variant vzájemné spolupráce se sportovními kluby, stanovení reálné výše vstupného a ceníků 

pronájmů a poskytovaných služeb i plnění vysokých nároků v oblasti hygienických předpisů 

pro provoz sportovních i oddychových zařízení představovaly v roce 2013 cíl i náplň činnosti 

společnosti. Návštěvnost všech nových zařízení, zejména Aquasvěta, významně překročila 

plánované hodnoty. Aktuální šíře nabídky vycházela především z reálných potřeb obyvatel 

města i širšího regionu, v němž se po zprovoznění všech částí areálu na Zadních Vinohradech  

Kultura a sport Chomutov stala dominantním poskytovatelem služeb v oblasti volnočasové, 

sportovní a kulturní. 

 Ve dvou po sobě jdoucích fiskálních obdobích vykazovala společnost kladné výsledky 

hospodaření. Optimalizací nákladových a výnosových položek se společnosti podařilo i v roce 

2013 výsledek hospodaření udržet v kladných číslech, zároveň nedošlo k úplnému čerpání 

provozní dotace ve výši schválené zastupitelstvem města. 

 

Městská sportovní hala 

 Městská sportovní hala představuje optimální objekt pro komplexní přípravu členů 

sportovních klubů i široké veřejnosti. Kromě snadné dostupnosti v blízkosti městského centra 

je jejím pozitivem nabídka širokého množství aktivit. Malý i velký sál byly využívány zejména 

sportovními kluby a organizacemi BK Levharti Chomutov, BK ASK Chomutov, Chomutovská 

liga malého fotbalu, Piráti Chomutov, FbC 98 Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, Sparta Chomutov, 

Czech Wrestling Chomutov, Volejbalový klub Ervěnice, Handball klub Chomutov, FC Atletico 

či AFK LoKo Chomutov. Převážná část z nich využívá halu především odpoledne a večer.  

            V roce 2013 byla ve sportovní hale 

uspořádána řada významných akcí, třeba 

kickboxový turnaj Leon Open 2013, 

Mistrovství Čech v tanečních formacích, 

zápasnická Grand Prix, akademie žáků TŠ 

Stardance, část olympiády dětí a mládeže 

Ústeckého kraje 2013 nebo prezentace 

středních škol a učilišť Vzdělávání 2014. 

Sama společnost Kultura a sport v hale 

pořádala pravidelné pohybové kurzy pro 

veřejnost, například cvičení pro seniory či 

cvičení rodičů s dětmi, současně veřejnosti nabízela rehabilitační masáže. Dva dlouholeté 

projekty významem přesahují ostatní. Jde o projekt Sportovní informace, který je zaměřený 
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na rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků 1. až 3. tříd základních škol, a o Miniškolu 

sportu, jež je určena dětem mladšího školního věku a probíhá vždy v období prázdnin. V roce 

2013 tak bylo umožněno 362 zúčastněným dětem získat základy jednotlivých sportů formou 

her a soutěží.  

 V roce 2013 byla ve sportovní hale provedena rekonstrukce recepce, WC v restauraci, 

došlo k opravě ventilů ve výměníku, střechy a topné soustavy. Velkým přínosem bylo čištění 

nosné konstrukce střechy včetně zavěšených „polštářů“ tlumících hluk. 

  

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného 

 Víceúčelový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného nabízí veřejnosti tři venkovní 

hřiště, která umožňují široké spektrum sportovního vyžití. Hřiště A je prioritně určeno pro 

tenis, volejbal, basketbal a nohejbal, hřiště B pro streetbal a hřiště C pro hokejbal, házenou a 

malou  kopanou. Areál byl v roce 2013 otevřen celoročně a spolu se širokou veřejností ho 

využívaly i školy a některé sportovní kluby. V areálu byla provedena oprava plynovodu a 

vyměněna okna v budově.  

 

Zimní stadion a tréninková hala 

 V objektech zimního stadionu a tréninkové haly jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy 

o  využívání se společnostmi Piráti Chomutov, a.s., Piráti Chomutov, o.s., a Krasobruslařský 

klub Chomutov. V roce 2012 byla kapacita hodin obou ledových ploch maximálně využita. 

Mimo uvedených klubů ledové plochy využívaly školy, veřejnost a firmy, od září zde probíhala 

Podkrušnohorská amatérská liga ledního hokeje. Dále se zde konala pravidelná veřejná 

bruslení (na snímku). Mimořádnou akcí pak byla tři představení muzikálu na ledě Popelka. 
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Letní stadion s tréninkovým zázemím 

 Letní stadion s tréninkovým zázemím je tvořen dvěma objekty, fotbalovým hřištěm a 

atletickým stadionem, které mají svá vlastní provozně oddělená zázemí. Fotbalový stadion je 

vyžíván fotbalovým klubem FC Chomutov. Během roku zde proběhlo i několik mimořádných 

akcí, z nichž největší bylo květnové finále Poháru České pošty (Český pohár) ve fotbale. Diváci 

bohužel na fotbalovém stadionu způsobili vysoké škody na majetku, které byly odstraněny až 

ve druhé polovině roku. 

 Atletický stadion byl využíván jak veřejností a školami, tak sportovními kluby, zejména 

atletickým oddílem TJ VTŽ Chomutov. Z mimořádných akcí stadion zaplnily hlavně olympiáda 

dětí a mládeže Ústeckého kraje 2013 a akce Žijeme tady. 

 

Oddychové a relaxační centrum Aquasvět 

 Aquasvět nabízí veřejnosti různé formy sportovního vyžití a relaxace. Kultura a sport 

zde provozuje plaveckou školu, poskytuje lekce plavání mateřským i základním školám a 

pořádá pravidelné lekce akvaaerobiku. Plavecký bazén je využíván veřejností, školami i 

sportovními kluby Piráti Chomutov, Bohumil Cink – potápěčské práce a výcvik potápěčů, Svaz 

českých potápěčů – klub Chomutov, Sportclub 80 Chomutov, ale hlavně plaveckým klubem 

Slávie Chomutov, která má v plavecké 

části Aquasvěta zázemí. Během roku se 

v plaveckém bazénu uskutečnilo několik 

mimořádných akcí, především 26. ročník 

Velké ceny Chomutova a Memoriálu 

Jaroslava Jezbery v plavání (na snímku), 

část olympiády dětí a mládeže Ústeckého 

kraje 2013 a Pohár České republiky 

v plavání jedenáctiletého žactva. 

 

Skatepark 

 Skatepark byl využíván v jarních a letních měsících. Vytíženost areálu závisela ve velké 

míře na počasí. Mimořádnými akcemi roku 2013 byly skateboardové závody, Academy BMX, 

Bowl Jam 2013 či Beat Street Hip Hop festival. 

 

Kulturně společenské centrum 

 Kulturně společenské centrum disponuje dvěma hlavními sály pro filmovou projekci. 

Další nebytové prostory, jež jsou součástí budovy, byly využívány k pořádání společenských 

akcí typu firemních školení, porad, setkání, amatérských výstav či jednání společenských 

organizací. Centrum má k dispozici pět kluboven a dvě hudební zkušebny, přičemž tři tyto 

prostory jsou dlouhodobě pronajímány. Vestibul v 1. patře slouží pro pořádání výtvarných, 

dokumentačních a fotografických výstav. Kinosály, čítárna a jiné prostory jsou také nabízeny 

firmám, organizacím nebo školám k pořádání různých akcí, konferencí, přednášek, školení a 

podobně, těch se v roce 2013 uskutečnilo 25. 
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 Kino Svět rozšířilo filmové projekce v době školních prázdnin, uspořádalo dva filmové 

festivaly a dvě mimořádné akce pro rodiny s dětmi, uvedlo jeden přímý přenos divadelního 

představení Jára Cimrman: Proso a přímý přenos z koncertu Robbieho Williamse v rámci 

turné Take the crown tour 2013. 

 

Městské divadlo 

 V městském divadle se uskutečnilo třináct abonentních představení, dvě mimo rámec 

předplatného a devět dětských představení. Konalo se zde i několik koncertů, z nichž divácky 

nejnavštívenější byly koncert Dana Bárty a společný koncert Visacího zámku a Vypsané fixy. 

Krátkodobé komerční pronájmy prostor jsou v divadle hlavním předmětem činnosti. Výhodná 

poloha v centru je stále důvodem jeho vysoké atraktivity pro subjekty z řad firemní klientely, 

školských zařízení, agentur i široké veřejnosti.  

 

Kulisárna u městského divadla 

 V Kulisárně vedle divadla vystupovaly během roku 2013 hlavně české folkové skupiny, 

například Nezmaři, Žalman a spol., Zdeněk Vřešťál, Stráníci, Modrotisk či Pepa Štross a syn.  

 

Multižánrový festival Otevřeno 2013 

 Multižánrový festival Otevřeno oslavil v roce 2013 desáté výročí. Tradičně představil 

zástupce nekomerčního hudebního i divadelního umění. V průběhu festivalu bylo uvedeno 

21 hudebních produkcí, 1 taneční a 6 divadelních představení, která zhlédly přibližně tři tisíce 

návštěvníků. K nejatraktivnějším vystoupením patřil koncert indie rockové skupiny Charlie 

Straight. Pozitivem je zapojení žáků ZUŠ Chomutov do programu této umělecké přehlídky.  
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5. 8. Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2013 plynule navázala na činnost 

z předešlých let, kterou je správa a pronajímání bytů a nebytových prostor, opravy, údržba, 

modernizace bytového fondu a investiční činnost v oblasti bydlení v rozsahu, kterou jí určuje 

jediný akcionář statutární město Chomutov. Chomutovská bytová spravuje převážně vlastní 

bytový fond a zároveň zajišťuje správu bytového fondu města, jež nebyl dosud zprivatizován. 

V majetku má společnost 1 351 bytových jednotek a 78 nebytových prostor. Dále spravuje 

297 bytových jednotek a 16 nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města Chomutova. 

Správa je prováděna na základě uzavřené mandátní smlouvy. 

 Statutárními orgány společnosti jsou valná hromada, tedy Rada města Chomutova, 

dozorčí rada a představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti se pravidelně 

scházelo k projednávání záležitostí spojených s fungováním společnosti. Ve funkci ředitele 

společnosti nadále působí Jaroslav Schindler. Řídí sedm zaměstnanců, z nichž tři pracují na 

administrativně – provozním úseku, jeden na ekonomickém úseku a tři na úseku vymáhání 

pohledávek. Bytový a nebytový fond Chomutovské bytové a také do správy svěřený majetek 

města byly spravovány vybraným externím dodavatelem, a to firmou QARK, která má se 

správou nemovitostí bohaté a letité zkušenosti. 

 Hlavní činností Chomutovské bytové je správa a údržba bytového fondu. Pro tyto 

účely disponuje finančními prostředky získanými z vybraného nájemného od nájemců bytů a 

nebytů, dále pak za pronájmy ploch určených k reklamním účelům, pro umístění antén 

mobilních operátorů a antén k internetu. Další finanční prostředky společnost získává z tržeb 

za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, dále z tržeb za schvalovací 

procesy spojené s „legalizací“ nájemních vztahů k bytům, pronájmy bytů, výměny bytů apod.  

 Významnou složkou příjmu je i vymožené dlužné nájemné s příslušenstvím. Vymáhání 

takovýchto pohledávek je velice náročný a zdlouhavý proces, vzhledem k platné legislativě a 

zákonům a také vzhledem k sociální situaci na Chomutovsku, kterou charakterizuje vysoká 

nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách a špatná platební morálka některých 

nájemců. Pracovníci vymáhající pohledávky úzce spolupracují s externími právními zástupci a 

soudními exekutory. Ve spolupráci s nimi je zajišťováno i exekuční vyklízení bytů. V roce 2013 

bylo vybráno na pohledávkách zhruba 6,7 milionu Kč a exekučně bylo vyklizeno 16 bytů. 

 V roce 2013 byla dokončena modernizace všech výtahů, což byla značně finančně 

náročná akce, kterou ale společnost pokryla z uspořených finančních prostředků, nikoliv 

čerpáním úvěru, jak tomu bylo v předchozí části této modernizace. Jednalo se o kompletní 

výměnu výtahů, neboť byly již zastaralé a jejich stav by v následujících letech nesplňoval 

podmínky bezpečného provozu dle platných evropských norem. Rekonstrukce s sebou 

přinášela na určitou dobu jistá omezení týkající se kvality bydlení nájemníků. Pokračovala 

také výměna starých oken za nová plastová okna v objektech, kde do té doby neproběhla. 

           Kromě těchto finančně náročných akcí bylo třeba zajistit běžné opravy a údržbu fondu. 

Zvýšené finanční náklady společnost musela vynaložit zvláště na dílčí rekonstrukce rozvodů 

elektřiny ve společných prostorách domů, opravy komínů, opravy střech v havarijním stavu, 
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čištění půd od holubinců. Do údržby jsou také zahrnuty revize, neodkladné opravy, mezi něž 

lze řadit i výměny plynospotřebičů, a to topidel, ohřívačů vody a kotlů a rovněž elektrických 

bojlerů na ohřev vody.  

 Chomutovská bytová má v majetku objekt tzv. Prvního mlýna v Bezručově údolí, kde 

je provozována na základě nájemní smlouvy restaurace a penzion s celoročním provozem. 

Lokalita Bezručovo údolí byla nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní 

seznam významných lokalit, zařazena mezi evropsky významné lokality, k nimž se váže zvláštní 

režim ochrany. Tím vznikly pro Chomutovskou bytovou nemalé komplikace. V zákonné lhůtě 

proto podala námitky proti zařazení pozemků rekreačního areálu do ochranného pásma 

přírodní památky, jelikož navržený režim ochrany by značně omezil jeho využívání. Krajský 

soud rozhodl ve prospěch žadatele a pozemky soustředěné kolem historické budovy Prvního 

mlýna vyjmul z ochranného pásma, neboť jsou dlouhodobě ovlivněny lidskou činností. Na 

pozemcích nebyl zjištěn výskyt zvláště druhů nebo stanovišť, které jsou předmětem ochrany. 

V květnu byla provedena celková kontrola čističky odpadních vod napojené na objekt s jejím 

následným vyčištěním (na snímku). Také byl zpevněn břeh Chomutovky v úseku u objektu.  
 

 
 

 Chomutovská bytová v roce 2013 navázala na svoji pevnou pozici na trhu s pronájmy 

bytů a nebytových prostor. Stávajícím nájemcům nabízí jistotu standardního bydlení. V dalším 

období chce pokračovat v modernizaci bytového fondu a nabízet potencionálním zájemcům 

kvalitní bydlení za přijatelné nájemné v rámci regionu. 
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Kapitola 6.: Organizace zřízené krajem 

6. 1. Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 

 

 Oblastní muzeum sídlí v jedné z budov bývalého jezuitského areálu v Palackého ulici. 

Kromě ředitelství, odborných pracovišť a depozitářů se tam nacházejí také přednáškový sál, 

studovna a hlavně výstavní sály s expozicemi zaměřenými na přírodní vědy a etnografii. Další 

výstavní sály má muzeum v historické radnici na náměstí 1. máje a v přilehlém kostele svaté 

Kateřiny. Příležitostně je veřejnosti zpřístupňována Hvězdářská věž, jež je součástí jezuitského 

areálu. Za výstavami a akcemi v roce 2013 do muzea zavítalo 10 979 lidí. Ředitelem instituce 

je nadále Ing. Stanislav Děd.   

 Muzeum má šest expozic mimo 

Chomutov a jedenáct stálých výstav přímo 

ve svých chomutovských prostorách. V říjnu 

se mezi ně zařadila expozice Všemu světu na 

útěchu s podtitulem Sochařství a malířství 

na Chomutovsku a Kadaňsku 1350 – 1590, 

jež prezentuje soubor plastik a oltářní malby 

z Krušnohoří. Nahradila předchozí expozici 

Poklady gotiky a renesance severozápadních 

Čech, která pocházela z 80. let minulého 

století a již nesplňovala současné požadavky. 

            V roce 2013 pracovníci muzea připravili dvanáct výstav, z toho jedenáct  v Chomutově. 

Putovní výstavu fotografií Tomáše Míčka s názvem Stromy světa si vyžádalo Národní 

zemědělské muzeum v Praze. Chronologicky řazeno v Chomutově proběhly výstavy S harfou 

na zádech (americká muzikoložka, hudebnice a sběratelka Nancy Thym se věnovala osudům 

potulných harfenic a jejich nástrojů s důrazem na tradici krušnohorské Přísečnice), Rodina 

Hohenlohe – Langenburg (nový pohled na šlechtický rod majitelů Červeného hrádku, jenž byl 

komunistickou propagandou stigmatizován spojením s Mnichovskou dohodou), Chomutovští 

patrioti Zdeňka Binterová 1925 – 2013 a Alexandr Stich 1934 – 2003 (historička a bohemista 

a jazykovědec, které spojovalo Chomutovsko), Pohledem objektivu – Zemská výstava 

Komotau 1913 a Atelier Weissgärber (výstava, která změnila Chomutov, v pamětních albech 

přísečnického fotoateliéru), Napoleonica - Chomutov jako centrum diplomacie konce 

napoleonských válek 1813 (výstava o setkání tří panovníků a jejich štábů v Chomutově byla 

součástí akcí k 200. výročí konce napoleonských válek), Umění v pohybu (středověké umění 

v partnerských městech), V rukou Tvých jsou časové moji (k 90. narozeninám chomutovského 

hudebního skladatele a propagátora moderní hudby Antona Enderse), Chomutov ve století 

páry (výstava připravená ve spolupráci se zdejším železničním depozitářem NTM Praha ke 

141. výročí železničního uzlu Chomutov), Josef Opitz 1890 – 1963 (výstava k 50. výročí úmrtí 

kunsthistorika Opitze při příležitosti nové instalace sbírky gotického umění a při příležitosti 
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mezinárodní konference – snímek je z vernisáže), Lidé a události – Jiří Bulis, Ferdinand Stamm, 

T. J. Sokol Chomutov (medailonky významných rodáků a organizací spjatých s Chomutovem) 

a Vánoce v muzeu (tradiční výstava se konala netradičně v Domě Jiřího Popela v bývalém 

jezuitském areálu, kde těžila z propojení se stálou výstavou Svět Krušných hor). 
 

 
 

            Činnost muzejníků ve vztahu k veřejnosti se ovšem neomezuje jen na pořádání výstav. 

Místo v kulturním kalendáři města si našly i akce, kterými muzeum upozorňuje na osobnosti 

nebo události z historie. Chronologicky řazeno to v roce 2013 byla vzpomínka na hudebního 

skladatele Theodora Veidla položením květin u pamětní desky na kostele ve Vysočanech, 

dvoudenní vystavení faksimile první písemné zmínky o Chomutovu s názvem Na počátku bylo 

slovo, Velkopáteční mše, umožnění volného vstupu do muzejních prostor během dubnového 

Dne památek a historických sídel a zářijových Dnů evropského dědictví, Muzejní noc věnovaná 

napoleonským výročím s programem v režii ruské menšiny, pietní setkání chomutovských 

krajanů v Deutschneudorfu, kam v roce 1945 směřoval pochod odsunutých Němců, otevření 

stálé expozice Všemu světu na útěchu s podtitulem Sochařství a malířství na Chomutovsku a 

Kadaňsku 1350 – 1590 v autentickém historickém interiéru prostor na starobylé radnici, mše 

k uctění patronky svaté Kateřiny a prosincové sobotní adventní matiné s názvem Zpívání 

v muzeu.  

 Zvláštní místo v programu akcí bylo věnováno dvoudenní vědecké konferenci k životu 

a dílu českoněmeckého historika umění Josefa Opitze, který položil dodnes platné základy 

uměleckohistorickému zkoumání severozápadních Čech. Mezinárodní konference zhodnotila 

jeho význam pro dnešní kunsthistorické bádání a ve spolupráci s Freilichtmuseem Finsterau 

osvětlila dosud neznámou etapu jeho života po vyhnání z ČSR. 



[132] 
 

6. 2. Krajská zdravotní, a. s.  –  Nemocnice Chomutov, o. z. 

 

            Nemocnice Chomutov je součástí společnosti Krajská zdravotní, stejně jako nemocnice 

v Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Společně tvoří organizaci už s bezmála 6 400 

zaměstnanci, která tak je nejen největším poskytovatelem zdravotní péče v kraji, ale i jedním 

z největších zaměstnavatelů. Do konce září byl jejím ředitelem Ing. Eduard Reichelt a po jeho 

odvolání byl vedením organizace pověřen Ing. Petr Fiala. Post ředitele byl na základě konkurzu  

obsazen až zkraje roku 2014. Na hospodaření společnosti dohlížejí i dva chomutovští politici, 

z pozice místopředsedy představenstva Ladislav Drlý a z pozice člena dozorčí rady náměstek 

primátora Jan Řehák. 

 V roce 2013 se společnost ještě více než v předchozích letech potýkala s problémy 

v příjmové části rozpočtu. Nová úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví zapříčinila, že 

většina zdravotnických zařízení nemocničního typu v republice skončila ve ztrátě, Krajskou 

zdravotní nevyjímaje. Další finanční ztráty přineslo přeřazení řady komodit, které společnost 

nakupuje, do vyšší sazby daně z přidané hodnoty. Ztráta za rok 2013 tak narostla na téměř 

300 milionů Kč. Krajská zdravotní taká stále vede spor o výši odvodu za porušení rozpočtové 

kázně při čerpání dotací z Evropské unie na nákup zdravotnické techniky a přístrojů do všech  

odštěpných závodů. Odvod vyměřil dotační úřad a v odvolacím řízení ho Ministerstvo financí 

pouze snížilo na 111 milionů Kč. 

 V chomutovské nemocnici fungují tato pracoviště: odbor léčebně-preventivní péče, 

oddělení hlavní sestry, lékárna, 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 klinické biochemie, oddělení 

klinické psychologie, oddělení nukleární medicíny, oddělení zdravotnické dopravy, 

onkologické oddělení, ortopedické oddělení, otorinolaryngologické oddělení, patologické 

oddělení, plicní oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační oddělení a urologické 

oddělení. Z nich oddělení onkologické, neurologické a nukleární medicíny stále spadají do 

kategorie tzv. center excelence Krajské zdravotní. 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 oboru a na jejich zavádění do praxe. V celé nemocnici bylo ke konci 

roku zaměstnáno 938 pracovníků, na přepočtená pracovní místa to bylo 889,21. Lékařů a 

zubních lékařů bylo 134, farmaceutů 6, sester a porodních asistentek 399, do kategorie 

ostatního zdravotnického personálu spadalo 235 osob, do kategorie THP a provoz 164 osob. 

 Onkologické centrum bylo v roce 2013 sloučeno s pracovištěm stejného zaměření 

v Ústí nad Labem do jednoho celku, nadále ale zůstává poskytovatelem superspecializované 

nadregionální péče v chomutovské nemocnici. Oddělení se v rámci komplexní onkologické 

péče věnuje především léčbě solidních nádorů, kde poskytuje široké spektrum léčby - 

cytostatickou, hormonální a imunoterapii. Bohužel ministerstvem ukončené podávání léčby 

biologické trvá, což je pacienty s onkologickým onemocněním v jihozápadní části Ústeckého 

kraje vnímáno velmi citlivě. 
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 Mamografické centrum radiodiagnostického oddělení udělá přes deset tisíc vyšetření 

ročně a patří tak mezi čtvrtinu nejvytíženějších v ČR. Při každém dvoustém odhalí zhoubný 

nádor. V rámci obnovy diagnostických zařízení bylo v září vybaveno novým ultrazvukem za tři 

čtvrtě milionu korun, jenž mnohem lépe odpovídá moderním požadavkům na tento segment 

diagnostiky. Na snímku sonografické vyšetření pacienta na tomtéž oddělení. 

 Od podzimu 2012 v rámci urologického oddělení působí urogynekologické centrum, 

které je jediným pracovištěm v kraji poskytujícím komplexní péči v tomto gynekologickém 

nástavbovém oboru. Součástí centra je urogynekologická ambulance poskytující komplexní 

diagnostiku včetně specializovaného urodynamického a ultrazvukového vyšetření dolních cest 

močových u žen. Při konzervativní léčbě spolupracuje s rehabilitačním oddělením. V rámci 

operační léčby využívá celé spektrum urogynekologických výkonů od klasických až po moderní 

s využitím síťových implantátů a pásek. Za první rok existence toto pracoviště provedlo více 

než sto urogynekologických zákroků, a to s úspěšností přesahující 90 %, což je srovnatelné se 

zaběhlými urogynekologickými centry. 

 V rámci plicního oddělení byla k 31. prosinci zrušena jeho lůžková část, a to v souladu 

s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami prosazovaným omezováním lůžek. 

Důvodem byla vytíženost oddělení, která poklesla ze 73 % na 31 %, přičemž průměrný počet 

přijatých pacientů denně klesl pod dva, a také nedostatečné personální obsazení specialisty 

na plicní lékařství. Část pacientů bude hospitalizována na interním oddělení, další část bude 

léčena v Mostě nebo Ústí nad Labem.   

 Nemocnice Chomutov v roce 2013 provedla 247 628 ambulantních ošetření a 3 368 

operací. Hospitalizovala 16 473 osob, celkový počet ošetřovacích dnů byl 82 790, průměrná 

ošetřovací doba pak 4,17 dne. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 366 lůžek akutní péče a 46 

lůžek na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 51 %. Oddělená evidence odborného 

léčebného ústavu (léčebna dlouhodobě nemocných) v daném roce uvádí 81 lůžek s využitím 

91 %. Hospitalizovaných bylo 423, počet ošetřovacích dnů 26 922, tedy v průměru 61,75 dne. 
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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 obyvatel města je důležitější činnost městské policie, která se stala 

základním nástrojem udržení pořádku. Republiková policie se zaměřuje na oblast kriminality 

a na závažnější bezpečnostní a pořádková rizika.  

 

7. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 
 

          Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov (dále ÚO Chomutov) je 936 km2, 

počet evidovaných obyvatel je 125 306 (leden 2013). Pod ÚO Chomutov spadají dvě obce 

s rozšířenou působností, 44 obcí a 163 částí obcí. Vedoucím ÚO je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. 

 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 

 V průběhu roku 2013 došlo na teritoriu ÚO Chomutov k výraznému navýšení nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2012 (o 551 případů). Celkem byl evidován nápad 4 964 

trestných činů, což je o 12,48 % více. Tento nápad činí 396 trestných činů na 10 000 obyvatel. 

Současně se zvýšila objasněnost trestné činnosti, kdy bylo úspěšně vyřešeno 2 501 věcí, což 

je o 357 věcí více. Procentuálně vyjádřeno činí nárůst 16,65 a celková objasněnost 50,38 %. 

 Zmíněný nárůst počtu trestných činů byl zaznamenán u všech základních útvarů, tedy 

nejedná se o zhoršení stavu bezpečnosti v rámci jednoho či několika útvarů, ale o vyrovnání 

velmi nízkého nápadu z roku 2012 a jeho dlouhodobé periodické kolísání, jež je ovlivňováno 

různými okolnostmi, např. počty policistů nebo počty pachatelů ve výkonu trestu.  
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 Nárůst, zejména v prvních měsících roku, lze v neposlední řadě vysvětlit negativním 

dopadem prezidentské amnestie na začátku roku 2013, kdy z věznic propuštěné osoby se 

často hned po propuštění nebo krátce poté opětovně dopouštěly trestné činnosti. Uvedenou 

skutečnost lze dokladovat na průběhu nápadu v jednotlivých měsících:  

 

měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

nápad 499 478 454 414 410 363 

měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

nápad 418 433 385 391 395 324 

 

Vývoj objasněnosti v jednotlivých měsících hodnoceného období: 

  

měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

objasněno 161 194 236 223 202 199 

měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

objasněno 218 174 197 273 229 195 

 

 Stíháno bylo 2 423 osob (o 281 více oproti roku 2012), což je nárůst o 13,11 %. Ve 

zkráceném přípravném řízení bylo řešeno 856 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo 

k nárůstu případů zpracovávaných ve zkráceném přípravném řízení o 216. Vývoj je uveden 

níže:  

 

Leden - prosinec 2009 2010 2011 2012 2013 

Zahájeno případů 757 646 823 640 856 

 

 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

            Z celkového nápadu kriminality je nejvyšší počet majetkových trestných činů - 57,91 % 

(2 875 případů). Další v pořadí je zbývající kriminalita 13,11 %, ostatní trestné činy 10,85 %, 

hospodářské trestné činy 9,60 %, násilné trestné činy 7,35 % a mravnostní trestné činy, které 

jsou zastoupeny 1,14 %. Z toho je zřejmé, že nejvyšší počet trestných činů na 10 000 obyvatel 

je u majetkové trestné činnosti (229 případů) a nejnižší u mravnostních činů (4 případy).  

 Na ÚO Chomutov došlo ve sledovaném období k navýšení nápadu u všech kategorií 

trestné činnosti - u majetkové o 328 případů, u zbývající o 4 případy, u ostatní o 70 případů, 

u násilné o 36 případů, u hospodářské o 96 případů a u mravnostní o 17 případů.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je situace dlouhodobě 

neměnná, kdy nejvyšší nápad je soustředěn do města Chomutova. Zde je evidováno 48,32 % 

(2 399 případů) z celkového nápadu okresu. Při započtení nápadu sousedního obvodního 

oddělení Jirkov (1 128 trestných činů) se jedná již o 71,05 % celkového nápadu okresu. Tento 

trend je dlouhodobý, neboť se jedná o městskou aglomeraci s největší koncentrací obyvatel 

a v místě styku prakticky rozdělenou pouze jedním silničním průtahem.  
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 Nejzatíženějším oddělením je dlouhodobě Chomutov - město, které se na celkovém 

nápadu kriminality územního odboru podílí 22,92 %. Druhé nejzatíženější oddělení je Jirkov 

s podílem 22,72 %, následuje OOP Chomutov - Černovická s podílem 13,31 %  a Chomutov - 

Kamenná s 12,08 % nápadu kriminality. Nejnižší podíl nápadu v rámci územního odboru je 

zaznamenán na OOP Vejprty (3,04 %) a OOP Březno (4,79 %).  

 

Pachatelé trestné činnosti 

 Ruku v ruce s nárůstem počtu trestných činů vzrostl v roce 2013 také počet stíhaných 

pachatelů o 13,11 % (celkem 2 423). V porovnání s rokem 2012 vzrostl i podíl recidivistů 

o 14,81 %. Počet nezletilců páchajících trestnou činnost se zvýšil o 17 osob, z 23 v roce 2012 

na 40 v roce 2013. U mladistvých došlo k poklesu o 14 osob na počet 49. Strukturu pachatelů 

trestné činnosti ukazuje následující tabulka:  

 

rok počet pachatelů 
z toho 

recidiva 

tj. v % z toho 

děti 

tj. v % z toho 

mladiství 

tj. v % 

2009 2 624 1 405 53,54 % 35 1,33 % 94 3,58 % 

2010 2 177 1 178 54,11 % 29 1,33 % 76 3,40 % 

2011 2 515 1 352 53,75 % 39 1,55 % 101 4,01 % 

2012 2 142 1 195 55,78 % 23 1,07 % 63 2,94 % 

2013 2 423 1 372 56,62 % 40 1,65 % 49 2,02 % 

 

Přestupky 

 Útvary pořádkové policie zaevidovaly 13 636 přestupků, což je o 23,21 % více než za 

rok 2012. Nadále trvá trend zvyšování počtu přestupků, a to zejména u přestupků řešených 

v blokovém řízení (+1 804), tedy přestupků zjištěných a vyřízených přímo na místě.  
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 V dopravě bylo pořádkovou policií vyřešeno 8 268 přestupků s pokutami v celkové 

výši 1 909 300 Kč a ve veřejném pořádku 391 přestupků, za něž byly uloženy blokové pokuty 

ve výši 154 800 Kč. Oznámeno bylo celkem 2 060 přestupků, což je o 25,71 % víc než v roce 

2012. Mírně se zvýšil počet odložených přestupků, a to o 8,52 % na celkový počet 1 401. 

 Službou dopravní policie bylo při dohledu nad silničním provozem zjištěno a vyřízeno 

na místě 7 191 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši 3 204 100 Kč. Dále 

bylo dopravní službou zjištěno 90 případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu a 22 případů 

řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky. Ve dvou případech byla uložena kauce ve výši 

45 000 Kč. 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V teritoriu ÚO Chomutov došlo v daném období ve srovnání s rokem 2012 k navýšení 

počtu dopravních nehod o 159 na celkových 1 150 případů. Při těchto nehodách zemřelo 9 

osob (-1 proti roku 2012), těžce zraněno bylo 56 osob (+ 12) a lehce zraněno 217 osob (- 43). 

Zjištěno bylo 53 dopravních nehod spáchaných pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, 

což je o 22 případů méně než v roce 2012. Nejčastější příčinou dopravních nehod je i nadále 

nesprávný způsob jízdy, který se na dopravní nehodovosti podílí 49,73 %, dále je to nedání 

přednosti v jízdě 19,21 % a nepřiměřená rychlost jízdy 18,95 %. 

 Mimo republikových a krajských akcí organizuje ÚO Chomutov ke zvýšení bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu také vlastní dopravně-bezpečnostní akce, do nichž jsou mimo 

dopravní služby zařazovány i základní útvary pořádkové služby a oddělení hlídkové služby. 
 

Oblast veřejného pořádku 

 Na Chomutovsku je dlouhodobě oblast veřejného pořádku stabilizována bez větších 

výkyvů či mimořádných událostí. Vlastními silami jsou zajišťovány společenské a kulturní 

akce, v roce 2013 to byly například Chomutovské slavnosti, cyklistický závod, Císařský den 

v Kadani, hudební festivaly Otevřeno a Vysmáté léto, Romský festival a klášterecké městské 

slavnosti nebo hudební produkce typu technoparty v Jirkově. V teritoriu územního odboru 

jsou také zajišťovány sportovní akce, hlavně hokejová utkání Pirátů Chomutov, z nichž některá 

jsou z hlediska diváckého násilí považována za riziková. V souvislosti s otevřením nového 

letního stadionu bylo zabezpečeno finále fotbalového Poháru České pošty. Veřejný pořádek 

byl zajišťován i v době konání prezidentských voleb a voleb do poslanecké sněmovny.  

 Ke zvýšení bezpečnosti v území jsou prováděny vlastní bezpečnostní akce zaměřené 

na bary a herny a také na jejich návštěvníky v rámci pátrání po hledaných osobách a věcech. 

Při akcích jsou využívány síly a prostředky několika útvarů, tak aby je bylo možno provést 

najednou v několika provozovnách ve stejném čase. Nadále pokračuje naplňování projektu 

Cíl 3 zajišťováním společných akcí s policií SRN, a to na německém i českém území.  Společné 

akce byly zaměřeny zejména na spolupráci v dopravě v rámci mezinárodních akcí TISPOL.  

 

Bezpečnostní situace v rámci základních útvarů Chomutova 

 Na území města Chomutov působí tři základní útvary policie, a to Chomutov – město 

(CV), Chomutov – Kamenná (CK) a Chomutov – Černovická (CH), které zpracovávají nápad 
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trestné činnosti na území města a přilehlém okolí. Dále zde působí i oddělení hlídkové služby, 

které zajišťuje hlídkovou činnost a takzvané komunální služby. Nápad trestné činnosti u těchto 

útvarů kopíruje vývoj v rámci územního odboru, přičemž je zde rovněž patrný kolísavý vývoj. 
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Přehled závažných druhů trestné činnosti v teritoriu chomutovských útvarů: 

 

Chomutov - město Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 70 46 

Loupeže 14 8 

Majetková celkem 663 206 

Krádeže osobních automobilů 18 6 

Krádeže věcí z osobních aut 82 20 

Chomutov - Kamenná Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 60 34 

Loupeže 17 9 

Majetková celkem 288 81 

Krádeže osobních automobilů 22 4 

Krádeže věcí z osobních aut 41 8 

Chomutov - Černovická Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 42 29 

Loupeže 9 7 

Majetková celkem 380 127 

Krádeže osobních automobilů 29 6 

Krádeže věcí z osobních aut 48 12 

Chomutov-celkem Nápad Objasněno 

Násilná trestná činnost 172 109 

Loupeže 40 24 

Majetková celkem 1 331 414 

Krádeže osobních automobilů 69 16 

Krádeže věcí z osobních aut 171 40 

 

 Jak už bylo výše uvedeno, v nápadu trestné činnosti převládá majetková, která činí 

u některých útvarů i více než 50 % trestných činů, což je vidět z následující tabulky: 

 

útvar nápad 

celkem 

z toho 

majetková 

trestná čin. 

krádeže 

vloupáním 

krádeže 

prosté 

majetek 

ostatní 

Chomutov – město 1 138 663 225 349 89 

Chomutov – Kamenná 600 288 85 153 50 

Chomutov – Černovická 661 380 118 221 51 
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           Útvary v Chomutově také v roce 2013 prověřovaly 25 případů s podezřením na domácí 

násilí. V jednom případě bylo přistoupeno k vykázání násilníka ze společného obydlí. Činnost 

útvarů v rámci Chomutova je dále zaměřena na oblast přestupků, kterých bylo řešeno 5 915, 

z toho 3 519 v blokovém řízení a 2 396 ve správním řízení (oznámeno, odevzdáno, odloženo).  

 

Přehled řešených přestupků a jiné komunální činnosti  

 

útvar počet přestupků z toho blokově počet zpracovaných č. j. 

Chomutov – město 1 916 726 1 036 

Chomutov – Kamenná 678 194 849 

Chomutov – Černovická 1 508 951 815 

odd. hlídkové služby  1 813 1 648 1 769 

CELKEM 5 915 3 519 4 469 

 

Doprava a nehodovost ve městě 

            V rámci dohledu nad silničním provozem bylo chomutovskými útvary zjištěno a řešeno 

3 232 přestupků, za něž byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 774 500 Kč. Při silničních 

kontrolách bylo zjištěno 68 případů ovlivnění řidiče alkoholem či jinými omamnými látkami. 

Z toho bylo 33 případů řešeno jako přestupek, 25 případů bylo řešeno jako trestný čin. Deset 

případů ovlivnění jinou návykovou látkou bylo řešeno v přestupkovém řízení. 

 V území působnosti chomutovských útvarů bylo policií řešeno 553 dopravních nehod, 

přičemž 49 případů bylo vyhodnoceno jako trestný čin a zbývající byly řešeny v přestupkovém 

řízení oznámením příslušnému správnímu orgánu, případně odevzdáním věci.  
 

Rozložení dopravních nehod: 

 

útvar počet nehod z toho trestný čin 

Chomutov – město 250 17 

Chomutov – Kamenná 91 14 

Chomutov – Černovická 212 18 

   

Závěr 

          Jak vyplývá z výše uvedeného, bezpečnostní situace v Chomutově je stabilizovaná a bez 

větších výkyvů, přestože v roce 2013 došlo k nárůstu trestné činnosti. Z pozice územního 

odboru je danému teritoriu věnována dostatečná pozornost. Při případných problémech je 

sem přednostně směrována výpomoc speciální pořádkové jednotky, jež posiluje odbor při 

signalizovaných akcích většího významu. Tyto síly jsou využívány i k posílení běžného výkonu 

služby, zejména v noční době. 

 Prioritou pro činnost ÚO Chomutov, tedy i útvarů ve městě, zůstává problematika 

motorových vozidel za využití i preventivních aktivit a pouliční násilná a majetková trestná 

činnost. 



[141] 
 

7. 2.  Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2013 
 

 Městská policie pod vedením velitele a náměstka primátora Ing. Jana Řeháka a 

ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2013 zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a 

plnila další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb. a zvláštních právních předpisů. Při naplňování 

tohoto poslání vycházela zejména 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.  

 

Hlavním cílem v roce 2013 bylo: 

 poskytovat obyvatelům města ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a 

kvalitnější život, 

 efektivně využívat represivní nástroje, metody a kompetence k zajištění dodržování 

zákonných norem proti těm, kteří je porušují a zasahují tak do spořádaného chodu 

města a základních práv jeho obyvatel a návštěvníků, 

 zvyšovat pocit bezpečí obyvatel, 

 zvyšovat důvěru obyvatel ve veřejnou správu, 

 působit na obyvatele v oblasti odstraňování apatie k veřejným záležitostem, 

 zvyšovat akceschopnost strážníků, zejména v noční době, 

 rozšiřovat znalosti a dovednosti, zvyšovat kvalifikaci strážníků v činnostech, které lze 

využít při plnění úkolů MěPo. 

 

 Prioritně byla činnost městské policie v roce 2013 zaměřena na zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a na potřeby obyvatel, z nichž logicky vyvstávají pro městskou 

policii úkoly a cíle. 

 

Úkoly MěPo Chomutov 

 ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

 kontrola čistoty města, 

 dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města,  

 dohled nad veřejným pořádkem a nočním klidem obecně, 

 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (v nezbytném rozsahu potřeb 

samosprávy), 

 boj s hazardem ve smyslu zjišťování porušování obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, 

 součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty (asistence, ostrahy, 

zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí apod.), 

 prohlubování spolupráce se subjekty udělujícími granty na činnost asistentů prevence 

kriminality a obdobné obecně prospěšné projekty. 
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Výkon 

            V roce 2013 byla činnost Městské policie Chomutov zaměřena zejména na preventivní 

činnosti a zvýšení pocitu bezpečí. Velkým přínosem je dohled asistentů prevence kriminality. 

Ti v roce 2013 provedli 11 586 preventivních kontrol veřejného prostranství, při nichž zjistili 

6 933 případů porušení zákona. Základem působení MěPo jsou činnosti podle zákonů a 

jiných právních předpisů, tedy zákona č. 553/91 Sb. (o obecní policii), zákona č. 200/90 Sb. 

(přestupkový zákon), zákona č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích), 

zákona č. 379/2004 Sb. (tabákový zákon) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Ty řeší 

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 (v r. 2013 zadrženo 53 pachatelů), 

osoby v pátrání (v r. 2013 zadrženo a předáno 8 osob), toulavá zvířata (v r. 2013 odchyceno 

170 zvířat), nepojištěná vozidla (v r. 2013 bylo zjištěno a oznámeno 934 aut bez povinného 

ručení za odpovědnost za škodu způsobenou jejich provozem). Zbývajícími aktivitami MěPo 

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, legislativní činnost v rámci působení 

v pracovní skupině vzniklé při Svazu měst a obcí ČR a právní a konzultační činnost v rámci 

členství v Kolegiu ředitelů městských policií statutárních měst. 
 

 
 

 Veškerá činnost Městské policie Chomutov pobíhá za podpory technických nástrojů. 

Zásadní význam má městský kamerový systém a také minikamery coby prostředek získávání 
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důkazních prostředků a podpora pocitu bezpečí strážníka při jednání s přestupci. Základním 

pomocníkem jsou služební vozidla, která slouží k rychlejšímu přesunu hlídek k prověření 

oznámení občanů a k přesunu k místům kontrolních bodů a pochůzkových tras. Doplňkovým 

dopravním prostředkem jsou elektroskútry pro rozšíření území pokrytého kontrolní činností 

a lepší obslužnost hůře dostupných míst. 

 

Systémové nástroje 

 Pro udržení pořádku má Městská policie Chomutov trvalé i jednorázové nástroje. 

Osvědčeným prostředkem je soubor opatření města Záchranný kruh, v němž MěPo hraje 

jednu z klíčových rolí. Projekt Váš strážník zajišťuje každé lokalitě města vlastního strážníka 

z řad velitelů směn. V roce 2013 se forma, náplň i propagace tohoto projektu teprve rozvíjely 

a zdokonalovaly, přesto už byl oceněn ministrem vnitra, který za něj udělil cenu za kvalitu a 

inovaci ve veřejné správě. Akce Komando jsou prováděny v případě zvýšeného výskytu 

nežádoucích jevů především ve večerních hodinách. Aby bylo zajištěno plnění těchto úkolů 

strážníky, kteří vynikají kvalitou zákroků, došlo ke změně režimu na ranní a noční směny. 

Akce Maják navazuje na dřívější kontroly, při nichž všichni ten den sloužící strážníci provádějí 

na problémových místech v určený čas společný dohled nad veřejným pořádkem. Akce Leták 

je prostředkem k připomínání komunikačních kanálů pro přijímání podnětů občanů, jejich 

informování o přijatých opatřeních, o činnostech MěPo a také k získání zpětné vazby.  

 

Asistenti prevence kriminality 

 Asistenti prevence, jejichž počet v průběhu roku kolísal od 8 do 20 zaměstnanců, jsou 

již nedílnou složkou MěPo s jasně příznivým vlivem na místní záležitosti veřejného pořádku. 

Jejich činnost spočívá v preventivním působení v terénu, a to již pouhou svou přítomností, 

dále v upozorňování obyvatel na závadovost či protiprávnost jejich jednání, v dokumentování 

a získávání důkazních prostředků při narušování veřejného pořádku i v získávání a předávání 

informací o aktuálním stavu veřejného pořádku. Účinnost tohoto preventivního opatření je 

vyjádřena následujícím grafem. 
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 Pěší pochůzková trasa asistentů prevence je cílená do konkrétních míst na dobu, 

která je riziková z pohledu narušování veřejného pořádku. Často je zaměřená na způsob 

využívání dětských hřišť a jejich provozní řád, a to kvůli četným podnětům o konfliktech mezi 

dětmi odlišných zájmů a věku a také kvůli rostoucímu množství případů poškozování zařízení 

těchto hřišť. V rámci pohybu v určité lokalitě asistenti věnují pozornost také rozhovorům 

s místními obyvateli kvůli sběru dat a informací. 

 

Jevy nejvíce narušující místní záležitosti veřejného pořádku 

 Kvůli extrémně nízkým cenám nemovitostí v některých částech Chomutova dochází 

k sestěhovávání nepřizpůsobivých osob z jiných lokalit či měst a k jejich kumulaci, kterou 

doprovází existence až stupňování nežádoucích jevů, především narušování občanského 

soužití, rušení nočního klidu, majetkové delikty, drobná kriminalita a znečišťování veřejného 

prostoru a narušování vzhledu obce. Rušivým jevem je i provoz některých nočních podniků, 

které obyvatele města obtěžují hlasitou hudební produkcí, stejně jako jejich hosté, kteří se 

navíc nezřídka dopouštějí ničení majetku, vandalství, výtržnictví a znečišťování veřejného 

prostranství. S provozovateli těchto podniků město uzavírá dohody o spolupráci s městskou 

policií, v nichž se provozovatelé zavazují například k vybavení audio systému provozovny 

omezovačem výkonu tak, aby nebylo možné přesáhnout povolenou nebo přípustnou hladinu 

hluku, k rozšíření působení pořadatelské služby i před provozovnu či k předávání informací 

hlídkám MěPo např. při odchodu potenciálně problematických osob nebo skupinek. 

 

Ostatní delikty narušující místní záležitosti veřejného pořádku 

 Častým deliktem je rušení nočního klidu obecně. To je nejčastěji řešeno na sídlištích 

Písečná a Zahradní a také v hustěji obydlených částech Horní Vsi. Tento způsob narušování 

veřejného pořádku je při opakování a současně s projevy arogance od osob, které noční klid 

ruší, frustrující pro obyvatele postižených lokalit. Uložené pokuty za rušení nočního klidu jsou 

demonstrativně vymáhány hned po uplynutí zákonem stanovených lhůt. Zviditelnění těchto 

úkonů je důležité především pro zmírnění výše uvedené frustrace obyvatel, kteří jsou často 

přesvědčení o nepostižitelnosti těch, kteří jim znepříjemňují život. 

 Výskyt černých skládek zahrnuje veškeré odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. 

Ve zvýšené míře se vyskytuje především v hustě obydlených sídlištních lokalitách, kde vysoká 

míra anonymity tyto delikty podporuje. Strážníci i přes nízkou úspěšnost zjištěných původců 

skládek provádějí šetření u místních obyvatel. Přitom obyvatelům sdělují možnosti nakládání 

s odpady a informace o sběrných místech. 

 Požívání alkoholu na veřejných prostranstvích město v některých lokalitách zakázalo 

obecně závaznou vyhláškou. Činnost Městské policie Chomutov v této oblasti je zaměřena 

výhradně na závažné případy, nikoli například na cyklistu, který si u prodejny vypije jedno 

pivo. Jako u všech přestupků strážník osobu prověří v informačních systémech MěPo a pokud 

jde o opakování a přestupce byl na stejném místě již upozorněn, je řešen v blokovém řízení. 

V případech, kdy i přes uloženou blokovou pokutu dochází k recidivě, je tento přestupek 

oznámen správnímu orgánu, který má možnost uložit zákaz pobytu. 
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            Přestupky proti majetku zahrnují krádeže a poškozování majetku v rozsahu nižším, než 

je stanovený k tomu, aby jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin. Velký podíl na těchto 

deliktech mají krádeže v obchodech. Strážníci řeší v blokovém řízení pouze takové případy, 

kdy jde o první delikt konkrétní osoby a při nízké ceně zboží, které se pachatel pokusil odcizit. 

Jinak se tyto krádeže předávají správnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.  

         Dodržování obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů pokrývá povinnosti držitele 

a vlastníka psa a její porušování nejčastěji spočívá v neodklízení exkrementů po psech. Tento 

nešvar hlídají asistenti prevence kriminality, ale i strážníci při kontrolách nebo pochůzkách. 

V přítomnosti hlídky k němu dochází jen zřídka, proto je vyhledávání tohoto jednání jedním 

z úkolů pro obsluhu kamerového systému. Při kontrolách držitelů psů na veřejných místech 

je zároveň prověřováno uhrazení poplatků ze psa a nedostatky jsou oznamovány správnímu 

orgánu. 

 

Přestupky v roce 2013 

 V roce 2013 bylo řešeno 11 232 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v celkové výši 

1 344 830 Kč. Oproti roku 2012 jde o pokles o 0,8 % u počtu událostí a o 7 % u výše uložených 

pokut. Pokles obou ukazatelů je způsoben zaměřením se na oblast prevence.  

 

 
 

 Na pozitivním trendu má podíl i ústup prostituce ve městě. Zatímco v roce 2012 bylo 

na území Chomutova řešeno 124 případů, v roce 2013 to bylo již jen 61 případů. Tento jev je 

již řešen především preventivními opatřeními, přesto je ale pečlivě sledován. V roce 2013 byl 

několika recidivistům uložen zákaz pobytu, k čemuž Městská policie Chomutov v rámci své  

činnosti přispěla. Dva případy porušení této sankce byly předány orgánům činným v trestním 

řízení jako podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

11 232 

 1 344 830 Kč  

16 407 

 1 577 450 Kč  

Počet přestupků a výše uložených pokut 

2013 

2012 



[146] 
 

Prevence kriminality 

 Úsek prevence kriminality v roce 2013 navázal na zkušenosti z předchozích období. 

Pokračoval v osvědčených projektech, přednáškách a besedách pro skupiny dětí a mládeže. 

Stejně tak pořádal přednášky a besedy na téma bezpečné chování a prevence kriminality pro 

skupiny osaměle žijících občanů a seniorů, také zabezpečoval základní kurz sebeobrany pro 

ženy pracující v nepřetržitém provozu v průmyslové zóně.  

 Základním pilířem činnosti je přednášková činnost zaměřená na děti, mládež, seniory 

a ženy. V roce 2013 úsek uspořádal 50 přednášek pro předškoláky v MŠ (dva samostatné 

dvouhodinové bloky pro každou MŠ na témata obecná kriminalita, simulace různých situací, 

jež se dítěti mohou přihodit, a BESIP), 24 přednášek v prvních třídách základních škol (témata 

obdobná, doplnění o rizika cesty do školy), 19 přednášek pro druhé třídy ZŠ (témata stejná, 

navíc opakovací test), 9 přednášek pro třetí třídy ZŠ (témata domácí mazlíčci a nutnost 

obezřetného chování k cizím zvířatům), 20 přednášek ve čtvrtých třídách ZŠ (téma BESIP) a 

22 přednášek pro páté třídy ZŠ (téma projevy šikany a hrubého chování). Dále pracovníci 

úseku absolvovali dvanáct setkání s účastníky projektu Mladý preventista na ZŠ Zahradní a ZŠ 

Březenecká (vícečlenná družstva žáků z 6. a 7. tříd) a dvě akce s názvem Hravé dopoledne 

s městskou policií na ZŠ 17. listopadu. Také průběžně prováděli výběr schránek důvěry na 

základních školách, zorganizovali každoroční výtvarnou soutěž pro žáky 2. tříd základních škol 

v Chomutově, zajišťovali přednášky odborníka pro žáky 9. tříd ZŠ na téma zneužívání drog a 

nebezpečí přenosu pohlavních chorob. Třikrát sjednali prohlídku služebny a vybavení městské 

policie skupinám předškoláků a seniorů a vykázali další aktivity. Zabezpečovali například 

spolupráci MěPo při akci Happy Day u městského divadla, při krajské soutěži mladých 

cyklistů v areálu Kamencového jezera, při akci Pozor, červená! pořádané mateřskou školou 

v Růžové ulici a Kolo kolo koloběžka pořádané MŠ Písečná, při akci Street pro středoškoláky, 

při krajské soutěži mladých zdravotníků a při dalších akcích menšího rozsahu. Zabezpečovali 

také účast strážníků při akcích s Policií ČR na parkovištích a ve vestibulech supermarketů Billa 

a Globus, kde policisté prováděli osvětu na téma ochrany před kapsáři a vykradači aut. 

 

Technické oddělení 

Městský dohledový kamerový systém 

 V roce 2013 došlo k revitalizaci kamerového stanoviště na náměstí 1. máje a zároveň 

k instalaci nové bezpečnostní kamery na budovu nového turistického infocentra. Bouřkou 

byly poškozeny kamery na budově Armabetonu a také kamera na budově Merkuru. Z financí 

získaných z pojistného plnění došlo k jejich výměně. V závěru roku byl kamerový systém 

rozšířen o 2 mobilní terminály. Stav ke konci roku 2013 je 29 pevných kamer a 4 mobilní 

terminály. Dostavbou metropolitní sítě získala městská policie možnost spojení městského 

kamerového dohledového systému s kamerovým systémem centra sportu a volného času na 

Zadních Vinohradech. Spojení bylo po dokoupení potřebné technologie zrealizováno v závěru 

roku. MěPo má nyní v případě potřeby možnost dohledu nad areálem při konání sportovních 

a jiných akcích. 
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Komunikační kanály 

 V rámci rozšíření komunikačních kanálů v roce 2013 bylo i nadále využíváno možností 

kontaktního formuláře na webu městské policie a profilu organizace v rámci sociální sítě. Na 

webových stránkách městské policie bylo uveřejněno rozmístění všech kamer, které spadají 

do správy městské policie.  

 

Parkovací systém 

 V průběhu roku 2013 byla prováděna běžná údržba a opravy parkovacích automatů a 

činnosti spojené s výběry a odvodem finančních prostředků z parkovacího systému. K závěru 

roku bylo na území Chomutova ve správě města 40 parkovacích automatů. Parkovacích míst 

je v rámci systému organizování dopravy zhruba 2 500.  

 

Autoprovoz 

 Městská policie Chomutov disponovala v roce 2013 osmi služebními vozy a čtyřmi 

elektroskútry, které má v pronájmu. Průměrné stáří služebních motorových vozidel je 2,75 

roku. Vozidla ujela v nepřetržitém provozu 283 tisíc kilometrů. 

 Šest služebních aut je určeno pro zajištění nepřetržitého výkonu služby. Dvě vozidla 

Škoda Fabia combi slouží mimo hlídkové činnosti ve městě k převozu technických prostředků 

(botiček). Vozidlo Škoda Fabia slouží mimo zajišťování veřejného pořádku také k zajištění a 

kontrole práce asistentů prevence kriminality a k měření rychlosti ve vybraných lokalitách. 

Vozidlo Škoda Roomster slouží k zajištění veřejného pořádku ve městě a bývá využíváno 

k zajištění provozu pultu centrální ochrany objektů. Vozidlo Škoda Octavia slouží zejména 



[148] 
 

k zajišťování veřejného pořádku a kontrole problémových lokalit. Škoda Fabia combi slouží 

k zabezpečování chodu parkovacích automatů a kamerového systému. Poslední dvě auta 

jsou určena pro logistiku, potřeby prevence kriminality a vedení městské policie. Dva skútry 

jsou využívány především k dohledu nad prací asistentů prevence kriminality a k rozvozu 

doručenek na území města, zbylé dva skútry slouží pro hlídkovou činnost v lokalitách obtížně 

dostupných služebními vozidly.  

 

Pult centrální ochrany objektů 

 Město Chomutov nabízelo i v roce 2013 občanům a firmám možnost ochrany majetku 

připojením na pult centrální ochrany objektů, který je spravován Městskou policií Chomutov. 

Tento systém účinným způsobem ochraňuje majetek města, občanů i firem proti možnosti 

vniknutí nepovolaných osob do takto střežených objektů. Ty jsou monitorovány nepřetržitě 

24 hodin denně civilními pracovníky městské policie a v případě narušení ochrany objektu je 

na místo okamžitě vyslána motorizovaná hlídka, jež provádí kontrolu. K 31. prosinci 2013 

bylo na pult napojeno 118 objektů, z toho 41 objektů patří firmám nebo soukromým osobám 

a 77 objektů městu nebo městským organizacím. 

 

Spolupráce s Policií ČR 

           V roce 2013 pokračovala spolupráce v rámci dohody uzavřené mezi městem Chomutov 

a Policií ČR. Spolupráce spočívá v oboustranném předávání informací a poznatků v rámci 

pravidelných součinnostních porad vedení obou složek. Součinnost také spočívá v umožnění 

využití záběrů kamerového systému a také v předávání informací získaných z vlastní činnosti, 

např. při pátrání po odcizených vozidlech, při podezření na výrobu drog nebo na týrání osoby 

ve společné domácnosti. Obě složky pořádají pravidelné společné akce v oblasti veřejného 

pořádku. 

 

Závěr 

 Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2013 podílelo 60 zaměstnanců, z toho 

49 bylo strážníků a 11 občanských pracovníků (z nich 7 administrativa, 4 obsluha kamerového 

systému). Dále se na práci MěPo podílelo na základě dotačních titulů 20 civilních pracovníků.  

 Rozpočet organizace na rok 2013 byl schválen ve výši 39 922 000 Kč na straně výdajů 

a 9 700 000 Kč na straně příjmů. Výdajový rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou 

částku 41 595 000 Kč. Ke zvýšení došlo získáním dotace na projekty prevence kriminality ve 

výši 148 000 Kč, přijetím daru od ČEZ ve výši 500 000 Kč, převodem 750 000 Kč z rezervního 

fondu města na pořízení dvou mobilních kamerových terminálů a přijetím pojistné náhrady 

275 000 Kč za opravu kamer městského dohledového systému zničených bleskem. Adekvátně 

byla navýšena i příjmová část rozpočtu, a to na 10 623 000 Kč.  
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Příloha: 

Právní předpisy města vydané v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    CH O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č.  1/2013, 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 17. 6. 2013 usneslo usnesením č. 082/13 vydat 

podle § 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 

Úvodní ustanovení 

 

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření 

k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a mravního vývoje dětí a mladistvých, a 

to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích 

na území města Chomutova.  

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k danému prostoru.
1 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též 

nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta 

alkoholu.
2
 

 

Článek 3 

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených 

lokalitách na území města Chomutova. 

2) Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

3) Grafické vymezení lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích, je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. 

4) Je-li lokalita, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 

vymezena ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na prostranství uvnitř vymezeného území, a 

to včetně uvedených ulic, dle grafického vymezení v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 

                                                           
1
 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

2
 ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



Článek 4 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

1) Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství jsou vyjmuty: 

a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich 

provozu, 

b) prostor konání veřejné akce (kulturní, sportovní, společenské, dále pak shromáždění apod.), 

jsou-li na akci alkoholické nápoje veřejně podávány se souhlasem pořadatele, 

c) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 
 

Článek 5 

Kontrola a sankce 

 

1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Chomutov.
3
 

2) Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního 

předpisu.
4
 

 

Článek 6 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 2/2010, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze dne 29. 3. 2010, 

b) č. 8/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ze dne 20. 9. 2010. 

 

Článek 7 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing. Jan Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
5
    

Sejmuto z úřední desky dne:    

                                                           
3
 ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

4
 ustanovení § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

5
 §  12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): 

………………………… 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

 

Seznam vymezených lokalit, ve kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích: 

 

1) Střed města vymezený ulicemi: 

        Palackého, Riegrova, Na Příkopech, Mánesova, Farského 

 

2) Lokalita ul. Palackého, magistrát, park ČSA, Městské lázně a Sportovní hala, vymezená ulicemi: 

Palackého, Zborovská, Čelakovského, Mostecká, Mánesova, včetně parkoviště u Magistrátu města 

Chomutova a obchodního centra 

 

3) Lokalita náměstí T. G. Masaryka a Střední průmyslová škola, vymezená ulicemi: 

Smetanova, Křižíkova, Meissnerova, Školní 

 

4) Lokalita okolí autobusového nádraží a nákupního centra ul. Wolkerova, včetně prostoru 

v kruhovém objezdu ul. Lipská x Zborovská x Palackého x Wolkerova 

 

5) Lokalita náměstí Dr. Beneše a okolí, vymezená ulicemi: 

Spořická, Čechova, Školní, 28. října až k ul. Palackého 

 

6) Lokalita Chomutov hlavní nádraží, vymezená takto: 

          Ul. Nádražní, prostory přiléhající k budově Českých drah až k lávce přes koleje 

 

7) Lokalita sídliště Kadaňská a okolí, vymezená ulicemi: 

         Kadaňská, Na Průhoně, Klicperova, Adámkova, Alešova 

 

8) Lokalita ul. Lipská  
Od Kina Oko a jeho parkoviště, včetně travnaté plochy směrem k trati, až k č. p 2261 včetně parku u 

kostela sv. Barbory a parku směrem k areálu Veros, Mýtná, Kostelní, ohraničená korytem řeky 

Chomutovka 

 

9) Lokalita ul. Bezručova, vymezená ulicemi: 

Kostelní, Bezručova, obchodní centrum, koryto řeky Chomutovka, ul. Úzká 

 

10) Lokalita okolí základní školy Heyrovského, vymezená ulicemi: 

        Akademika Heyrovského, Jiráskova, Seifertova, Lužická, Bezručova 

 

11) Lokalita okolí areálu Severka, Úřad práce, vymezená ulicemi: 

        Blatenská, Cihlářská vč. prostoru okolo bytových domů, Moravská 

 

12) Lokalita vlakové zastávky Chomutov – město 

 

13) Lokalita Březenecká, okolí nákupního centra a objektu Krystal, vymezená ulicemi: 

Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod Strážištěm, včetně okolí ZŠ a nákupního centra 

 

14) Lokalita Březenecká II, okolí zdravotního střediska, nákupního centra a bývalého kina Evropa, 

vymezená ulicemi: 

        Březenecká, Kundratická, Dřínovská 

 

15) Lokalita sídliště Kamenná, vymezená oválem ulice Kamenná  

 

 



16) Lokalita sídliště Kamenný Vrch, s hranicemi: 

Po hranici lokality č. 15 ul. Kamenná na křižovatku s ulicí Zahradní, ulicí Zahradní až po křižovatku 

s ulicí Výletní a její napojení u Jasmínové, po hranici katastru podél ulice Březový Vrch k mostu Přes 

Podkrušnohorský Přivaděč, za obytnými bloky ul. Hutnická k 17. listopadu a podél komunikace ke 

křižovatce s ulicí Březový Vrch a Kamenná 

 

17) Lokalita sídliště Písečná, vymezená ulicemi: 

         Písečná, Jirkovská vč. přilehlého nákupního centra 

 

18) Lokalita sídliště Zahradní, vymezená ulicemi: 

        Zahradní, Růžová, Pod Břízami a koncem katastrálního území města Chomutov 

 

19) Lokalita sídliště Zahradní II, vymezená ulicemi: 

         Zahradní, Písečná 

 

20) Lokalita sídliště Zadní Vinohrady, vymezená ulicemi: 

         Mostecká, Kosmonautů, Alfonse Muchy, Zadní Vinohrady, areál Zadní Vinohrady, sportovně a 

kulturně společenský areál, areál Aquasvěta 

 

21) Lokalita ZŠ ul. Havlíčkova, vymezená ulicemi: 

Václavská vč. prostoru v okolí bytových domů, Kostnická, Havlíčkova, Husova 

 

22) Lokalita Luna a okolí, vymezená ulicemi: 

Blatenská, Rooseweltova, Šafaříkova 

 

23) Lokalita střed města II vymezená ulicemi: 

Na Příkopech, Mostecká, Vinohradská, Dukelská, Vodní, Křivá, Na Bělidle, Riegrova  

 



  
 

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    CH O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 17. 6. 2013 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 vyhlášky, 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 

 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 16/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 19. 12. 

2011; 

b) č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2011, o regulaci provozování sázkových 

her, loterií a jiných podobných her, ze dne 17. 12. 2012. 

 

Článek 3 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
6)

 účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing.  Jan  Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

 

                         

Vyvěšeno na úřední desce dne:
7)

  19.06.2013  

Sejmuto z úřední desky dne:   08.07.2013 

                                                           
6)

 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
7)

 §  12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ………………………… 



Příloha obecně závazné vyhláška č. 2/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 

podobných her 

 

Seznam míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her uvedených v čl. 1 

vyhlášky povoleno: 

 

Zahradní – objekt bez č. p. – kryt CO C1 p. č. 5885/95, 5885/97 a 5885/98 v k. ú. Chomutov I 

Mostecká – objekt bez č. p. – kryt CO za sportovní halou p. č. 307/6 v k. ú. Chomutov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    CH O M U T O V 
 

Nařízení 

statutárního města Chomutova č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád 
 

Rada statutárního města Chomutova se dne 26.08.2013 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 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 formy 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: 

c) 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. 



d) 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“), 

e) 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, 

f) 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“), 

g) 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, 

h) 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. 1 a 2, 

i) 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, 

j) 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, 

k) 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, 

l) 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, 

m) 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, 

n) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při němž je potenciální zákazník bez 

předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa
2)

, zejména 

obcházením jednotlivých domů, bytů apod. 

o) pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při němž je potenciální zákazník 

bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech
2)

. Není 

rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na 

místě, 

p) pojízdným prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při němž se pojízdná provozovna 

přemisťuje za účelem vyhledání potenciálního zákazníka bez předchozí objednávky. Pojízdným 

prodejem ve smyslu tohoto nařízení není provozování dopravy a taxislužby a prodej z prodejního 

zařízení, které slouží k prodeji na jednom místě a to ani tehdy, jestliže je na toto místo pravidelně 

přesunováno, 

q) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která provozuje místa pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb uvedená v přílohách č. 1 a 2, 

                                                           
2)

 Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením. 



r) 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 

(4) 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. b) tohoto nařízení. 

(5) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou přesněji specifikována zákresem 

v mapě v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení. 

(6) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno 

v přílohách č. 1 a 2 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 

(7) 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. 1 a 2 tohoto 

nařízení. 

(8) 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)

. 

(9) 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)

, 

                                                           
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. 



d) při prodeji elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení přípojkou elektrické energie pro 

předvedení nabízeného nebo prodávaného zboží. 

(10) 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)

. 

(11) 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 

(12) 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. 1 tohoto nařízení není pro 

jednotlivá tržiště stanoveno jinak. 

(13) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1. Doba prodeje 

zboží a poskytování služeb při trzích je nejdříve od 07:00 a nejpozději do 22:00 hodin, pokud 

v příloze č. 1 není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak. 

(14) 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. 2 tohoto 

nařízení není pro jednotlivá místa stanoveno jinak. 

(15) 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. 3 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 

(16) 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)

, 

                                                                                                                                                                                                 
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.  

8)  § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 



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)

. 

(17) Pro provozovatele restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst platí ustanovení 

odst. 1 písm. a) až f) obdobně. 

Čl. 7 

Pravidla k zajištění řádného provozu 

míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(18) Prodejce je povinen: 

a) zaplatit provozovateli místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uvedeného v přílohách 

č. 1 a 2 úplatu za užívání a za užívání místa neuvedeného v přílohách č. 1 a 2 (včetně předsunutého 

prodeje, restauračních zahrádek, vánočního a velikonočního prodeje apod.) zaplatit poplatek za 

užívání veřejného prostranství podle vyhlášky 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. 

(19) 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, 

                                                                                                                                                                                                 
§ 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 upravujícího organizování dopravy na území města Chomutova. 
11)  Obecně závazná vyhláška statutárního města Chomutova o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 



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, 

 

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 vyhlášky 

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. 

(20) Pro provozovatele tržního místa platí ustanovení odst. 2 písm. c) až p) obdobně. 

Čl. 8 

Formy prodeje zboží a poskytování služeb, 

na které se nevztahuje Čl. 1 a 3 tohoto nařízení  

(21) 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, stromků, jmelí a chvojí od 7. do 24. prosince, 

f) velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím. 

                                                           
12)  § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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. 



(22) Pro jejich provoz přiměřeně platí ustanovení Čl. 2, 4 až 7 a 9 tohoto nařízení. 

Čl. 9 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaní služeb 

(23) Na území statutárního města Chomutova se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)

 poskytovat následující formy 

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 nám., Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Žižkovo nám., Táboritská, náměstí 1. máje, 

c) podomní prodej. 

(24) 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 

(25) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obecní policie
18)

 a obecní živnostenský úřad
19)

. 

(26) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů
20)

. 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

(27) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou 

tímto nařízením dotčena. 

(28) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města č. 3/2011, kterým se vydává Tržní 

řád statutárního města Chomutova, vydané usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 

110/11 z 07.03.2011 s účinností od 01.04.2011. 

(29) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 305/13 

z 26.08.2013 a nabývá účinnosti dnem 15. září 2013. 

            

  Ing. Jan Řehák                                                              Mgr. Jan Mareš 

             náměstek primátora                                                                 primátor 

                                                           
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. 



Přílohy: 

č. 1 - Seznam tržišť a trhů 

č. 2 - Seznam tržních míst 

č. 3 - Seznam restauračních zahrádek provozovaných po 22:00 hod. 

 

Vyhlášeno dne: 
22)

…………………...            Sejmuto dne: ………………..……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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: .............. 

 



Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,  

podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst 

Poř. 

čís. 

 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo 

velikost prostoru 

v m (m
2
) 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

(celoročně 

nebo 

dočasně) 

Vymezení 

sortimentu 

a služeb 

1. 

Městské tržiště u 

městského 

informačního centra: 

Přílohou č. 1.1 

vymezená část parcely 

č. 21/1 (prostor vedle 

budovy městského 

informačního centra) 

35 prodejních 

míst na ploše 

656 m
2
 

Po-Pá: 

05:30-

17:00 

So: 05:30-

13:00 

Celoročně 

Oděvy, obuv, textilní 

zboží, drobné 

předměty, potraviny. 

Živá zvířata a ryby, 

suroviny rostlinného 

a živočišného původu 

a výrobky z nich. 

Občerstvení. 

Čištění peří, oprava 

deštníků, broušení 

nožů, nůžek a 

nástrojů. 

2. 

Městský trh na náměstí 

1. máje: 

Přílohou č. 1.2 

vymezená část parcely 

č. 75/1 (část náměstí 1. 

máje) 

35 prodejních 

míst na ploše 

2 170 m
2
 

08:00-

23:00 

Pouze pro 

akce pořádané 

nebo 

spolupořádané 

statutárním 

městem 

Chomutovem 

Živá zvířata a ryby, 

suroviny rostlinného 

a živočišného původu 

a výrobky z nich. 

Upomínkové 

předměty vztahující 

se k Chomutovsku a 

k České republice, 

výtvarná díla, 

pohlednice, plány a 

mapy, knižní 

průvodce, tisk s 

výjimkou 

pornografického a 

erotického, jízdenky 

městské hromadné 

dopravy, telefonní 

karty, ceniny, drobné 

psací potřeby, 

vstupenky na kulturní 

programy. 

Občerstvení. 

Pořádání kulturních 

produkcí a zábav, 

ukázky dobových 

řemesel. 



Poř. 

čís. 

 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo 

velikost prostoru 

v m (m
2
) 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

(celoročně 

nebo 

dočasně) 

Vymezení 

sortimentu 

a služeb 

3. 

Městský trh u divadla: 

Přílohou č. 1.3 

vymezená část parcely 

č. 302 u divadla 

20 prodejních 

míst na ploše 600 

m
2
 

08:00-

23:00 

Pouze pro 

akce pořádané 

nebo 

spolupořádané 

statutárním 

městem 

Chomutovem 

Živá zvířata a ryby, 

suroviny rostlinného 

a živočišného původu 

a výrobky z nich. 

Upomínkové 

předměty vztahující 

se k Chomutovsku a 

k České republice, 

výtvarná díla, 

pohlednice, plány a 

mapy města a 

republiky, knižní 

průvodce, tisk s 

výjimkou 

pornografického a 

erotického, jízdenky 

městské hromadné 

dopravy, telefonní 

karty, ceniny, drobné 

psací potřeby, 

vstupenky na kulturní 

programy. 

Občerstvení. 

Pořádání kulturních 

produkcí a zábav, 

ukázky dobových 

řemesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,  

podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst 

Poř. 

čís. 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo velikost 

prostoru v m 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

Vymezení sortimentu 

a služeb 

1. 

Tržní místo „U 

mraveniště“: 

Přílohou č. 2.1 

vymezené části parcel č. 

4728/1, 4728/19, 4728/4, 

4728/15 a 4728/6 v 

areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku, označené jako 

A až F 

1 prodejní místo na 

ploše A (3 x 10) m, 

1 prodejní místo na 

ploše B (2,5 x 3) m, 

1 prodejní místo na 

ploše C (3 x7,5) m, 

1 prodejní místo na 

ploše D (3 x 7) m, 

1 prodejní místo na 

ploše E (3 x 7) m, 

1 prodejní místo na 

ploše F (3 x 7) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

2. 

Tržní místo „U dětské 

ZOO“: 

Přílohou č. 2.2 

vymezená část parcely č. 

4728/9 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

2 prodejní místa na 

ploše (4 x 5) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

3. 

Tržní místo „U rybníka“: 

Přílohou č. 2.3 

vymezené části parcel č. 

4757/2, 4757/6, 4757/1 a 

4834 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku, označené jako 

A a B 

3 prodejní místa na 

ploše A (5 x 10) m, 

3 prodejní místa na 

ploše B (1 x 10) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

4. 

Tržní místo „U mývalů“: 

Přílohou č. 2.4 

vymezená část parcely č. 

4734/1 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

6 prodejních míst na 

ploše (20 x 50) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

5. 

Tržní místo „U 

medvědů“: 

Přílohou č. 2.5 

vymezená část parcely č. 

4727/2 v areálu 

zooparku 

3 prodejní místa na 

ploše (4 x 13) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 



Poř. 

čís. 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo velikost 

prostoru v m 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

Vymezení sortimentu 

a služeb 

6. 

Tržní místo „U 

velbloudů“: 

Přílohou č. 2.6 

vymezená část parcely č. 

4714 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku, označená jako 

A a B 

2 prodejní místa na 

ploše A (3 x 10 m), 

2 prodejní místa na 

ploše B 3x 10 m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

7. 

Tržní místo „U hřbitova 

vyhubených zvířat“: 

Přílohou č. 2.7 

vymezená část parcely č. 

4737 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

2 prodejní místa na 

ploše (3 x 10) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

8. 

Tržní místo „Kaštanka“: 

Přílohou č. 2.8 

vymezená část parcely č. 

4750/37 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

3 prodejní místa na 

ploše (3 x 15) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

9. 

Tržní místo „Na statku“: 

Přílohou č. 2.9 

vymezená část parcely č. 

4752/1 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

1 prodejní místo na 

ploše (2 x 5) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

10. 

Tržní místo „Stará Ves“: 

Přílohou č. 2.10 

vymezená část parcely č. 

4752/1 v areálu 

Podkrušnohorského 

zooparku 

1 prodejní místo na 

ploše A (4 x 13) m 

1 prodejní místo na 

ploše B (4 x 13) m 

Podle 

provozní 

doby 

Podkrušno

horského 

zooparku 

celoročně 

Propagační a drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

11. 

Tržní místo „U 

dřeváku“: 

Přílohou č. 2.11 

vymezené části parcel č. 

1699 a 1701/11 v areálu 

Kamencového jezera (u 

restaurace Dřevák), 

2 prodejní místa na 

ploše A (2 x 5) m 

1 prodejní místo na 

ploše B (2 x 2) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. Cukrovinky, studené nápoje. 



Poř. 

čís. 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo velikost 

prostoru v m 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

Vymezení sortimentu 

a služeb 

označené jako A a B 

12. 

Tržní místo „U hlavního 

vchodu“: 

Přílohou č. 2.12 

vymezená část parcely č. 

1701/1 v areálu 

Kamencového jezera 

(prostor u hlavního 

vchodu) 

3 prodejní místa na 

ploše (3 x 15) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. 

Sortiment související 

s plaváním, potápěním a 

opalováním a jiné drobné 

předměty. 

13. 

Tržní místo „U kabin“: 

Přílohou č. 2.13 

vymezená část parcely č. 

1701/1 v areálu 

Kamencového jezera 

(prostor na břehu u 

kabin), označené jako A 

a B 

2 prodejní místa na 

ploše A (3 x 10) m, 

2 prodejní místa na 

ploše B (3 x 10) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. Cukrovinky, studené nápoje. 

14. 

Tržní místo „Pod 

hřištěm“: 

Přílohou č. 2.14 

vymezená část parcely č. 

1701/1 v areálu 

Kamencového jezera 

(pod hřištěm u letního 

kina) 

4 prodejní místa na 

ploše (3 x 20) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

15. 

Tržní místo „U 

restaurace“: 

Přílohou č. 2.15 

vymezené části parcel č. 

4689/9 a 4689/11 

v areálu Kamenc. jezera 

u restaurace Golf club, 

označené jako A a B 

2 prodejní místa na 

ploše A (3 x 10) m, 

2 prodejní místa na 

ploše A (3 x 10) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, zmrzlina, 

cukrovinky. 

16. 

Tržní místo „Pod 

soláriem“: 

Přílohou č. 2.16 

vymezená část parcely č. 

4689/1 v areálu 

Kamencového jezera pod 

soláriem, označené jako 

A a B 

4 prodejní místa na 

ploše A (3 x 20) m, 

4 prodejní místa na 

ploše A (3 x 20) m 

Po-Čt, Ne: 

09:00-

22:00 

Pá-So: 

09:00-

23:00 

 

1.5.-30.9. 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 



Poř. 

čís. 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo velikost 

prostoru v m 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

Vymezení sortimentu 

a služeb 

17. 

Tržní místo „U písečné 

pláže“: 

Přílohou č. 2.17 

vymezená část parcely č. 

4689/1 v areálu 

Kamencového jezera u 

písečné pláže, označená 

jako A, B a C 

3 prodejní místa na 

ploše A (3 x 10) m, 

4 prodejní místa na 

ploše B (3 x 16) m, 

3 prodejní místa na 

ploše C (3 x 10) m 

09:00-

19:00 
1.5.-30.9. 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 

18. 

Tržní místo „U 

křižovatky“: 

Přílohou č. 2.18 

vymezená část parcely č. 

270/1 u křižovatky 

Zborovská - Blatenská 

3 prodejní místa na 

ploše (4 x 15) m 
07:00 – 

22:00 

celoročně Občerstvení. 

19. 

Tržní místo „U sportovní 

haly“: 

Přílohou č. 2.19 

vymezená část parcely č. 

308/3 před sportovní 

halou 

9 prodejních míst na 

ploše 610 m
2
 

07:00 – 

22:00 

Při sport. 

utkáních a 

jiných 

akcích 

konaných 

v hale 

nebo před 

ní 

Pořádání veletrhů a výstav. 

Pořádání kulturních 

produkcí a zábav. 

Občerstvení. 

20. 

Tržní místo „V atriu sv. 

Ignáce“: 

Přílohou č. 2.20 

vymezená část parcely č. 

25/2 v atriu sv. Ignáce 

9 prodejních míst na 

ploše (20 x 30) m 
07:00 – 

22:00 

Pouze pro 

akce 

pořádané 

provozovat

elem 

Květiny a doplňkový 

sortiment, upomínkové 

předměty vztahující se k 

Chomutovsku a k ČR, 

výtvarná díla, pohlednice, 

plány a mapy, knižní 

průvodce, tisk, jízdenky 

městské hromadné dopravy, 

telefonní karty, ceniny, psací 

potřeby, vstupenky na 

kulturní programy. 

Řemeslné výrobky z 

přírodních materiálů. 

Občerstvení. 

Pořádání kulturních 

produkcí a zábav, ukázky 

dobových řemesel. 

21. 

Tržní místo „U 

polikliniky“: 

Přílohou č. 2.21 

vymezená část parcely č. 

1 prodejní místo na 

ploše 

30 m
2
 

07:00-

17:00 
celoročně 

Ovoce, zelenina, drobné 

předměty, potraviny. 

Občerstvení. 



Poř. 

čís. 

Vymezení míst 

Adresa (umístění) 

Počet prodejních 

míst nebo velikost 

prostoru v m 

Prodejní 

(provozní) 

doba 

Doba 

provozu 

Vymezení sortimentu 

a služeb 

4071/72 v ulici 

Edisonova (u 

polikliniky) 

22. 

Tržní místo „U 

Globusu“: 

Přílohou č. 2.22 

vymezená část parcely č. 

3886/1 před 

hypermarketem Globus a 

Baumarktem, označené 

jako A až C 

9 prodejních míst na 

ploše A 345 m
2
, 

9 prodejních míst na 

ploše B 225 m
2
, 

9 prodejních míst na 

ploše C 80 m
2
 

07:00 – 

22:00 

celoročně Silniční vozidla. 

23. 

Tržní místo „V ulici 

Tomáše ze Štítného“: 

Přílohou č. 2.23 

vymezená část parcely č. 

1815 před domem č.p. 

1937/9 v ulici Tomáše ze 

Štítného 

1 prodejní místo na 

ploše 

(2,5 x 4) m 

07:00 – 

22:00 

celoročně Ovoce, zelenina. 

24. 

Tržní místo „U zimního 

a letního stadionu“: 

Přílohou č. 2.24 

vymezená část parcel č. 

4704/1, 4704/2, 4704/20, 

4704/34, 4704/99, 

označené jako A až J 

3 prodejní místa na 

ploše A 15 x 15 m, 

2 prodejní místa na 

ploše B 3 x 13 m, 

1 prodejní místo na 

ploše C 3,5 x 8 m 

1 prodejní místo na 

ploše D 3,5 x 8 m 

2 prodejní místa na 

ploše E 4 x 4 m 

4 prodejní místa na 

ploše F 5 x 20 m 

2 prodejní místa na 

ploše G 3 x 8 m 

1 prodejní místo na 

ploše H 3 x 4 m 

2 prodejní místa na 

ploše I 4 x 4 m 

2 prodejní místa na 

ploše J 4 x 4 m 

07:00 – 

22:00 

Pouze pro 

akce 

pořádané 

Kultura a 

sport 

Chomutov 

s.r.o. nebo 

statutárním 

městem 

Chomutov

em 

Občerstvení. 

 

 

 

 

 

 



 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   CH O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, 

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 25. 11. 2013 usneslo usn. č. 148/13 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 (dále jen „Město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále 

jen „poplatek“).
8)

 

2) Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).
9)

 

3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 

 

Čl. 2 

Poplatník 

 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.
10)

 

                                                           
8)

 § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích  
9)

 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
10)

 § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí: 

a) fyzická osoba,  
1. která má v obci trvalý pobyt,  
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky 

přechodně po dobu delší 3 měsíců,  
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 

zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 



Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

 

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku 

poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové 

povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.
11)

 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení
12)

, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.
13) 

 

 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 456,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč a 

b) z částky 206,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů Města předchozího roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na osobu. 

2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 

osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 

3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu 

kalendářního roku stanoví zákon.
14)

 

 

Čl. 5 

Osvobození a úlevy 

 

1) Od poplatku jsou na dobu trvání důvodu osvobození osvobozeni
15)

 poplatníci: 

a) držitelé průkazu ZTP/P,
16)

 

                                                                                                                                                                                                 
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo 

bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 

povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popř. jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“ 

11)
  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) 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 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 (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li 
taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho 
umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá). 
(2) 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 odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

12)
 včetně zániku poplatkové povinnosti 

13)
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

14)
 V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v  příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
15)

 ohlašování viz čl. 3 vyhlášky; dokazování se řídí § 92 a násl. daňového řádu, jako důkazní prostředek může sloužit 
např. potvrzení o umístění v příslušném zařízení, potvrzení příslušného úřadu o pobytu, potvrzení zaměstnavatele o 
služební cestě, čestné prohlášení o pobytu v zahraničí apod. 
16)

 § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



b) umístění více než 6 po sobě jdoucích měsíců ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu);
17)

 

c) pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců v domově pro osoby se zdravotním postižením
18)

, 

domově pro seniory
19)

 nebo ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 

nebo pro preventivně výchovnou péči
20)

;
21)

 

d) zdržující se více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky.
22)

 

2) Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % na dobu školního pololetí
23)

 má též poplatník do 26 let věku, 

který je studentem denního studia střední, vyšší odborné a vysoké školy nebo konzervatoře s dojezdovou 

vzdáleností více než 70 km. Školním pololetím se rozumí období kalendářních měsíců září až leden a 

únor až červen. V měsících červenec a srpen se osvobození neposkytuje. 

3) Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození od poplatku nebo úlevu 

na poplatku je neexistence splatného nedoplatku tohoto poplatku. 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 

2) Poplatek je možné zaplatit též ve dvou stejných splátkách, a to do konce každého příslušného 

kalendářního pololetí příslušného kalendářního roku. 

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li úleva nebo osvobození) po 15. 3. příslušného 

kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce bezprostředně 

následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost (nebo zanikla úleva nebo osvobození).  

 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17. 12. 2012. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Ing. Jan Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

 

Vyvěšeno
24)

 na úřední desce dne: .................... 2013 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................... ........ 

                                                           
17)

 tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu, potvrzením Vězeňské služby České republiky apod.  
18)

 § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
19)

 § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
20)

 § 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů  
21)

 tuto skutečnost lze doložit např. potvrzením příslušného zařízení  
22)

 tuto skutečnost lze doložit např. pracovním povolením, potvrzením o studiu, potvrzením o pobytu, potvrzením 
zaměstnavatele o služební cestě apod. 
23)

 tento nárok vzniká pouze na každé příslušné školní pololetí a zaniká jeho uplynutím; trvání studia lze doložit pro 
příslušné školní pololetí např. potvrzením o studiu vydaným příslušnou školou  
24)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích - za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a) ….........................……. 



Příloha k obecně závazné vyhlášce č. x/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 

osobu: 

 

a) skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 27.681.297,00 

Kč; 

 

b) počet osob (poplatníků) 50.870; 

 

c) rozúčtování nákladů: 27.681.297,00 Kč / 50.870 osob  = 544,16 Kč/osobu = > 544 Kč/osobu. 

 

 


