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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 
 Prvním novým občanem města v roce 2014 se stal Marek Hadi. Narodil se 2. ledna 

ve 12.43 hodin na gynekologicko-porodnickém oddělení chomutovské nemocnice. Byl zdravý, 

v době narození vážil 3,4 kilogramu a měřil 50 centimetrů. Rodiči jsou Martina Gáborová a 

Marek Hadi. Miminko i jeho matku přišel o den později do porodnice pozdravit primátor Jan 

Mareš, který při té příležitosti předal šťastné mamince 5 tisíc korun jako dar města, drobné 

dárky a květinu.  

 

   

            Tříkrálový průvod projel Chomutovem 

na Tři krále 6. ledna. Kašpar, Melichar a 

Baltazar s družinou při té příležitosti navštívili 

i radnici, kde je přivítal a pohostil primátor 

Jan Mareš. Tři králové během cesty zdobili 

zárubně dveří ochranným symbolem K+M+B 

s letopočtem 2014, zatímco nejmladší členové 

průvodu vybírali dobrovolné příspěvky do 

kasiček Charity ČR. Po třinácti dnech trvání 

sbírky vydalo osm kasiček nejvyšší částku za poslední roky - 44 205 korun a 15 eur.  
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 Za trestný čin maření úředního rozhodnutí byl v polovině ledna Policii ČR ke stíhání 

předán 34letý Chomutovan, který byl v předchozím roce městskou policií 26krát přistižen při 

konzumaci alkoholu na veřejných místech, kde to městská vyhláška zakazuje. Byl mu udělen 

trest zákazu pobytu v lokalitě, kde se konzumace alkoholu opakovaně dopouštěl, ale tento 

zákaz porušil. Magistrát města vydal již šest zákazů pobytu. Pouze jeden z nich se vztahoval 

na celé město, přestupce totiž nebyl z Chomutova.  

 

 Někdejší poslankyně a primátorka města Ivana Řápková 

v polovině ledna vystoupila z ODS. Členství zrušila jen dva dny 

po regionálním sněmu, který ji zvolil krajskou místopředsedkyní 

strany. Koncem roku 2013 se také nechala zvolit předsedkyní 

ODS na Chomutovsku. Rozhodnutí zdůvodnila mocenskými boji 

uvnitř strany. Ivana Řápková tímto krokem ukončila dosavadní 

politickou kariéru. 

  

 Pobočku sázkové kanceláře Fortuna v Palackého ulici přepadl 23. ledna lupič s pistolí. 

Během sotva půlminutové akce muž maskovaný kšiltovkou, šátkem přes obličej a kapucí získal 

několik desítek tisíc korun, které mu žena z obsluhy ve strachu o život vydala otvorem ve 

skleněné přepážce. Podobné a opět bleskurychlé přepadení, tentokrát dokonce za denního 

světla, proběhlo o pouhých osm dní později, kdy opět maskovaný muž s pistolí donutil vydat 

tržbu obsluhu herny v centru města. Za posledních dvacet měsíců to bylo páté chomutovské 

přepadení sázkové kanceláře, jež se objevilo v médiích – v červnu 2012 muž s pistolí a kuklou 

na hlavě přepadl Fortunu na Březenecké, v červnu 2013 dvojice s pistolí donutila vydat 

peníze obsluhu téže sázkové kanceláře u Luny a v srpnu 2013 muž vyloupil pobočku Chance 

na Březenecké. 

 

Únor 
 
 Sedmdesát lidí se 20. února večer sešlo na náměstí 1. máje. Ukrajinci žijící a pracující 

na Chomutovsku zde uctili památku mrtvých, kteří v posledních dnech zahynuli při potyčkách 

mezi demonstranty a obránci Janukovyčova režimu na Ukrajině. Ukrajinci, často se slzami 

v očích, zapalovali na náměstí svíčky, přinesli transparenty a ukrajinské vlajky.  

 

 Kriminalisté vyšetřující vraždu Romana Housky pustili 22. února do médií informaci, 

že dosud blíže nespecifikovaná krabička s červeně svítícím světlem nalezená na místě činu je 

paralyzér a že vyšetřování se významně pohnulo směrem k odhalení pachatele. 

 

 Na základě požadavků zastupitelů byly z Lipské a Kadaňské ulice odstraněny cedule 

varující v češtině i němčině před prostitucí a negativními jevy s ní spojenými. Cedule byly na 

místa nejvíce v Chomutově postižená pouliční prostitucí nainstalovány na začátku roku 2010, 

a to v rámci projektu Záchranný kruh. 
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Březen 
 

 
 

 Farmářské trhy, jež si Chomutované velmi oblíbili, zahájily 8. března čtvrtou sezonu. 

Na náměstí 1. máje potom nabízeli stánkaři nejrůznější zboží každou druhou sobotu až do 

29. listopadu. V rámci Ústeckého kraje jsou chomutovské trhy největší a nejnavštěvovanější. 

 

 Vyšetřování vraždy vlivného podnikatele a člena ČSSD Romana Housky, k níž došlo 

18. listopadu 2013, se značně posunulo 12. března, kdy se policii sám přihlásil údajný střelec 

Michal Krnáč. Donesl i pistoli, ze které měl střílet, a popsal vyšetřovatelům celou tragédii a 

její příčiny. Podle jeho sdělení šlo o nešťastnou náhodu (více v závěru této kapitoly). 

 

 Nepěkný pohled se 13. března naskytl všem, kteří okolo 8. hodiny, tedy v době končící 

ranní špičky, procházeli nebo projížděli Zborovskou ulicí u magistrátu a marketu Billa. Skokem 

z okna nejvyššího 8. patra paneláku Dehtochemy zde ukončil život 74letý senior. 

 

 Odchod rakouské společnosti Spar z České republiky znamenal, že slíbené obchodní 

centrum v místě bývalého zimního stadionu nevznikne. Společnost v roce 2010 od města 

odkoupila pozemky v Lipské ulici a v roce 2011 opuštěný stadion zbourala, ale stavbu centra 

na uvolněném místě stále odkládala. Ještě na poslední schůzce s vedením města v prosinci 

2013 představitelé firmy Spar předložili přepracované plány projektu, vizualizaci obchodního 

centra a termíny zahájení a ukončení výstavby přislíbili dodat na jaře. Místo toho však firma 

ukončila v tuzemsku činnost, odchází tak i z Chomutova. 
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 Bývalá poslankyně a primátorka Chomutova Ivana Řápková sice ukončila politickou 

kariéru, ale stále pokračuje v práci na změně legislativy. Vzala to přes Senát Parlamentu ČR, 

kde navázala spolupráci s Jaroslavem Doubravou (Severočeši.cz) a Jaroslavem Zemanem 

(ODS). Ti v Senátu předložili návrhy tří zákonů ze sociální a veřejnosprávní oblasti. U prvního 

jde o omezení výše doplatků na bydlení, aby je majitelé ubytoven nemohli inkasovat od 

každé ze společně ubytovaných osob zvlášť. Druhý má za cíl zaktivizovat již dříve platnou 

veřejnou službu, aby byl odměněn ten, kdo se jí zúčastní, a naopak penalizován ten, kde se jí 

bude vyhýbat. Třetím je novela zákona o odpadech, jež má omezit krádeže kovů a jejich 

prodávání do sběrných surovin s postihy pro provozovny, které se takových výkupů dopustí. 

Všechny návrhy Senátem 20. března prošly téměř jednomyslně a následně byly k projednání 

a schválení postoupeny Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

 

 Myšlenku úplného zákazu hazardu na území Chomutova začali její iniciátoři poslední 

březnový týden prosazovat i formou petice. Tu lidé mohli podepsat jednak na speciální akci 

ve středu města 26. března, ale i prostřednictvím internetu a na různých místech města, kde 

byly po nějaký čas dostupné podpisové archy.  

 

            Už poněkolikáté se Chomutov připojil k Hodině Země a 29. března od 20.30 na hodinu 

zahalil do tmy městskou věž a zhasl také osvětlení na náměstí 1. máje a v Černovické ulici. 

Kampaň probíhá ve 150 zemích světa a podle pořadatelů zasahuje více než 1,8 miliardy lidí. 

 

Duben 
 

            V ulici Kamenný vrch proběhla 2. dubna policejní rekonstrukce vraždy kontroverzního 

podnikatele a vlivného člena ČSSD Romana Housky. Pachatel Michal Krnáč podrobně popsal, 

jak se 18. listopadu 2013 vše seběhlo. Vjezd do ulice hlídali ozbrojenci se samopaly, další 

uzavřeli místo nad domem, odkud by mohlo být vidět na místo činu. U rekonstrukce byla i 

psycholožka, která pracuje na vrahově profilu, a soudní lékař, jenž měl určit, zda střely mohly 

směřovat tak, jak je popisoval obviněný (více v závěru této kapitoly).  

 

 S nástupem teplejšího počasí ustal zájem bezdomovců o polévky, které jim v zimním 

období tradičně zdarma vydává magistrát ve spolupráci s městskou organizací Sociální služby 

Chomutov. Rozdáno bylo víc než tisíc talířů teplé polévky, k tomu přiměřené množství pečiva 

a horkého čaje. Službu využívalo zhruba pět desítek lidí bez střechy nad hlavou, z toho pět 

žen. Sociální pracovnice jim navíc nabízely i zimní oblečení, jež se nashromáždilo při sbírkách 

pořádaných magistrátem. 

 

 Náměstí Dr. Beneše se v polovině dubna stalo jednosměrným pro dopravu i na horní 

hraně, tedy v Čechově ulici. Ta je teď průjezdná jen ze Spořické ulice. Změnu si vyžádaly 

časté dopravní nehody vinou nerespektování dopravní značky Stop, dej přednost v jízdě při 

výjezdu do Spořické ulice. Zjednosměrněním navíc vznikla další potřebná parkovací místa.  
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 Ve vlastních prostorách ve sklepení dvou činžovních domů v ulici 28. října zahájil 

výrobu První občanský pivovar v Chomutově vyrábějící pivo pod obchodním názvem Karásek 

a Stülpner. Pivovar funguje od konce loňského roku, dosud ale využíval pronajatých prostor 

mimo region (více v kap. V Chomutově se znovu vaří pivo). 

 

Květen 
 

 Předseda vlády České republiky 

Bohuslav Sobotka (na snímku uprostřed) 

s ministrem průmyslu a obchodu Janem 

Mládkem (vlevo) během pracovní návštěvy 

Ústeckého kraje přijeli 13. května také do  

Chomutova. Zde vládní delegaci přivítal 

primátor Jan Mareš (vpravo) s náměstky. 

Na společném jednání primátor otevřel 

témata, která region trápí: zdravotnictví, 

bezpečí obyvatel, vysoká nezaměstnanost 

a dopravní obslužnost včetně problematiky dostavby rychlostní silnice R7. Kromě radnice 

primátor hostům ukázal centrum města a nově vybudovaný sportovně-společenský areál na 

Zadních Vinohradech. 
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 Chomutov se přihlásil do soutěže 

Obec přátelská rodině 2013 a vítězstvím 

ve své velikostní kategorii potvrdil, že 

rodinám má co nabídnout, ať jde o služby 

či volnočasové aktivity. Ocenění a k němu 

se vztahující poukaz na jeden milion 

korun od ministryně práce a sociálních 

věcí Michaely Marksové 15. května převzal 

primátor Jan Mareš (na snímku). Finanční 

částka v rámci prorodinné politiky poslouží 

k výstavbě rodinného centra v parku. 

 

 Ústavní soud zamítl stížnost někdejšího senátora a starosty Chomutova Alexandra 

Nováka proti čtyřletému trestu vězení za korupci přijetím dvaačtyřicetimilionového úplatku 

při prodeji městských akcií. Senát Ústavního soudu stížnost odmítl jako neopodstatněnou. 

 

 Volby do Evropského parlamentu na Chomutovsku nikdy moc netáhly, při hlasování 

23. a 24. května však nezájem dosáhl hranice lhostejnosti. Volební účast 11,6 % byla nejnižší 

ze všech okresů v republice. Volby do Evropského parlamentu přímo v Chomutově vyhrálo 

hnutí ANO 2011, získalo 19,72 % hlasů. Druhé a třetí místo obsadily levicové strany KSČM 

(16,69 %) a ČSSD (16,20 %). Žádný kandidát z Chomutovska se do zákonodárného orgánu 

Evropské unie nedostal, což ale nebylo vzhledem k umístění na kandidátkách překvapení. 

 

 Čtyřiadvacet dárců krve převzalo za osmdesát odběrů Zlatý kříž 3. stupně Českého 

červeného kříže. Slavnostní předání proběhlo v obřadní síni radnice 27. května. Dárci se také 

zapsali do pamětní knihy města a dostali drobné dárky. 

 

 Magistrát města Chomutova 30. května převzal od zástupců iniciativy Nechceme žít 

v Palermu návrh na vyhlášení referenda o absolutním zákazu heren ve městě s podpisem 

4 100 lidí. Tím byl naplněn zákonný limit, ovšem jen zdánlivě, protože po kontrole správnosti 

zbylo jen 3 209 relevantních podpisů. Odpůrcům hazardu vadí hlavně to, že herny jsou často 

na nevhodných místech, třeba u škol. Také přístup radnice se jim zdá být příliš benevolentní.  

 

Červen 
 

 U Krajského soudu v Brně 2. června začalo soudní líčení s předsedkyní Energetického 

regulačního úřadu Alenou Vitáskovou a dalšími devíti osobami v kauze údajně podvodného 

získání licencí pro fotovoltaické elektrárny Saša Sun a Zdeněk Sun v areálu bývalých 

válcoven trub v Chomutově. Přestože elektrárny ještě nebyly provozuschopné, vydal jim ERÚ 

solární licenci poslední den roku 2010, kdy ještě platily dvojnásobné výkupní ceny energie. 

Byla jim tím garantovaná vyšší cena za výkup elektřiny než fotovoltaickým zdrojům uvedeným 
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do provozu později. Pokud by zvýhodněná částka 12 150 korun za megawatthodinu byla 

vyplácena státem garantovaných dvacet let, škoda by se vyšplhala až na dvě miliardy korun.  

 

 
 

           Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová přijela 5. června do Chomutova 

na jednání s vedením města, na snímku ji vítá primátor Jan Mareš. Prohlédla si nové sociální 

centrum Kamínek a navštívila několik lokalit s převahou sociálně slabých obyvatel. Chomutov 

poté pochválila za širokou škálu preventivních činností a za práci v sociální oblasti ho dala 

příkladem ostatním městům. 

  

 

 Účastníci 17. ročníku víkendového srazu majitelů skútrů Čezeta, takzvaných prasat, 

dojeli 14. června do Chomutova. Kolonu tvořilo sedmdesát motorek, z toho padesát skútrů 

značky Čezeta, ročníků výroby 1957 – 1964.  
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 První občanský pivovar v Chomutově, který zahájil výrobu na konci roku 2013, má i 

svou pivovarskou restauraci. Je jí Zlatý kaštan v Blatenské ulici a první hosty její obsluha 

přivítala 14. června.  

 

 
 

 Ke čtyřiačtyřiceti držitelům Ceny Jiřího Popela z Lobkovic přibyl tento rok jen jediný – 

odborník na dopravu Jan Kadlec. Proto i slavnostní vyhlášení proběhlo novým způsobem, 

a to 16. června v úvodu veřejného zasedání městského zastupitelstva, kdy mu plaketu předal 

primátor Jan Mareš (bližší představení Jana Kadlece v závěru této kapitoly).  

 

Červenec 
 

            Sebevražedný útok v Afghánistánu 8. července stál život 

pět příslušníků Armády ČR. Jednou z obětí byl i 28letý rotmistr 

David Beneš z Chomutova. V armádě působil osm a půl roku. Byl 

zařazen na post střelce, poté velitele družstva a zástupce velitele 

čety u 41. mechanizovaného praporu v Žatci. V Afghánistánu byl 

na misi třikrát. Vojáci byli součástí strážní jednotky, která hlídá 

leteckou základnu Bagrám. Jejich úkolem bylo hlídkovat ve 

20kilometrovém okolí základny, zabraňovat raketovým útokům 

nebo zjišťovat informace od civilistů. Sebevražedný atentátník je 

zabil ve chvíli, kdy mluvili s civilisty. Kromě Čechů zahynuli také 

dva afghánští policisté a několik civilistů.   
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 Na volném prostranství v Hálkově ulici byly při opravě horkovodu odkryty unikátní 

sklepní a odpadní prostory. Podle archeologů jde o pozůstatky zástavby města z konce 

14. století. Kromě toho se pod zemí skrývalo velké množství zbytků keramických a skleněných 

nádob, v množství a kvalitě, které nález řadí k nejvýznamnějším nálezům středověkého nádobí 

v Čechách.  

 

 Na základě dubnové rekonstrukce na místě činu změnila policie a státní zastupitelství 

právní kvalifikaci ve věci smrti podnikatele a vlivného politika ČSSD Romana Housky. Michal 

Krnáč byl původně podezřelý z úmyslného usmrcení, za což mu hrozilo 10 až 18 let vězení, od 

8. července ale čelil obvinění z plánované vraždy. Za tu může být odsouzen na 15 až 20 let ve 

vězení (více v závěru této kapitoly).  

 

 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že chomutovská nemocnice bude znovu po šesti 

letech mít status komplexního onkologického centra. Onkologické oddělení přitom bylo na 

poskytování rozsáhlejší péče pro pacienty připravené odborně, personálně i vybavením. Bez 

statusu ale péči zajišťovat nemohlo. O status onkologického centra nemocnice přišla v roce 

2008, další čtyři roky fungovala na základě výjimek jako detašované pracoviště onkologického 

centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. O možnost poskytovat biologickou léčbu 

definitivně přišla v roce 2012. Pacienti z Chomutovska, Mostecka a Žatecka tak museli i kvůli 

podání injekce nebo infuze dojíždět do Ústí nad Labem.  

     

 
 

 Stovky lidí se 17. července přišly rozloučit s Davidem Benešem, vojákem zabitým 

v Afghánistánu při útoku teroristy. Nad náměstím 1. máje třikrát přelétl vojenský vrtulník, 

pak začal obřad v kostele svatého Ignáce. S padlým vojákem se v proslovu rozloučil velitel 

41. mechanizovaného praporu Zdeněk Mikula. Beneš byl při obřadu, jehož se vedle náčelníka 

generálního štábu Petra Pavla zúčastnili i předsedové obou komor parlamentu Milan Štěch a 
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Jan Hamáček, povýšen in memoriam do hodnosti štábního praporčíka. Smuteční hosté pak 

doprovodili pohřební vůz na městský hřbitov. Zde po uložení rakve do hrobu vypálila čestná 

vojenská jednotka na počest Davida Beneše tři salvy. Nad hrobem pronesl modlitbu vojenský 

kaplan, zazněla česká státní hymna. Rodina, přátelé a kamarádi se poté s padlým rozloučili 

každý sám vhozením květin do hrobu.  

 

Srpen 
 

 Ve věku 91 let zemřel 16. srpna sokol 

Jaroslav Hamouz (narozen 3. 4. 1923). K veřejnosti 

promlouval jako chomutovský redaktor krajského 

deníku Průboj, předchůdce dnešního Chomutovského 

deníku, a několika dalších periodik, ať už jako jejich 

redaktor nebo častý dopisovatel. V roce 1999 na 

základě studia dobového tisku a vzpomínek pa-

mětníků sestavil historii německého ledního hokeje 

v předválečném Chomutově, pravidelně informoval 

o dění v Sokole a věnoval se i dalším lokálním 

sportovním, kulturním a společenským tématům. 

V mládí byl ochotnickým divadelníkem. Živý zájem 

o veřejný život si udržoval do posledních chvil. 

 

Září 
 

    
 

 Prvňáčky, kteří 1. září nastoupili do chomutovských základních škol, přivítali kromě 

učitelů také primátor s náměstky. Vzali s sebou knížku Chomutovských pohádek, medaile 

s velkou jedničkou i sladkosti, aby dětem vstup do školy zpříjemnili. Primátor Jan Mareš popřál 

úspěšný start dětem v základní škole v Kadaňské ulici (snímek vlevo), Jan Řehák zavítal na 

základní školu ve Školní ulici (snímek vpravo) a Martin Klouda pozdravil děti ze základní školy 

na Zahradní.  
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 Bývalí kolegové, kamarádi a členové rodiny Romana Jedličky si 3. září připomněli, že 

je to právě šest let, kdy tento policista zahynul při výkonu služby kulkou sériového vraha 

Romana Postla. Krátký vzpomínkový akt proběhl u Jedličkova pomníčku v Palackého ulici, kde 

k tragédii došlo. 

 

 
 

 Do Chomutova 4. a 5. září zavítala tříčlenná delegace z polského města Belchatów. 

Starosta Marek Chrzanowski (třetí zleva) se svým náměstkem (zcela vpravo) a koordinátorkou 

spolupráce s partnerskými městy (vlevo) měli příležitost prohlédnout si historické centrum 

s radnicí, zoopark i nová sportoviště. Hlavním tématem jednání bylo plánované uzavření 

partnerství obou měst, které pojí hornický průmysl. Zástupci Chomutova navštívili Belchatów 

již dvakrát.  

 

 Snaha aktivistů z iniciativy Nechceme žít v Palermu došla naplnění jinou cestou, než 

jakou připravovali. Zatímco uznatelné podpisy na petici k návrhu na vyhlášení referenda 

o úplném zákazu heren ve městě se jim ani na druhý pokus nepodařilo doplnit na potřebný 

počet 3 923 (jen 3 812), celé jejich úsilí ve stejné době anulovaly, ale zároveň i završily 

zastupitelské orgány. Zastupitelstvo totiž na doporučení rady 15. září schválilo vyhlášku, jež 

s účinností od 1. ledna zakazuje provozování všech výherních automatů, videoloterijních 

terminálů nebo kvízomatů v Chomutově. Vedení města přitom dlouhodobě razilo myšlenku 

povoleného hazardu v několika přísně vymezených prostorách a pod trvalým dohledem. 

 

 Pečlivě připravovaná revitalizace tří chomutovských parků začala v polovině září. Do 

začátku dalšího vegetačního období proběhly zdravotní a bezpečnostní řezy stromů, jejichž 
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podstatou bylo odstranění uschlých a zlámaných větví, méně často také provedení obvodové 

redukce korun. Téměř sto padesát stromů, hlavně náletových, bylo vykáceno. Zároveň bylo 

vyřezáno i velké množství keřových ploch. Odstraněné dřeviny byly zčásti nahrazeny novými, 

na některých místech byly založeny trávníky. Stromy, v jejichž dutinách byla zjištěna zimoviště 

netopýrů, byly ošetřeny až na jaře. Revitalizací prošly spolu s hlavním městským parkem také 

parky na náměstích T. G. Masaryka a Dr. Beneše. 

 

 Při příležitosti oslav Dne české státnosti se v 25. září městském divadle sešli zástupci 

sportovních, kulturních a společenských organizací. Za přínos pro veřejný život, za výsledky 

a za práci s dětmi a mládeží převzali ocenění z rukou primátora a jeho náměstků. Už v úvodu 

večera byl za hrdinství in memoriam oceněn David Beneš, voják, který padl v červenci na 

zahraniční misi v Afghánistánu. Společenského večera se zúčastnila i delegace z partnerského 

města Annabergu-Buchholze v čele s primátorkou Barbarou Klepsch. 

 

Říjen 
 

 
 

 První veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily na severu Čech byla 2. října uvedena 

do provozu v Chomutově. Stojí u budovy magistrátu ve Zborovské ulici a vybudovala ji zde 

společnost ČEZ, která městu přidala i jeden vůz na elektrický pohon a šest elektrokol. Tyto 

nové dopravní prostředky slouží úředníkům pro pracovní jízdy po městě. Jen o dva týdny 

později byla druhá dobíjecí stanice v kraji zprovozněna v Ústí nad Labem, a to v obchodním 

centru Forum. 
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 Osmdesát sedm dárců krve převzalo 2. října v kostele svatého Ignáce Zlaté Janského 

plakety za čtyřicet bezplatných odběrů krve. Kromě plakety si dárci z ceremoniálu odnesli i 

drobné dárky a květinu. Tu na snímku náměstek primátora Martin Klouda předává Martinu 

Ritterovi.  

 

 Při oslavách Dne zvířat byla v zooparku 

4. října návštěvníkům představena samička 

pandy červené Himalaya. Chovatelé ji přivezli 

ze zoologické zahrady Safari de Peaugres v jižní 

Francii, aby se stala partnerkou samečkovi 

Foxovi, který nový výběh speciálně postavený 

pro tento živočišný druh obývá od října 2013 

a hned se stal miláčkem návštěvníků. 

 

 Volby do zastupitelstev obcí proběhly v České republice 10. a 11. října. V Chomutově 

je vyhrálo hnutí PRO Chomutov (18,97 % hlasů), těsně následované ČSSD (18 %) a hnutím 

ANO 2011 (17,1 %). Všechny tři strany po přepočtu hlasů získaly shodně osm mandátů. Čtvrtí 

byli komunisté se ziskem 14,7 % hlasů, což znamená šest křesel v zastupitelstvu, Nový Sever 

s výsledkem 11,99 % hlasů jich měl pět. Účast byla velice nízká, do volebních místností přišlo 

jen 27,54 % voličů. Vítězné hnutí PRO Chomutov hned po volbách podalo ke Krajskému soudu 

v Ústí nad Labem stížnost na průběh hlasování kvůli podezření na kupování hlasů (více v kap. 

Veřejná správa - Volby).  
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 Povolební vyjednávání skončilo rychle a pro nezasvěcené i překvapivě. Vítězné hnutí  

PRO Chomutov se 13. října spojilo se stranami ANO 2011 a KSČM a ve společném prohlášení 

deklarovaly zájem na spolupráci. PRO Chomutov a ANO 2011 by měly mít po čtyřech radních, 

komunisté tři, primátorem měl být lídr PRO Chomutov Daniel Černý. Kvůli stížnosti na průběh 

hlasování ale nebylo možno svolat ustavující zastupitelstvo. Začalo tak čekání na rozhodnutí 

krajského soudu, během něhož město nadále řídili dosavadní primátor Jan Mareš se svými 

náměstky a také radou města. Pouze ostatním zastupitelům skončil mandát začátkem voleb.  

 

 Devadesát šest let od založení Československé republiky a devadesát tři od vzniku 

Československé obce legionářské si 27. října připomněli účastníci pietního aktu u památníku 

T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí. 

 

Listopad 
 

            Oslavy 140. výročí svého založení připravila Střední průmyslová škola a Vyšší odborná 

škola v Chomutově. Datum výročí připadlo na neděli 26. října, hlavní oslava však proběhla 

1. listopadu. Po celý den byla otevřena budova školy ve Školní ulici, kde si bývalí žáci i další 

zájemci mohli prohlédnout vybavení učeben či laboratoří, oslavy pak vyvrcholily slavnostním 

večerem v městském divadle. 

 

 
 

 Památku válečných veteránů uctili 11. listopadu účastníci pietního aktu u památníků 

padlých v parčíku u kostela svaté Barbory v Lipské ulici. Připravilo ho město Chomutov a Řád 

rytířů radiotechnického vojska, mezi účastníky ale byli i členové vojenských a společenských 

organizací, politických stran a chomutovských základních a středních škol. 
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            Den boje za svobodu a demokracii  

a Mezinárodní den studentstva se 

17. listopadu slavil u památníku Obětem 

války v městském parku. Květiny k němu 

přišli položit nejvyšší představitelé města, 

zástupci místních sdružení společenských 

organizací a politických stran a také v ještě 

větší míře, než bylo zatím obvyklé, studenti 

středních škol. 

 

 Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo 20. listopadu rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad 

Labem, který nařídil nové hlasování pro komunální volby v Chomutově. Soud vzal v potaz 

všechna svědectví, ta ale vyvolala jen podezření. Přesvědčila ho kontrola hlasovacích lístků, 

která odhalila 79 listů, které byly shodně vyplněné, a to ve prospěch ČSSD. Způsob křížkování 

a použité propisovací tužky také prozradily, že předmětné lístky upravili jen dva lidé. Soud to 

zhodnotil jako jasnou manipulaci s voliči a hlasování označil za neplatné. Nové hlasování bylo 

nejprve ohlášeno na polovinu března, později byl termín změněn na sobotu 31. ledna 2016 

(více v kap. Veřejná správa - Volby). 

 

 
 

 Téměř zcela zaplněné náměstí 1. máje přihlíželo o první adventní neděli 30. listopadu 

tradičnímu rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ve městě. Než k tomuto okamžiku došlo, 

zhlédli diváci program, v jehož rámci z městské věže „slétli“ dva andělé, kteří poté asistovali 

u zapálení první svíčky na adventním věnci. Program vyvrcholil velkým ohňostrojem.  
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Prosinec 
 

 V předvánočním čase, konkrétně 16. prosince, se v zasedací místnosti magistrátu ve 

Zborovské ulici uskutečnila další dražba předmětů, jež exekutoři města zabavili dlužníkům. 

K prodeji bylo předloženo 63 věcí, dalších 22 bylo v opakované dražbě nabízeno podruhé. 

 

 
 

           Po celý adventní čas patřilo náměstí 

1. máje Chomutovským Vánocům. Tento rok 

měly podtitul Dětské Vánoce v Krušných 

horách, a tak některé aktivity pro děti měly 

přeshraniční charakter. Ve vytápěném stanu 

se každý podvečer konala kulturní vystoupení, 

na náměstí pak byla tradiční zvonička i stánek 

Ježíškovy pošty, v dalších stáncích probíhal 

prodej vánočního zboží a občerstvení. Na 

spodní straně náměstí byl vystaven Fialův betlém s 254 figurkami a ve sklepení Špejcharu 

měli doupě plné strašidelných rekvizit čerti. Oblastní muzeum v rámci výše zmíněného 

přeshraničního projektu zase připravilo výstavu na vánoční téma a také čtyři adventní 

koncerty. Další čtyři koncerty si mohli vychutnat návštěvníci kostela svatého Ignáce. Vánoční 

program uzavřel také již tradiční živý betlém, kterým se Chomutované mohli potěšit o Štědrý 

den odpoledne. Poměrně teplé počasí podle pořadatele akce Jaroslava Stejného přilákalo na 

náměstí k betlému rekordní návštěvu. V roli Ježíška se v jesličkách vystřídalo několik kojenců. 

Společně s Josefem, Marií a živými zvířaty několikrát sehráli biblický příběh. 
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1. 2.  Vražda Romana Housky uzavřena, ale otazníky zůstaly 
 

 
Roman Houska se účastnil reprezentačních plesů města, zatančit si přišel i v březnu 2013. 

 

           V roce 2013 nebyla v Ústeckém kraji z jedenácti vražd objasněna jediná. Byla to přitom 

ta, která si vysloužila pozornost celé republiky. Osmnáctého listopadu totiž při ní byl zastřelen 

Roman Houska, vlivný chomutovský podnikatel, partner exhejtmanky a nynější vicehejtmanky 

Ústeckého kraje Jany Vaňhové a šedá eminence krajské ČSSD. Případ byl označen za největší 

politickou vraždu v novodobé historii Česka. 

 Ve sdělovacích prostředcích se v následujících dnech objevovaly popisy okolností činu 

a událostí po něm, nejpodrobnější v časopise Reflex. Podle článku krátce předtím, než byl 

Roman Houska zastřelen, jej domů přivezl jeho osobní řidič ve Škodě Superb, zaparkoval ji a 

přesedl do vlastního auta, se kterým odjel pryč. Cestou do vily, která stojí jako poslední dům 

v slepé ulici Kamenný vrch, kde Houska bydlel společně s Janou Vaňhovou, jej spatřil přijíždět 

soused a před šestou hodinou se s ním dal na chvíli do řeči. Houska po rozloučení s řidičem 

ještě u garáže zůstal a právě v ní nebo u ní o něco později, někdy po šesté hodině večerní, 

padly čtyři rány. Podle krve v garáži i před ní vyšetřovatelé usuzovali, že s tělem buď někdo 

manipuloval, což bylo vzhledem k politikovým sto třiceti kilogramům pozoruhodné, nebo se 

Houska po výstřelech ještě chvíli malátně pohyboval, než se definitivně sesunul k zemi. Přes 

oběť pachatel přehodil celtu, takže tělo nebylo vidět, koukala jenom část jedné dlaně s prsty. 

Ze stop nalezených v domě po vraždě policie zjistila, že Houskův vrah tam po výstřelech vešel. 
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Nic neukradl, zato něco intenzivně hledal. Vyšetřovatelé se domnívali, že šlo o nějaké důležité 

dokumenty a kompromitující materiály, které Houska o protivnících i spolupracovnících, jak 

opakovaně tvrdil, shromažďoval. Možná se vrah ale jen snažil narychlo smazat kamerové 

záběry, jež by ho mohly usvědčit. Houska měl totiž po celém domě včetně prostoru u garáže 

rozmístěnu řadu kamer, bohužel při vyšetřování se ukázalo, že šlo o atrapy. 

            Houskovo tělo nalezl jeho známý, šéf stavební firmy RRR a bývalý člen chomutovského 

městského zastupitelstva Vlastimil Rindoš, který s ním měl mít v podvečerních hodinách 

v domě schůzku. Pozvání, aby k němu přijel, zavolal podnikateli předtím sám Houska, Rindoš 

k němu jel rovnou ze služební cesty na Slovensku. V době, kdy byl Roman Houska zavražděn, 

seděla jeho družka Jana Vaňhová o pár kilometrů dál na radnici na mimořádném zasedání 

městské rady. Když Rindoš přijel k domu a z auta spatřil u garáže plachtu s povytaženou 

rukou, hned volal Houskovi, a když telefon nebral, zkoušel kontaktovat Vaňhovou. Ani to se 

mu nepodařilo, vicehejtmanka neměla telefon u sebe. Proto zavolal náměstkovi primátora 

Martinu Kloudovi, který seděl na jednání vedle ní. Do sluchátka mu řekl, že se u političky 

doma „děje něco hodně divného“ a ať ihned přijede. Náměstek to Vaňhové obratem tlumočil 

a spolu přímo z jednání rady vyrazili domů. Že je její partner mrtvý, politička stále nevěděla. 

Cestou domů zkoušela Houskovi opakovaně volat, telefon ale již nikdo nebral. Když Vaňhová 

s Kloudou dorazili k domu, čekal na ně vedle Rindoše ještě Houskův zeť, který se mezitím na 

místo také dostavil. Plachtu nikdo neodkryl, protože poblíž ležela malá plastová krabička se 

svítícím červeným světlem a přítomní dostali strach, že může jít o výbušninu. Po krátké poradě, 

co dál, pak někdo z nich zavolal policii. Ta sejmula z mrtvoly plachtu, s pomocí Houskova zetě 

identifikovala zavražděného a až v tento moment se Vaňhová - od detektivů - dozvěděla, že 

její partner je mrtev. Vyšetřování přímo na místě pak probíhalo až do čtvrté hodiny ranní 

a poté opět za světla od jedenácti hodin. Pohřeb Romana Housky se konal na chomutovském 

hřbitově 29. listopadu. 

 Až do března policie při hledání pachatele tápala. Pak však během několika dní došlo 

k významnému posunu a 13. března vyšetřovatelé oznámili, že údajný vrah je za mřížemi. 

Dovedla je k němu ona červeně svítící „krabička“ u Houskova mrtvého těla. Šlo o paralyzér, 

a dokonce o drahý a méně obvyklý typ. Vyšetřovatelé obešli prodejny a zjišťovali lidi, kteří ho 

koupili. Vytipovali osmatřicetiletého Michala Krnáče z Krupky. Když si ho 12. března pozvali 

k sobě, plánovali mu jen naznačit, že něco vědí. Aby zpanikařil a dovedl je k někomu dalšímu. 

Jenže on se na místě přiznal a odevzdal i svou legálně drženou pistoli, ze které střílel. Střet 

s Houskou kriminalistům popsal jako nešťastnou náhodu. Jako bývalý voják byl prý zvyklý nosit 

pistoli, paralyzér a věci na táboření včetně celty. Takto vybavený byl i 18. listopadu 2013, 

když na okraji Chomutova zabloudil a omylem se dostal do slepé ulice, na jejímž konci je  

pozemek s garáží a domem Romana Housky a Jany Vaňhové. Houska, známý svou prchlivou 

povahou, se prý na něho obořil, co tam pohledává. Krnáč, jenž má rovněž vznětlivou náturu, 

se s ním začal hádat. Oba muži se dostali do potyčky, během které Krnáč vytáhl paralyzér a 

pak i zbraň. Čtyřikrát vystřelil, jednou do břicha a třikrát do hlavy, a tělo poté přikryl svojí 

celtou. Pak si všiml kamer, které byly namířené na místo, kde došlo k vraždě, ale nevěděl, že 

nejsou zapojené. Rozhodl se prý, že by v domě mohl vymazat záznam kamer. V Houskově 
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kapse našel klíče a šel do domu. Když nic nenašel, zamkl za sebou a utekl pryč. Policisté tuto 

verzi událostí předložili novinářům a veřejnosti, setkala se však s nedůvěrou až výsměchem. 

Převažoval názor, že pachatel zabil kontroverzního podnikatele a šedou eminenci ústecké 

ČSSD na něčí objednávku. Velké pochybnosti vzbuzoval i způsob přesunu těla oběti z ulice 

před garáž, kam ho Krnáč podle vlastních slov uklidil, aby nebylo tolik vidět. Říkal, že tělo táhl 

za ruku, stopy na místě činu ale nasvědčovaly, že ho někdo přenášel.  

 Další policejní vyšetřování a testování Michala Krnáče na detektoru lži přineslo nové 

poznatky, které změnily právní kvalifikaci z úmyslného usmrcení na obvinění z plánované 

vraždy. Vyšetřovatelé totiž zjistili, že Krnáč se na zločin dlouhodobě připravoval a nejméně 

od dubna 2013 sháněl informace o Houskovi, jeho družce Vaňhové a místě, kde spolu bydleli. 

Koupil paralyzér a vytvořil si legendu umožňující Housku kontaktovat, když se vydával za 

kurýra přepravní firmy PPL. Proti Houskovi nejprve použil paralyzér, pak ho v rychlém sledu 

a z bezprostřední blízkosti třikrát střelil do hlavy a jednou do břicha. Posbíral nábojnice, tělo 

odtáhl do garáže a přikryl celtou v podobě ponča. Případ vraždy Romana Housky projednával 

Krajský soud v Ústí nad Labem v říjnu. Soudce pak 25. října poslal Michala Krnáče do vězení 

na 17,5 roku a současně uznal náhradu škody ve výši 2,3 milionu korun za usmrcení Housky 

jeho třem dcerám, matce a také družce mrtvého Janě Vaňhové. Právní zástupci pozůstalých 

Michael Kis a Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti, s těmito závěry nesouhlasili, 

poukazovali na to, že motiv nebyl loupežný, ale že evidentně šlo o vraždu na zakázku.  

 Vrchní soud v Praze nakonec 7. ledna 2015 trest Michalu Krnáčovi pravomocně snížil 

o čtyři a půl roku na 13 let. Předseda odvolacího senátu poukázal právě na to, že Krnáčovi se 

neprokázala majetková motivace činu. Také v jeho prospěch vyzdvihl dosavadní bezúhonnost 

a možnost resocializace. 

 

 

1. 3.  Čerstvý držitel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
 

 Jubilejní desáté udílení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 

zařadilo mezi osobnosti, které se pozitivním způsobem zapsaly 

do historie i současnosti Chomutova, odborníka na dopravu Jana 

Kadlece, na snímku se zapisuje do pamětní knihy města.  

            Jan Kadlec je chomutovským předválečným rodákem, 

světlo světa zde spatřil 2. dubna 1934. Kvůli známým historickým 

událostem ale rodina musela na podzim 1938 odejít do Prahy, 

kde přečkala válku. Po osvobození Československa se Jan Kadlec 

do Chomutova vrátil a po studiu na zdejším gymnáziu a na 

Vysoké škole železniční v Praze pracoval na železnici, v hornictví 

a později ve státní správě a ve firmách zaměřených na dopravní 

stavby. Právě z pozice vedoucího odboru dopravy Okresního národního výboru v Chomutově 

promlouval od roku 1968 do řešení dopravní situace ve městě. Ještě dnes se s jeho prací 
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Chomutované mohou setkávat každý den. Na kontě má například vybudování provizorního 

podjezdu s obousměrným provozem v Blatenské ulici, za což v roce 1974 obdržel Čestné 

uznání od BESIPu Praha. 

 Tím začalo období rozsáhlé výstavby dopravních staveb v Chomutově, protože ten byl 

skoro neprůjezdný kvůli velkému sídlištnímu komplexu rostoucímu na jedné straně železnice 

a průmyslovým závodům na její druhé straně. Proto byla realizována přeložka tratě Třebušice 

– Chomutov nebo řešeno křížení silnic I/7 a 1/13. Na těchto stavbách se Jan Kadlec podílel již 

jako pracovník Staveb silnic a železnic Karlovy Vary ve funkci technického náměstka. Podílel 

se také na stavbě hraničního přechodu na silnici I/7 Hora Svatého Šebestiána (1978), kde řídil 

kontrolní dny a působil jako tlumočník. V letech 1990 a 1991 coby vedoucí chomutovského 

střediska SSŽ řídil dokončení jihozápadního obchvatu Chomutova a dalších dopravních staveb. 

 

 
  

            Velice bohatý je i mimoprofesní život Jana Kadlece. Protože pocházel z česko-německé 

rodiny, působil jako tlumočník, vedl kurzy německého jazyka a v Sasku zase kurzy českého 

jazyka. Do dorosteneckého věku hrál za Chomutov hokej, pak působil jako uznávaný rozhodčí 

a v letech 1972 až 1990 byl předsedou okresního svazu ledního hokeje. Věnoval se i hudbě – 

hrál na saxofon a klarinet, do roku 2005 byl členem Big Bandu Zdenka Tölga. Publikoval 

články nejen s dopravní tematikou z města a okolí, ale je také autorem knih Zaniklá železniční 

trať Křimov – Reitzenhain a Z historie swingové a taneční hudby v Chomutově.  
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1. 4.  V Chomutově se znovu vaří pivo 
 

 Poslední pivovar v Chomutově ukončil výrobu v roce 1952 a v roce 2011 byl zbourán. 

Na dlouhou a bohatou historii pivovarnictví ve městě nyní navazuje První občanský pivovar 

v Chomutově, který sídlí ve spojeném sklepení dvou domů v ulici 28. října. V době boomu 

minipivovarů je zamýšlen nejen jako komerční projekt, ale i jako snaha skupiny patriotů 

přispět něčím pozitivním k životu v Chomutově.   

 Nový pivovar byl založen v říjnu 2013 jako akciová společnost, ve které je sdruženo 

92 akcionářů. Pivovar se hlásí k tradicím Chomutovska jako hraničního regionu, a tak si za 

obchodní značku zvolil Karásek a Stülpner, jíž tvoří jména skutečných osobností česko-saské 

historie. Jan Karásek byl lupič a podloudník, působil především v saském pohraničí. Karl 

Stülpner byl proslulý pytlák operující v severních Čechách a Sasku. Jejich jména a osudy spojil 

spisovatel Kvidon z Felsů, který o nich napsal loupežnický román Karásek a Stülpner, v němž 

je oba líčí jako čestné a neúplatné muže, kteří při vykonávání své živnosti nikdy nezabili 

člověka, naopak pomáhali chudým a utiskovaným. Proto jsou oba přirovnáváni k Jánošíkovi. 

 Na veřejnosti se pivovar poprvé prezentoval při zahájení Chomutovských Vánoc 2013. 

Předseda představenstva Pavel Krýsl nejdřív veřejnosti na náměstí 1. máje pivovar představil 

a poté se sládkem Davidem Nedomou a za asistence primátora Jana Mareše slavnostně 

narazili první sud. Vánoční čtrnáctistupňový speciál pak byl po dobu adventu na slavnostech 

v prodeji a získal příznivou odezvu. Uvařen v množství téměř 4 000 litrů byl ale na pronajaté 

výrobní lince pivovaru Permon v Sokolově, protože v chomutovských prostorách teprve byly 

instalovány technologie (na snímku).  
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 Během února a března 2014 probíhal jejich zkušební provoz a v dubnu byl pivovar 

zkolaudován. Výrobu zahájily dva druhy piv, Karáskova světlá jedenáctka a Stülpnerova 

polotmavá třináctka, jež se staly pevnou součástí nabídky pivovaru. Ten se snažil o masovější 

propagaci, a tak své produkty v dubnu nabízel na hojně navštěvovaných Chomutovských 

slavnostech a poté se zúčastnil i celé řady pivních festivalů a slavností v regionu, například 

Švejkovy pivní slavnosti v Klášterci nad Ohří nebo Zámeckých pivních slavností tamtéž, 

chomutovského festivalu Otevřeno, Císařského dne v Kadani a dokonce i žatecké Dočesné. 

Také začal do svých výrobních prostor nabízet exkurze spojené s degustací, čehož veřejnost, 

i mimochomutovská, ráda využívala. Dalším milníkem pro První občanský pivovar pak bylo 

14. června otevření vlastní pivovarské restaurace Zlatý kaštan v Blatenské ulici.  

 Pivovar rychle rozšiřoval sortiment. 

Ze startovacího vánočního speciálu se 

stala Podloudnická čtrnáctka, dále přibyly 

Pšeničná jedenáctka, Pašerova půlnoční 

dvanáctka (viz etiketa), s nástupem teplých 

dnů potom pivně ovocná Letní malinová 

šestka a na podzim šestkrát chmelená 

Rebelova unikátní patnáctka. Konec roku 

znamenal výrobu dalšího vánočního piva a 

nástup druhého zaměstnance na pozici 

pomocného sládka k hlavnímu sládkovi 

Davidu Nedomovi. 

http://www.karasekastulpner.cz/www/img/sortiment/paserova_12.png
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 
 

 Vítězem ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za rok 2013 byla 16. ledna 

v městském divadle popáté v řadě vyhlášena plavkyně Slávie Chomutov Simona Baumrtová 

(na snímku). Tradiční anketa, v níž kromě sportovních novinářů a funkcionářů hlasují i čtenáři 

pořádajícího Chomutovského deníku, vynesla na druhé místo nejprestižnější kategorie Branka 

Tarkuliče (kanoistika) a na třetí Lubomíra Vrbenského (softbal, oba SC 80 Chomutov). Ještě 

úspěšnější byli sportovci klubu SC 80 Chomutov v kategoriích kolektivů dospělých, kde vyhráli 

softbalisté, a jednotlivců mládeže, kde zvítězil kanoista Ondřej Bišický. Nejlepším kolektivem 

mládeže byli junioři vzpěračů VTŽ Chomutov. Nejlepším trenérem byl zvolen Tomáš Eisner 

(basketbal, Levharti Chomutov) a veteránem Antonín Krátký (vzpírání, VTŽ Chomutov). 
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 Historickým milníkem florbalu v Chomutově byl 31. ledna start útočníka Tomáše Fialy 

v juniorské reprezentaci České republiky. Hráč FbC 98 Chomutov v přátelském utkání přispěl 

svým výkonem k vítězství nad Švýcarskem 5:4. 

 

Únor 
 
 Autogramiáda v DDD knihkupectví v Ruské ulici zahájila 6. února 

prodej knihy Modrá. Autor, chomutovský majitel stavební firmy a 

bývalý volejbalista extraligového Spartaku Perštejn Vilém Hubka, píšící 

pod pseudonymem Vilém od jezera (myšleno Kamencového), v ní nabízí 

alternativní pohled na nemoc a uzdravování se pomocí sil ukrytých 

v každém člověku. Stejným tématům se věnovala i Hubkova prvotina 

z roku 2008 s názvem Babú. V roli kmotry se autogramiády zúčastnila 

věčně usměvavá, vstřícná a laskavá herečka Květa Fialová. 

 

Březen 
 

 
 

 Městská sportovní hala v Chomutově hostila 1. března Mistrovství České republiky 

v zápase řeckořímském mužů a kadetů do 17 let. Šampionátu se zúčastnilo 125 závodníků 

ze 14 českých oddílů, z toho 14 kadetů a 9 mužů zastupovalo pořadatelský klub. Čtyři z nich 

vybojovali tituly – Artur Omarov (muži do 98 kg), Jakub Meleganič (kadeti do 50 kg), Jakub 

Bielesz (kadeti do 63 kg) a Zdeněk Klement (kadeti do 100 kg). Artur Omarov a také stříbrný 

Vojtěch Kukla si zároveň vybojovali účast na dubnovém ME mužů v Helsinkách. 

http://katalog.knihovnaslany.cz/documents/73150


[29] 
 

           V rámci zahájení šampionátu v zápase 

byli oceněni čtyři chomutovští olympionici a 

vyhlášeni nejlepší zápasníci ČR roku 2013. 

Z rukou předsedy svazu Bela Svitka a primáto-

ra města Jana Mareše (na snímku) převzali 

ceny olympionici Jiří Kormaník (na snímku), 

Bohumil Kubát, Oldřich Dvořák a Petr Švehla, 

dále nejlepší zápasník v kategorii mužů Matouš 

Morbitzer z Krnova a v mládežnické kategorii 

chomutovský Zdeněk Klement, který ocenění 

získal hlavně za 7. místo na mistrovství Evropy 

kadetů do 17 let. 

 

 Vítězstvím 4:1 na ledě Kladna 7. března Piráti Chomutov zakončili jednak extrémně 

nepovedenou základní část extraligy a jednak rekordní šňůru proher v historii české nejvyšší 

soutěže, která v případě Chomutova činila 24 zápasů. Piráti skončili s pouhými 27 body 

beznadějně poslední, navíc se ztrátou, která je odsuzovala k účasti v baráži bez ohledu na 

působení ve skupině o udržení.  

 

 
 

 Reprezentační ples města tradičně uzavírá plesovou sezonu v Chomutově. Tentokrát 

proběhl 22. března, už počtrnácté. V programu obrovský úspěch sklidili zpěváci Michal David 

(na horním snímku) a Monika Absolonová, taneční umění předvedl Jan Onder s partnerkou 

Lucií Hunčárovou. Ples měl i tradiční charitativní přínos, výtěžek ve výši 60 tisíc korun byl 
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rovným dílem darován nemocničním fondům, které pomohou novorozencům a dlouhodobě 

nemocným v Chomutově. Symbolické šeky převzali doktoři Jiří Kroh za Chomutovský dětský 

nadační fond a Jiří Mrázek za Nadační fond Krajské zdravotní (na spodním snímku zleva). 
 

 

 
 Při příležitosti Dne učitelů 

město 26. března počtvrté ocenilo 

práci chomutovských pedagogů. 

Plakety Jana Amose Komenského 

předal primátor Jan Mareš osmnácti 

učitelům, jež po jednom zastupovali 

zdejší základní, střední, speciální a 

mateřské školy, stejně jako Domeček 

a uměleckou školu. Na snímku cenu 

v obřadní síni staré radnice přebírá 

učitelka Milada Brůžová. 

 

 Nejúspěšnější sportovkyní Ústeckého kraje za rok 2013 se 27. března stala plavkyně 

Slávie Chomutov Simona Baumrtová. Medailistka z mistrovství světa i Evropy vyhrála anketu, 

kterou regionální Deník pořádá s Ústeckým krajem a Českou unií sportu, počtvrté za sebou, 

což se žádnému sportovci nikdy předtím nepovedlo. 
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Duben 
 

 
 

 Junioři Pirátů Chomutov v rozhodujícím třetím zápase finále před čtyřapůltisícovou 

diváckou kulisou 3. dubna doma porazili rivala z Litvínova 6:1 a získali titul mistra republiky. 

Navázali tak na první triumf z roku 2012. Excelentní výkonnost si udrželi po celou sezonu - 

první skončili v základní části i v nadstavbě o výchozí pozici pro play off a také vyřazovacími 

boji prošli vítězně, byť ve všech třech kolech po vyrovnaných sériích. 

 

 Čtyřiadvacet nadšenců, členů TJ Veros Chomutov překonalo ve dnech 5. až 6. dubna 

národní rekord v nepřetržitém hraní volejbalu, a to rovnou o celých 6 hodin. Chomutov se 

tak 36hodinovým zápasem zapsal do České knihy rekordů. Hráči, převážně ve věku patnáct 

až třicet let, se rozdělili na dva týmy, které spolu hrály od sobotních 8.00 do nedělních 20.00 

hodin. Systém byl ustanoven tak, že každý hráč odpočíval stejnou dobu, jakou následně hrál, 

což znamenalo úctyhodných 18 hodin hraní za víkend. Týmy dohromady odehrály 103 setů a 

5 787 míčů. Jeden z týmů vyhrál 54:49 na sety. 

 

 Závěr cyklu Chomutovské hudební večery, jehož prostřednictvím už 18 sezon rozdává 

posluchačům radost Festivalový orchestr Petra Macka, obstarala 15. dubna v divadle ukázka 

z děl slavného skladatele Antonína Dvořáka. Večery nabídly v sezoně 2013/14 sedm koncertů.  

 

 Hokejoví Piráti David Kaše a Radek Veselý jsou vicemistry světa. Na Mistrovství světa 

v ledním hokeji hráčů do 18 let, které proběhlo od 17. do 27. dubna ve Finsku, dosáhla česká 

reprezentace druhým místem historického úspěchu. Kaše u dvou gólů asistoval a tři vstřelil, 

přičemž tím nejdůležitějším v prodloužení rozhodl semifinálový duel s Kanadou, Veselý na tři 

branky nahrál. Dres osmého Slovenska oblékal další hráč Pirátů, obránce Jakub Meliško. 
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 Předposlední kolo baráže 18. dubna a v něm prohra 2:3 na svém ledě s Rytíři Kladno 

rozhodly o sestupu Chomutova z hokejové extraligy po dvouletém účinkování zpět do 1. ligy.  

 

  
 

 Tradiční Chomutovské slavnosti, jež se v městském parku konaly 26. a 27. dubna, 

byly zaměřeny na světové a mezinárodních události, jimž je zasvěcen některý z dubnových 

dnů. Této ideji byly podřízeny program, výstava, ale také netradiční večerní akce, kterou si 

účastníci slavností připomněli Mezinárodní den polštářové bitvy. Jak je na spodním snímku 

vidět, do první polštářové bitvy v Chomutově se zapojili i primátor Jan Mareš (v tmavě modré 

bundě), Jan Řehák i primátor Trnavy Vladimír Butko s doprovodem. Město v rámci slavností 

představilo občanům i návštěvníkům své organizace, občanská sdružení i partnerská města, 

a tak zde svůj informační stánek měly i slovenská Trnava a německý Annaberg-Buchholz. Na 

pódiu byl šampaňským pokřtěn a do prodeje uveden dvacetiminutový film o Chomutovu, jenž 

režisér Jiří Pálka natočil pro cyklus Perly českých měst a vypráví v něm příběh města od jeho 

založení až po současnost.  
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Květen 
 

 
 

 Sezonu na Kamencovém jezeře pošesté zahájily atraktivní dračí lodě. Chomutovský 

Dragon Cup byl z dosud pevného termínu 1. května přesunut na první sobotu v měsíci, takže 

proběhl 3. května. Se studeným počasím se muselo vyrovnat patnáct posádek, které tvořili 

zaměstnanci firem, členové různých spolků nebo třeba kamarádi z hospody. Pohár primátora 

města stejně jako loni získal tým Fitness zimák Most (na horním snímku). V úvodu akce bylo 

slavnostně představeno logo, s nímž se 

Chomutov uchází o čestný titul Evropské 

město sportu roku 2016. Stalo se tak nejen 

za přítomnosti všech soutěžících posádek, 

ale i zástupců chomutovských sportovních 

klubů a komisaře Lukáše Vorla z Asociace 

evropských měst sportu (na dolním snímku 

zcela vlevo), která titul uděluje. 

 

 V Chomutově se začínaly šířit spekulace, že v chomutovském hokeji by mohl působit 

Vladimír Růžička, hráčská i trenérská legenda českého hokeje a v té době také kouč české 

reprezentace. Dokonce se povídalo o tom, že Růžička do klubu majetkově vstoupí a stane se 

tak jeho spolumajitelem. Spekulacím nahrál i fakt, že jako trenér chomutovského týmu pro 

následující sezonu, v níž Piráti měli vybojovat návrat do extraligy, byl 13. května představen 

Břetislav Kopřiva, s nímž Růžička v minulosti spolupracoval v pražské Slavii.  
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            Na popud rodáků připravilo město 

setkání lidí, jež se v Chomutově narodili 

před rokem 1938. Setkání na historické 

radnici se 15. května zúčastnily tři desítky 

rodáků, kteří v sadě dárků od radnice 

obdrželi také sbírku vzpomínek některých 

z nich na život v Chomutově před válkou 

a těsně po ní. Sepsal ji Jaroslav Hamouz, 

taktéž předválečný rodák a celoživotní 

člen zdejšího Sokola. 

 

 
 

      Obrovský zájem diváků provázel od 

30. května do 7. června jedenáctý ročník 

multižánrového festivalu Otevřeno. První 

víkend proběhl program v Hřebíkárně, na 

druhý se přesunul do Kulisárny a k divadlu. 

Do Chomutova se v rámci festivalu vrátily 

skupiny Mňága a Žďorp a Tata Bojs. 

Divákům se také představili další, méně 

známí, ale vesměs oceňovaní interpreti, 

z divadelních souborů Teatr Novogo Fronta, Divadlo Bufet a s tanečně hudebním vystoupením 

Drákula též ZUŠ Chomutov, z hudební oblasti pak například Prague Conspiracy, Michal Hrůza 

s kapelou, Coffeebreak, Selective Mute, Hromosvod, Dáša Vokatá & Oldřich Kaiser nebo 

Vladimir 518. Tento uznávaný rapper sklidil úspěch i s přednáškou o městských subkulturách. 
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Červen 
 

 
 

           SD aréna se 13. a 14. června stala dějištěm dvojutkání volejbalové reprezentace České 

republiky proti Nizozemsku v rámci E skupiny Světové ligy. České mužstvo nemá s Nizozemci 

dobrou bilanci a potvrdily to i zápasy v Chomutově. Domácí tým sice do prvního utkání, které 

živě vysílala Česká televize, nastoupil s vervou a vedl 2:0 na sety, ale nakonec prohrál 2:3. 

V druhém pak hostům podlehl 1:3. Zápasy Světové ligy byly teprve druhou nehokejovou akcí 

(po muzikálu Popelka v listopadu 2013), jež využila potenciál arény a výrazně zaplnila ochozy.  
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 A hned o pár dní později v SD aréně 

proběhla ještě rozsáhlejší akce - Mistrovství 

Evropy v disco dance v kategoriích sólistů, 

duet, malých skupin i velkých formací od dětí 

po dospělé. Pod názvem Dance Fever jej zde 

od 19. do 22. června z pověření mezinárodní 

taneční organizace uspořádal chomutovský 

klub Beethoven D.C. EXE. A dařilo se mu jak 

na poli pořadatelském, tak sportovním. 

Ve formacích vyhrál kategorie dospělých a 

juniorů, jeho dětská formace byla druhá. Mezi 

malými skupinami si připsal vítězství 

v kategoriích juniorů a dětí, dalšími úspěchy 

byla třetí místa sólistů Alexandry Štejnarové a 

Vítka Lukavce. Šampionátu v Chomutově se 

zúčastnilo 1 500 tanečníků ze sedmnácti zemí. 

 

Červenec 
 

  

          Téměř plné hlediště letního kina 23. července opět nadchlo vystoupení mezinárodního 

orchestru a sboru Letní filharmonie. Dvě stovky muzikantů a zpěváků z deseti zemí světa pod 

taktovkou švédské dirigentky Kajsy Boström své vystoupení pět dní připravovaly v Německu. 

První koncert těleso různorodé z pohledu národností, věku i zkušeností absolvovalo v saském 

Chemnitz, druhý v Chomutově a závěrečný v polské Lodži. Hvězdou programu byl ruský sólista 

na lesní roh Arkadij Šilkloper. Snímek je z dopolední zkoušky pod městskou věží. 
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 Během osmi dní od 20. do 27. července uběhl Miroslav Kalina z Loun 460 kilometrů a 

už pošesté takto překonal Česko z Ostravy do Chomutova, aby zviditelnil občanské sdružení 

s názvem Běh o život. To získává peníze, které pomáhají rekonstruovat onkologické oddělení 

chomutovské nemocnice. Získává je při vlastním běhu, kdy si zájemci mohou z doprovodného 

vozu koupit čepici, tričko a další předměty s logem sdružení, ale i tak, že lidé i firmy posílají 

peníze na účet spolku. Kalina chomutovské onkologii pomáhá proto, že se tam sám léčil. 

 

 Chomutovští hráči Jiří Nezbeda a Václav Svoboda (oba na 

snímku) se z Mistrovství Evropy v softbalu mužů, které se od 

14. do 19. července konalo v Havlíčkově Brodě, vrátili se zlatými 

medailemi. Oba patřili k výrazným osobnostem a oporám České 

republiky, která prošla těžkým šampionátem bez jediné porážky. 

Ve stejných dnech se v kanadském Whitehorse konalo Mistrovství 

světa v softbalu hráčů do 19 let a i zde měli Beavers dvojnásobné 

zastoupení. Jakub Petřík a Marek Malý pomohli reprezentaci ČR 

k 8. místu a pozici nejlepšího účastníka z Evropy, Marek Malý byl 

dokonce jejím kapitánem. Mistrem světa se stala Argentina před 

Novým Zélandem. 

 

Srpen 
 

 Rozložen do devíti dnů a na osm míst byl dvanáctý ročník multižánrového festivalu 

alternativního umění Obnaženi. Akce pořádaná od 9. do 16. srpna přinesla řadu workshopů, 

výtvarných dílen, filmů, výstav i hudebních a divadelních vystoupení. Všechna prezentovaná 

díla jsou vždy propojená společným tématem – tentokrát jím bylo Bezčasí. Peníze na festival, 

přesně 50 700 korun, získali pořadatelé v takzvané crowdfundingové kampani, což je forma 

internetové sbírky. Šlo o první veřejný chomutovský projekt, který takto získal peníze. 

 

           Na Mistrovství Evropy v plavání v padesátimetrovém bazénu, které proběhlo v Berlíně 

od 13. do 24. srpna, obsadila závodnice TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová dvakrát páté 

místo. Povedlo se jí to v závodech na 200 a 100 metrů znak. Ve sprintu na 50 metrů znak 

skončila v semifinále dvanáctá a poslední den šampionátu byla součástí jedenácté ženské 

štafety na 4 x 100 metrů polohově. Očekávání ale byla v případě české rekordmanky o něco 

vyšší a za jejich nenaplnění může nezvládnutá psychika (více v závěru této kapitoly). 

 

 Mimo oficiální distribuci byl 28. srpna v hudebním klubu Pecka na sídlišti Písečná 

promítán film Cesta ven. Uvedl jej hlavní mužský hrdina snímku, chomutovský Rom David 

Ištok. Film, který měl premiéru na konci května, reprezentoval po šestnácti letech tuzemskou 

tvorbu úspěšně na festivalu v Cannes, v kině Svět ale promítán nebyl. Film obsazený neherci 

je příběhem mladé romské matky, která bojuje o obyčejný šťastný život pro sebe a dceru. 

Naráží však na předsudky většinové společnosti a na další překážky, které jí zabraňují obstát.  
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          Stává se zvykem, že poslední prázdninová sobota v Chomutově patří festivalu Barevná 

planeta. Čtvrtý ročník se spojil s akcí Žijeme tady. Obě vyzývají k toleranci – první k menšinám 

a odlišným rasám, druhá k různým zdravotním a sociálním handicapům. Návštěvníci letního 

kina tak 30. srpna mohli zhlédnout bohatý program sestavený z tanečních, hudebních nebo 

divadelních vystoupení a také ochutnat různé cizokrajné speciality u stánků etnických skupin. 

Vrcholem akce bylo stejně jako o rok dříve vystoupení hudební skupiny The Tap Tap. 

 

Září 
 

 Taneční škola Beethoven D.C. Chomutov se od 18. do 21. září zúčastnila Mistrovství 

světa ve street dance show a Světového poháru v disco dance v Ústí nad Labem. Největšího 

úspěchu z chomutovských tanečníků dosáhl Vítek Lukavec, který zvítězil v kategorii juniorů a 

zlatou medaili získal také s Alexandrou Štejnarovou v juniorských duetech. Stříbrnou medaili 

pro Beethoven D.C. vybojoval David Brousil v kategorii dětí a bronzovou získala Alexandra 

Štejnarová v akrobatické disciplíně freestyle. Dětská malá skupinka BBees a juniorská New 

Age si shodně vytancovaly stříbrnou medaili. Řada dalších závodníků a formací Beethovenu 

se v silné mezinárodní konkurenci probojovala do finálových kol. 

 

          V rámci druhého dne Velké ceny Chomutova v plavání proběhla 27. září opět exhibiční 

štafeta, při níž spolu v jednotlivých týmech startovali vždy dva profesionálové a dva amatérští 

plavci. Z vítězství se radovala firma Strix, která měla ve svém středu reprezentanty Annu 

Kolářovou a Tomáše Plevka. Velké ceny se zúčastnila většina hvězd plavecké reprezentace 

včetně Simony Baumrtové, čímž se stala nejlépe obsazeným tuzemským závodem sezony.  
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Říjen 
 

 
  

          Stadion na Zadních Vinohradech hostil 9. října přátelské fotbalové utkání reprezentací 

do 20 let Česká republika – Francie. Na snímku čeští hráči blahopřejí k úvodní trefě Janu 

Shejbalovi (č. 8, druhý zleva), bohužel za dvě minuty hosté vyrovnali a ve druhé půli přidali 

vítězný gól. Výsledek 1:2 (1:1) znamenal pro českou dvacítku první prohru od srpna 2012. 

 

        Generační obměna kádru softbalistů 

SC 80 Beavers Chomutov pomalu spěje 

k završení, výkonnost týmu i tak zůstává 

velmi vysoká. Beavers v základní části 

extraligy skončili čtvrtí, v play off vyřadili 

Radotínský SK a Hrochy Havlíčkův Brod a  

nestačili až ve finále na Spectrum Praha. 

S největším favoritem prohráli 1:3 na 

zápasy (4:3, 3:6, 2:7, 2:9) a získali stříbrné 

medaile. Ve finále soutěže byl Chomutov 

poosmnácté za sebou! Tým Beavers B se 

popáté v řadě stal vítězem Interpoháru.  
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Listopad 
 

 Chomutovská plavkyně Simona Baumrtová má další stříbrnou medaili z mistrovství 

Evropy. Mezinárodní plavecká federace začátkem listopadu kvůli pozitivnímu testu mistryně 

světa a světové rekordmanky Julie Jefimovové totiž diskvalifikovala štafetu Ruska, jež zvítězila 

ve štafetovém závodě na 4 x 50 metrů polohově na Mistrovství Evropy v krátkém bazénu 2013 

v dánském Herningu. Znamenalo to, že čeští plavci Simona Baumrtová, Petr Bartůněk, Lucie 

Svěcená a Tomáš Plevko, kteří v tomto závodě skončili třetí, mohli po necelém roce slavit zisk 

stříbrné medaile.   

 

  

          Nejreprezentativnější soubor děl dvaceti tří nejvýznamnějších současných sklářských 

výtvarníků byl od 7. listopadu do konce roku vystavován v galerii Špejchar. Výstavu s názvem 

Czech Glass Masters připravil umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek. V jeho rodném 

Chomutově měla kolekce premiéru, po Novém roce se stěhovala do Českého Krumlova a pak 

za oceán do New Yorku.  

 

 Jedenáctý ročník hudebního festivalu Cumbajšpíl, pořádaného občanským sdružením 

Kuprospěchu v kooperaci s annaberským Alte Brauerei, proběhl 14. a 21. listopadu. Místem 

konání se tentokrát stala budova hlavního vlakového nádraží v Chomutově, konkrétně zdejší 

již mnoho let nevyužívaná restaurace. Na dvou pódiích se jako obvykle představili hudebníci 

z obou stran Krušných hor, ale také několik hvězd nezávislé scény, například královéhradecká 

hudební skupina DVA nebo Schwarzprior z Ostravy. 
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 Chomutovské taneční gala – Velká cena města Chomutova proběhla v městském 

divadle 16. listopadu podevětadvacáté. Ve sportovním tanci třídy BAM soutěžily nejen české, 

ale i zahraniční páry. A právě jeden takový, Poláci Stanislaw Wolyniec a Katarzyna Tunska, 

zvítězil ve standardních tancích. Latinskoamerické opět vyhráli oblíbenci místního publika Jan 

Onder a Lucie Hunčárová.   

 

 
 

 Ve skvělé formě se v chomutovské městské hale 27. listopadu představila legendární 

kapela Olympic v čele s nestárnoucím zpěvákem Petrem Jandou. Diváci si přišli na své při 

časem prověřených hitech, ale se zájmem vyslechli i písně z nového alba Souhvězdí drsňáků. 
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Prosinec 
 

 Plavkyně Simona Baumrtová se zúčastnila Mistrovství světa v krátkém bazénu, které 

se od 3. do 7. prosince uskutečnilo v katarském Dauhá. Obhajoba bronzu ze znakařské stovky 

z Istanbulu 2012 se jí sice nevydařila, přesto ji 9. místo (100 m znak), 8. místo (200 m znak) a 

7. místo (50 m znak) zajistily post nejlepšího člena české výpravy (víc v závěru této kapitoly). 

 

           Na pilíři u vchodu do gymnázia opět stojí 

bohyně moudrosti Pallas Athena. Čtyřmetrová 

socha byla 8. prosince slavnostně odhalena i za 

účasti jejího tvůrce akademického malíře a sochaře 

Kamila Sopka. Někdejší symbol se na gymnázium 

vrátil po víc než sedmdesáti letech. Původní socha 

z bronzu, která měřila tři a půl metru, zmizela 

v době války a pravděpodobně byla roztavena pro 

válečné účely.  

 

           Na Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů 

do 20 let, které se od 26. prosince do 5. ledna 

2015 uskutečnilo v Kanadě, měli Piráti Chomutov 

zastoupení v Davidu Kämpfovi a Ondřeji a Davidu 

Kašových. Český tým skončil ve skupině druhý, ve 

čtvrtfinále však podlehl Slovákům a skončil šestý. 

Ondřej Kaše jednou skóroval na jeden gól nahrál, 

Kämpf měl dvě asistence a David Kaše jednu.  
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2. 2.  Ostudný rekord a pád zpět do první ligy 

 
  

 Do sezony 2013/2014 vstupovali hokejoví Piráti Chomutov i jejich příznivci s mírným 

optimismem a vírou, že se management poučí z předešlé sezony, kdy tým zachránil extraligu 

až v posledním kole baráže. Bohužel vedení klubu nejenže ponechalo ve funkci trenéra Jiřího 

Čelanského, ale ještě jeho pravomoce rozšířilo o práci sportovního manažera. Čtyřiatřicetiletý 

činovník si tak mohl hráče vybrat a mužstvo sestavit podle svých představ. Do Chomutova 

přivedl především Slováka Ľuboše Bartečka, účastníka tří olympiád a šesti mistrovství světa, 

držitele zlata z MS 2002 a stříbra z MS 2000 a hráče s 269 starty v kanadsko-americké NHL. 

Dres Pirátů nově oblékli také další dva Slováci Jozef Balej (čerstvý vítěz extraligy, 18 startů 

v kanadsko-americké NHL) a Tomáš Malec (46 startů v kanadsko-americké NHL), Rakušan 

André Lakos (účast na OH, devětkrát účast na MS, bohaté zkušenosti z nejlepších evropských 

lig) a Jaroslav Svoboda (160 startů v kanadsko-americké NHL včetně finále o Stanley Cup). 

Tyto silné individuality ale netvořily tým a svou neochotou bojovat a táhnout za jeden provaz 

se nakonec podepsaly pod patrně nejnepovedenější sezonu v historii chomutovského hokeje. 

Naopak Čelanskému se při sestavování kádru do koncepce nehodil dosavadní kapitán týmu 

Milan Kraft, kterého poslal dokončit smlouvu do partnerské Kadaně. Někdejší reprezentant, 

juniorský mistr světa a hráč Pittsburghu to nepřijal a raději předčasně ukončil kariéru. 

 Problémy naznačilo už období přípravných zápasů. V European Trophy, v níž si Piráti 

v předchozí sezoně udělali dobré jméno, tentokrát na stejné soupeře vůbec nestačili. Porazili 

jen UPC Vídeň Capitals 5:4 po prodloužení a KaIPa Kuopio 6:5 po nájezdech, zbývajících šest 

utkání prohráli. Podobně neúspěšní byli i v dalších přípravných zápasech. 
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Stálicí sestavy se stal odchovanec Kadaně a Chomutova Ondřej Kaše, na snímku v šanci před 

karlovarským brankářem Tomášem Závorkou. Nastoupil k 53 utkáním, v nichž dal 7 gólů. 

 

 Přišla extraliga a výkony Pirátů zůstávaly matné. Problematickým aspektem jejich hry 

byly výkony brankářů, kteří kolikrát stáli za prohrou ve vyrovnaném utkání. Série porážek tak  

jen zřídkakdy přerušilo ojedinělé vítězství, na které Piráti stejně nedokázali navázat. V prvním 

prosincovém zápase Chomutov vyhrál na ledě Kladna, ale následujícím duelem se začala rodit 

ostudná šňůra 24 proher v řadě, jež nemá v historii nejvyšší české soutěže obdoby. Ke zvratu 

nepomáhalo nic – výměny trenérů, kdy Jiřího Čelanského na postu hlavního kouče nahradil 

Josef Turek a toho později Jaroslav Beck, ani příchody nových hráčů, změny v jednotlivých 

formacích, přesuny hráčů mezi Chomutovem a Kadaní, peněžní sankce ani intenzivní tréninky 

v reprezentačních přestávkách. Rekordní sérii utnulo, ale tristní bilanci nezvrátilo, až vítězství 

v posledním kole základní části, opět v Kladně. Psychicky rozklížení Piráti skončili s pouhými 

27 body beznadějně poslední, navíc se ztrátou, jež je odsuzovala k účasti v baráži bez ohledu 

na působení ve skupině o udržení. Vyhráli pouhých šest zápasů, po třech doma i venku. 
 

Závěr tabulky základní části extraligy 2013/2014: 
 

11. HC Verva Litvínov 52 16 8 7 21 106:122 71 

12. HC Energie Karlovy Vary 52 19 2 5 26 114:147 66 

13. Rytíři Kladno 52 10 7 3 32   98:154 47 

14. Piráti Chomutov  52 6 0 9 37   91:191 27 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HC_Verva_Litv%C3%ADnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/HC_Energie_Karlovy_Vary
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99i_Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1ti_Chomutov
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Výkony velezkušeného Ľuboše Bartečka (uprostřed) byly pro fanoušky zklamáním. 
 

 V zápasech play out o vyhnutí se baráži se umístění čtyř týmů nezměnilo. Piráty, kteří 

v nich vydolovali pouhý bod, doprovodili do soutěže o udržení v extralize kladenští Rytíři.  
 

1. HC Verva Litvínov 58 22 8 7 21 128:131 89 

2. HC Energie Karlovy Vary 58 20 4 5 29 132:170 73 

3. Rytíři Kladno 58 13 7 4 34 119:170 57 

4. Piráti Chomutov  58 6 0 10 42 102:215 28 

 

 Z první ligy sestavu pro baráž doplnili finalisté Mladá Boleslav a Olomouc. V úvodu se 

zdálo, že Piráti by sezonu přece jen mohli skončit záchranou extraligy a tudíž happy endem, 

protože vyhráli první tři zápasy. Bohužel to byly pouze prchavé okamžiky štěstí a psychického 

uvolnění pro fanoušky, kteří projevili téměř neuvěřitelnou oddanost chomutovskému hokeji, 

když jen málokdy jich do hlediště přišlo méně než tři tisíce a domácí průměr za celou sezonu 

byl 3 644. Následující zápasy přinesly další prohry a celosezonní hrozba se změnila v realitu. 

Rozhodlo předposlední kolo a v něm prohra doma s Rytíři Kladno, přestože ti už předtím měli 

sestup zpečetěn. Chomutov se tak po dvouletém účinkování v extralize vrátil zpět do 1. ligy. 

Z individuálních výkonů lze v pozitivním smyslu zmínit jen bilanci Davida Hrušky, který s 18 

góly a 14 asistencemi byl v základní části extraligy daleko nejlepším střelcem i nahrávačem 

mužstva. Další 4 góly a 5 asistencí přidal v zápasech o umístění a v baráži. 

 

1. BK Mladá Boleslav 12 5  2  2  3  38:31 21 

2. HC Olomouc 12 5  1  3  3  34:34 20 

3. Piráti Chomutov  12 4  2  1  5  30:27 17 

4. Rytíři Kladno 12 3  2  1  6  31:41 14 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HC_Verva_Litv%C3%ADnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/HC_Energie_Karlovy_Vary
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99i_Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1ti_Chomutov
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168&view=pastall&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168&view=pastv&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168&view=pastvp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168&view=pastpp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000188&soutez=100168&view=pastp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168&view=pastall&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168&view=pastv&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168&view=pastvp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168&view=pastpp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000206&soutez=100168&view=pastp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168&view=pastall&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168&view=pastv&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168&view=pastvp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168&view=pastpp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000204&soutez=100168&view=pastp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168&view=pastall&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168&view=pastv&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168&view=pastvp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168&view=pastpp&part=200215
http://hokej.idnes.cz/databanka.aspx?t=tym&id=1000046&soutez=100168&view=pastp&part=200215
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2. 3.  Do Simoniných výkonů začíná promlouvat psychika 
 

 
 

           Simona Baumrtová si v roce 2014 udržela pozici nejlepší české plavkyně, ale na medaili 

z mistrovství Evropy a světa poprvé po čtyřech letech nedosáhla. A to přesto, že trénovala se 

stoprocentním úsilím a výsledky na závodech ji řadily na absolutní českou i evropskou špičku. 

Právě na vrcholných akcích ji totiž začala negativně ovlivňovat psychika. 

 Nový rok začal příjemně, Český svaz plaveckých sportů podle očekávání zvolil Simonu 

Baumrtovou nejlepší plavkyní předchozího roku. Předávání cen se 15. ledna v Praze zúčastnil 

i její bratr Ondřej Baumrt, který v dílčí anketě o nejlepší dálkové plavce obsadil druhé místo 

v kategorii juniorů. 

 Během přípravy na letní vrchol, kterým bylo od 13. do 24. srpna Mistrovství Evropy 

v plavání v dlouhém bazénu v Berlíně, neměla Simona zvláštní problémy. Naopak, kvalitní 

prověrky – mezinárodní závody v Římě a mistrovství ČR – ukazovaly, že do Německa může jet 

s medailovými ambicemi. Dosahované časy byly výborné, některé měly parametry osobních 

rekordů a dva byly dokonce novými českými rekordy (200 m znak a 200 m polohový závod). 

Též příprava ve Slovinsku byla v pořádku, tréninkové ukazatele vynikající, jen tamní otevřené 

mistrovství bylo ovlivněno špatným počasím.  

            Na začátku ME v Berlíně byla Simona ve skvělé formě, rozplavbu na 200 metrů znak 

zaplavala naprosto v pohodě a s rezervou postoupila do semifinále. Před ním byla nečekaně 

velice nervózní, přesto dosáhla času 2:10,22. Druhý den před finále se situace s nervozitou 

opakovala. To byl zřejmě důvod, proč finálový závod rozjela příliš rychle. Po 150 metrech ještě 

obracela s náskokem více než půl vteřiny, ale už bylo jasné, že první příčku neudrží. Nakonec 

obsadila páté místo. Trenéři soudí, že s dobrým rozvržením sil a rozumnou mírou nervozity 

by získala medaili, nejspíš zlatou či stříbrnou. Psychická nepohoda se bohužel promítla do 
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dalších závodů. V disciplíně 100 metrů znak ještě Simona Baumrtová celkem hladce prošla do 

finále, v něm ale zaostala o víc než půl vteřiny za vlastním českým rekordem a opět dohmátla 

pátá. Od znakového sprintu na 50 metrů už úspěch neočekávala. S přehledem postoupila do 

semifinále, kde skončila dvanáctá. Poslední den šampionátu nastoupila do ženské štafety na 

4 x 100 metrů polohově, kde české družstvo obsadilo 11. místo. Přestože Simona Baumrtová 

se dvěma pátými místy postarala o nejlepší český výsledek mistrovství, část plaveckého světa 

a novinářů to hodnotila jako neúspěch. 

 Pro druhou polovinu sezony, kterou zakončovalo Mistrovství světa v krátkém bazénu 

v Dauhá, udělal trenérský tým v přípravě dílčí změny. Simonu sice brzdily vleklé problémy se 

zády, na druhou stranu postupné zlepšování časů nasvědčovalo, že na MS by měla být rychlá. 

V katarské metropoli se od 3. do 7. prosince sešla v podstatě olympijská konkurence, také 

výkonnost soupeřek byla mimořádně kvalitní na všech tratích. Přestože Simona Baumrtová 

plavala rychleji než před dvěma lety v Istanbulu, kde získala zatím jedinou medaili z MS, svá 

umístění neobhájila. Prvním závodem byl 100 metrů znak. V rozplavbě dosáhla velmi slušného 

času 57,61 a do semifinále postoupila z 8. místa. Zde výborně zaplavala první padesátku, ale 

kvůli zbytečně vysoké frekvenci temp nezvládla druhou, kterou měla ze všech semifinalistek 

nejhorší. Sice se zlepšila o 24 setin, ale stačilo to pouze na deváté, tedy první nepostupové 

místo. Druhý den plavala první úsek (26,56) ve smíšené polohové štafetě 4 x 50 metrů, která 

však také skončila devátá a finále jí těsně uniklo. Dalším individuálním závodem Simony 

Baumrtové bylo 200 metrů znak. Dvousetmetrové a delší tratě se plavou bez semifinále, 

proto bylo potřeba zabrat již v rozplavbách. Simona se prezentovala časem 2:03,95, kterým 

proklouzla do finále. Zde si bohužel mírně pohoršila (2:04,24) a skončila osmá, což ovšem 

vzhledem ke konkurenci nebyl neúspěch. Nejlepší výkon přišel předposlední den šampionátu 

v nejkratší disciplíně 50 metrů znak. Z rozplaveb (26,63) hladce postoupila do semifinále, kde 

se opět zlepšila (26,44) a z osmého místa postoupila do finále. V něm stlačila čas na 26,38 a 

v konečném hodnocení skončila sedmá. S umístěním a hlavně časem, který byl jen o dvanáct 

setin horší než osobní rekord, byla spokojená, přiznala ale také, že nebyla v takové psychické 

pohodě jako před rokem. Ještě před finále na 50 metrů znak plavala 4 x 100 metrů polohově, 

kde svůj první znakový úsek zvládla v čase 57,51. Po závodě členky štafety přiznaly, že trochu 

myslely na postup do finále, ale i celkové jedenácté místo braly.  

 V individuálních startech tedy Simona Baumrtová v Dauhá dosáhla na 7., 8. a 9. místo, 

což byl opět nejlepší výsledek z české výpravy. Kvůli nabité konkurenci měla přes kvalitní 

časy problémy dostat se do finále, přitom na minulém mistrovství světa v Istanbulu by jí 

takové výkony přinesly na všech tratích medaili. 

 Tu jí tak v roce 2014 přineslo pouze rozhodnutí Mezinárodní plavecké federace, která 

za doping diskvalifikovala ruskou prsařskou specialistku Julii Jefimovovou. Ta musela vrátit 

pět medailí včetně zlaté ze smíšené štafety na 4 x 50 metrů polohově z ME 2013 v dánském 

Herningu. Českou štafetu, již byla Simona Baumrtová členem, to posunulo ze třetí na druhou 

pozici. Simona tak dodatečně získala stříbrnou medaili. K pozitivům roku je třeba připočítat 

také dva české rekordy z 50metrového bazénu, a to 2:09,92 na 200 metrů znak a 2:13,81 na 

200 metrů polohový závod.  
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

 Rada města Chomutova v roce 2014 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Bc. Martin Klouda     Ing. Rudolf Kozák  

  Mgr. Jan Mareš, MBA    Mgr. Milan Märc 

  Stanislav Mikšovic     Ing. Jan Řehák 

  Jindřich Stádník     Jana Vaňhová 

  Ing. Kamila Vrtišková  

 

 

           Rada města Chomutova v roce 2014 zasedala třiadvacetkrát. Tato neveřejná jednání se 

konala: 13. ledna, 27. ledna, 10. února, 24. února, 3. března, 17. března, 7. dubna, 28. dubna, 

12. května, 26. května, 2. června, 18. června, 7. července, 25. srpna, 1. září, 15. září, 25. září, 

6. října, 20. října, 3. listopadu, 14. listopadu, 8. prosince a 18. prosince.  

 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2014 pracovalo ve složení (abecedně): 

MUDr. Jiří Binter 

Mgr. Eva Blažková 

Ing. Daniel Černý  

Ing. Vojtěch Čihař 
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Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík  

Ing. Helena Hanyšová (do 17. března) 

Ing. Jan Hartman 

Ing. Miloň Houda 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

Petr Kindermann (od 17. března) 

PaedDr. Marie Kindermannová 

Bc. Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Ing. Rudolf Kozák 

MUDr. Martin Krákora 

Mgr. Andrea Löblová 

Stanislav Mandát 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

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 2014 zasedalo třikrát, všechna zasedání jsou 

vedena jako řádná. Tato veřejně přístupná jednání proběhla 17. března, 16. června a 15. září. 

 

 Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena na pracovišti 

servisu pro zastupitelstvo města v budově magistrátu, zveřejněna na úřední desce magistrátu 

a dále jsou přístupná na webových stránkách města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 

 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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Zde je výběr nejzásadnějších a nejzajímavějších rozhodnutí: 

 

 Na zasedání 27. ledna rada města posvětila záměr pořádání farmářských trhů na 

náměstí 1. máje i v roce 2014. Ve třetím roce existence bylo pro trhy stanoveno období od 

8. března do 29. listopadu v dvoutýdenních intervalech. Trhy spolu s městem pořádá občanské 

sdružení Český um – Artificium Bohemicum.  

 

 Na tomtéž jednání radní schválili vyhlášení veřejných zakázek Integrovaného plánu 

rozvoje města Sídliště, místo pro život. První veřejná soutěž měla nalézt dodavatele, který 

zmodernizuje zeď u sportoviště při základní škole na Zahradní, vysadí zeleň, osadí veřejné 

osvětlení a vytvoří prostor k trávení volného času obyvatel města i žáků školy. Předpokládaná 

hodnota zakázky je přes 6 milionů. Druhá vyhlášená soutěž je na revitalizaci okolí Kulturního 

domu na Zahradní v hodnotě zhruba 40 milionů korun.  

 

 Na základě zhodnocení šestiletého funkčního období radní města 10. února potvrdili 

ředitele Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov Mgr. Karla Žižku ve funkci na 

dalších 6 let bez vyhlášení konkurzního řízení. Stejný postup při potvrzení ředitelů ve funkci 

použila rada i dříve u jiných organizací města. 

 

 Komise pro podporu občanských aktivit předložila na stejném zasedání radním své 

doporučení k žádostem o dotace na projekty. Osmdesát osm žádostí požadovalo více než 

3,6 milionu korun, rada po projednání schválila přidělení dotací v celkové výši 1,124 milionu 

korun 65 subjektům. Při posuzování v souladu se zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Chomutova členové komise a poté radní hodnotili hlavně zapojení veřejnosti do akce, 

rozsah a dopad akce, prezentaci Chomutova, hospodárnost projektu a podíl spolufinancování, 

splnění administrativních podmínek, ale i zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozích 

období. 

 

 Na mimořádném jednání 17. března rada města jmenovala novým ředitelem příspěv-

kové organizace Městské lesy Chomutov Petra Markese, který byl pověřen jejím vedením 

od podzimu, kdy na vlastní žádost ve funkci skončil František Vohralík. Ve 2. kole výběrového 

řízení se pro Markese a jeho koncepci vedení organizace vyjádřila většina poradních orgánů. 

 

            Zastupitelstvo města 17. března na svém prvním zasedání v roce 2014 schválilo zřízení 

pracovní skupiny, která se bude zabývat budoucností hazardu v Chomutově. Byla to reakce 

na návrh opozice úplně zakázat herny ve městě, nebo o tom vyhlásit referendum. O tématu 

se diskutovalo několik hodin, nakonec neprošel ani jeden návrh, ale aspoň byl schválen vznik 

zmíněné pracovní skupiny, v níž měly po jednom zástupci všechny politické subjekty působící 

v zastupitelstvu, jejím předsedou byl zvolen Milan Märc. Skupina si měla vyžádat vyjádření 

od odborníků na závislosti, prevenci či bezpečnost.  
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 Na jednání 17. března byl po složení slibu mezi zastupitele uveden Petr Kindermann 

z hnutí Nespokojení občané!, jenž nahradil odstoupivší Helenu Hanyšovou ze stejného hnutí.  

V tomto volebním období je to pátá změna v sestavě chomutovských zastupitelů, když dva se 

mandátů vzdali a dva zemřeli. Kindermann (na snímku uprostřed při skládání slibu) je synem 

stávající zastupitelky Marie Kindermannové. 

 

 Na stejném jednání zastupitelé rozhodli o rozdělení peněz mezi podporované sporty, 

mezi které se nově zařadily také florbal a atletika. Statisícové až milionové dotace od města 

získalo následujících dvanáct sportovních klubů: Piráti Chomutov (lední hokej) 7 400 000 Kč, 

FC Chomutov (fotbal) 900 000 Kč, TJ Slávie Chomutov (plavání) 700 000 Kč, FbC 98 Chomutov 

(florbal) 675 000 Kč, Czech Wrestling Chomutov (zápas) 600 000 Kč, BK Levharti Chomutov 

(basketbal) 500 000 Kč, SK Chomutov NH (národní házená) 400 000 Kč, AFK LoKo Chomutov 

(fotbal) 350 000 Kč, TJ VTŽ Chomutov (judo) 350 000 Kč, SC 80 Chomutov (kanoistika) 250 000 

Kč, SC 80 Chomutov (softbal) 225 000 Kč, TJ VTŽ Chomutov (atletika) 150 000 Kč. 

 

            Zastupitelé také 17. března vyjádřili souhlas s návrhem rady města a pro příští volební 

období stanovili počet zastupitelů v Chomutově na 35, tedy stejně jako dosud. Diskutovalo 

se také o tom, zda počet nesnížit kvůli finanční zátěži pro město, které zastupitelům vyplácí 

odměny, další náklady jsou spojeny s administrativou. 

 

 Na základě žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy 17. listopadu městská 

rada na jednání 7. dubna schválila návrh na zřízení jedné třídy přípravného stupně, a to od 
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nového školního roku. Jedná se o třídu pro sociálně znevýhodněné děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné 

třídy vyrovná jejich vývoj. Děti jsou do třídy zařazovány v souladu se školským zákonem na 

doporučení školského poradenského orgánu. Přípravné třídy jsou v Chomutově provozovány 

od školního roku 2003/04. Kapacita stávajících čtyř tříd, z nichž jedna je ve škole na Zahradní, 

jedna na Písečné a dvě v ZŠ a MŠ 17. listopadu, umožňuje podle vyhlášky zařadit 60 dětí.  

 

 Na tomtéž jednání se radní začali zabývat potřebou převzít příspěvkovou organizaci 

kraje Dům dětí a mládeže Chomutov a nadále zajišťovat její činnost. Kraj totiž oznámil, že ji 

k 31. srpnu ruší. Radní a poté na svém červnovém zasedání zastupitelé rozhodli, že vzhledem 

k nutnosti zabezpečovat volnočasové aktivity dětí a mládeže město hned od 1. září zřídí svou 

příspěvkovou organizaci, která činnost zařízení převezme. V souladu s tímto záměrem rada 

12. května rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na ředitele nové volnočasové instituce. 

 

 Radní na jednání 28. dubna ženě se dvěma dětmi, která je v rozvodovém řízení a bydlí 

v azylovém domě, na půl roku přidělili byt na půli cesty. Byty na půli cesty pomáhají lidem 

v těžkých životních situacích, než si zařídí vše potřebné a stálé bydlení. Přidělení navrhují 

sociální pracovnice a podmínkou je, že nájemci nesmí dlužit městu. 

 

 Na základě doporučení komise pro podporu občanských aktivit schválila na jednání 

27. května rada dotace na granty z rozpočtu města na podporu občanských aktivit. Pro 

devatenáct sportovních talentů z řad dětí a mládeže bylo vyčleněno 228 000 korun, pro čtyři 

další talenty ze sportů s převahou individuálního charakteru 38 000 korun. Rada dále grantem 

25 000 korun podpořila dvě obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby. 

 

 Na jednání zastupitelstva města 16. června připravovali opoziční zastupitelé vyhlášení 

referenda o zákazu heren v Chomutově. Podnětem byla petice s podpisy občanů žádajících 

referendum odevzdaná magistrátu 30. května. Nakonec tento bod do programu ale zařazen 

nebyl. Zatímco totiž petiční výbor uvedl, že na arších předává 4 100 podpisů, po přepočítání 

jich bylo 4 006 a po kontrole správnosti, zda obsahuje všechny náležitosti dané zákonem, zda 

podepsaní jsou plnoletými obyvateli Chomutova a vytřídění násobných zápisů stejných lidí, 

zbylo 3 209 relevantních podpisů. Zákon však ukládá, že návrh na vyhlášení referenda musí 

podepsat deset procent oprávněných voličů, což je v případě Chomutova 3 923. 

  

           Rada města 7. července projednala a doporučila zastupitelům schválit novou vyhlášku, 

která pomůže řešit problémy s krádežemi kovů a papíru. Návrh počítá s tím, že papír a kov 

budou moci do sběren odevzdávat jen právnické osoby. Lidé je budou moci odevzdávat do 

sběrných dvorů či do mobilních kontejnerů v rámci sběrných dnů, papír také do kontejnerů. 

Současné nástroje, jež mohou města proti zlodějům kovů použít, totiž nestačí. V Chomutově  

se každý rok vydávají desítky tisíc korun za ukradené poklopy kanálů, okapy, ploty i zařízení 

pietních míst. Řada krádeží navíc ohrožuje bezpečnost obyvatel města. 
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            Rada 7. července také schválila zhotovitele veřejných zakázek na revitalizaci a obnovu 

zeleně ve třech parcích v centru města. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila firma 

H-REKULTIVACE Černovice. V městském parku bude zeleň obnovena za 1,15 milionu korun, 

v parcích na náměstích Dr. Beneše a T. G. Masaryka celkem za 2,1 milionu. Práce začnou na 

podzim 2014 a následná péče by měla trvat až do roku 2017. Dotace z Evropského fondu 

regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí zaplatí tři čtvrtiny výdajů. 

 

             Po prázdninové přestávce se Rada města Chomutova do jednacího sálu radnice vrátila 

25. srpna, kdy ve věci budoucnosti hazardu v Chomutově poměrně překvapivě změnila názor 

a doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášku, která zakazuje veškerý bednový hazard, tedy 

výherní automaty, videoloterijní terminály, ale třeba i kvízomaty v celém městě. Donedávna 

přitom vedení města i rada prosazovaly zachování dvou heren, jež by byly pod nepřetržitým 

dohledem. Zastupitelé na svém nejbližším jednání 15. září tuto vyhlášku schválili k vydání 

s účinností od 1. ledna 2015. 

 

 Na stejném zasedání radní schválili opatření obecné povahy – stavební uzávěru, která 

by do doby vydání nového územního plánu měla regulovat vznik dalších ubytoven ve městě. 

Znamená to, že stavební úřad magistrátu nepovolí stavbu ani přestavbu budov, které mají 

sloužit pro ubytování sociálně slabých obyvatel.  

 

 Radní 1. září mimo jiných záležitostí projednávali žádosti o půjčky z Fondu rozvoje 

města, z něhož si mohou žadatelé z řad fyzických i právnických osob za výhodných podmínek 

půjčit peníze na opravy svých domů. Rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí půjčky 

sedmi žadatelům v celkové výši 820 tisíc korun. Ve fondu je aktuálně téměř 37 milionů korun. 

 

 Zastupitelstvo města Chomutova 15. září kromě vyhlášky zakazující veškerý takzvaný 

bednový hazard schválilo s účinností od 1. ledna 2015 i další vyhlášku, a to upravující systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systém nakládání se stavebním odpadem na území města. Do systému třídění jsou zařazeny 

i kovy a papír, což znamená, že jej budou moci občané bezplatně odevzdávat do sběrného 

dvora nebo do příslušných kontejnerů. Do výkupu pak budou moci tyto komodity prodávat 

jen lidé, kteří prokážou jejich původ. Opatření je namířeno proti takzvaným šroťákům, tedy 

lidem, kteří kradou kovy a papír a následně je prodávají do sběren. Tím každoročně působí 

tisícové škody na majetku města i samotných občanů. 

 

 Odpadů se týkalo i další rozhodnutí vzešlé ze stejného zasedání. Zastupitelé totiž dali 

na doporučení radních a schválili snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

z letošních 456 korun za osobu na 250 korun v roce 2015. Stanovení ceny ze zákona vychází 

ze skutečných nákladů, které se meziročně podařilo významně snížit, pozitivně se projevilo i 

efektivnější třídění odpadů, menší množství zničených kontejnerů a méně černých skládek. 

V obou případech však město každému ze svých obyvatel doplácí částku 338 korun. 
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 Na základě žádosti vedení Základní školy a Mateřské školy 17. listopadu městská rada 

na jednání 6. října projednala a schválila návrh na zřízení jedné třídy přípravného stupně 

základní školy speciální, a to od nového školního roku. Přípravný stupeň poskytuje přípravu 

na vzdělávání ve speciální škole dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Třída přípravného stupně základní 

školy speciální má podle zákona čtyři až šest žáků. Výuku bude zajišťovat kvalifikovaný učitel 

- speciální pedagog a asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením.  

 

 Radní 14. listopadu schválili termíny farmářských trhů na náměstí 1. máje pro rok 

2015. Zeleninu, ovoce a další regionální výpěstky a potravinářské výrobky tak Chomutované 

budou moci od února do prosince opět kupovat každou druhou sobotu. 

 

 Celou řadu rozhodnutí nezbytných pro chod města může učinit pouze zastupitelstvo a 

to Chomutov od 10. října neměl. Zastupitelům, kteří vzešli z předchozích voleb, tímto dnem  

zanikl mandát a nové zastupitelstvo nebylo možno kvůli opakování volebního hlasování svolat. 

Proto bylo jasné, že rozpočet města pro rok 2015, který 8. prosince projednala rada města 

ve starém složení, bude pouze provizorní. V době rozpočtového provizoria se uskutečňují jen 

nezbytně nutné výdaje pro zajištění běžného provozu a fungování města.  

 

 
 

Kvůli neplatnosti hlasování při říjnových komunálních volbách se zastupitelé v roce 2014 sešli 

pouze třikrát. 
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3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 
 

 V roce 2014 nedošlo na magistrátu města k žádným významným změnám, zato však 

k důležitým rozhodnutím a k realizaci některých opatření, jež budou mít vliv na jeho činnost 

hlavně v dalších letech. Ve funkci tajemníka pokračuje v čele úřadu Ing. Theodor Sojka. 

 Především byla zahájena realizace jedné z největších investic v rozsahu 30 milionů Kč, 

projektu dotovaného Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Rozvoj služeb e-governmentu 

– statutární město Chomutov. Jeho hlavním cílem je umožnění efektivní komunikace mezi 

úřadem a občany a komunikace v rámci úřadu samotného. Pro občany bylo vybudováno 

webové rozhraní s názvem Můj portál, které nabízí podklady a návody pro řešení životních 

situací a prostřednictvím tzv. chytrých formulářů obousměrnou komunikaci občana s úřadem. 

Jeho součástí je rezervační systém pro návštěvy přepážkových pracovišť magistrátu, dále je 

z domova umožněna virtuální prohlídka úřadu, která k dané životní situaci občanovi vyhledá 

příslušný odbor. Kromě periferních záležitostí, které nejsou vidět, ale zjednodušují práci 

úředníkům, jako je spisová služba, datový sklad nebo dlouhodobé důvěryhodné elektronické 

úložiště, je to zejména manažerský informační systém, který vedoucím úředníkům umožňuje 

sledovat, shromažďovat, analyzovat a zpracovávat údaje z činnosti organizace s výstupy 

prostřednictvím on-line reportů.  

 Také byl vytvořen dokument Strategický plán rozvoje města pro roky 2014 - 2024, 

kterým se úředníci řídí zejména při tvorbě rozpočtu a při přípravě strategických rozhodnutí 

pro radu nebo zastupitelstvo města. Chomutovský magistrát se v hodnoceném roce zapojil 

do projektu Úřad s úsměvem, jenž vytváří podmínky pro větší vstřícnost k občanům. Úředníci 

obsluhující občany jsou podrobováni kontrole tzv. mystery klienty a je vyhodnocována jejich 

vstřícnost k občanům při osobním jednání, telefonickém a e-mailovém styku. Uvnitř úřadu 

vznikl tzv. K-tým, který dohlíží zejména na zlepšení prostředí budov s cílem zvýšit komfort 

pro veřejnost a na dodržování Kodexu zaměstnance, který byl vytvořen samotnými úředníky 

pro zlepšení služeb magistrátu. Vše musí být v souladu s tzv. politikou kvality, kterou již dříve 

úřad přijal. Nadále pracuje CAF tým, který vyhodnocuje inovace zaměstnanců a dohlíží na 

plnění akčního plánu zlepšování úřadu. 

 V roce 2014 byl zprovozněn centralizovaný internet pro všechny organizace města, 

který zejména slouží ke zlevnění těchto služeb pro organizace zřízené městem (viz činnost 

odboru kanceláře tajemníka) a také slouží k přenosu dat pro zmíněný manažerský informační 

systém. Na základě rozhodnutí vedení města bylo provedeno posílení elektrických rozvodů 

a výměna strukturované kabeláže v budově historické radnice a jejích přilehlých objektech, 

což má velký význam pro stabilitu informačních systémů. V rámci ekologického přístupu 

k životnímu prostředí byl úřad vybaven zejména pro účely podatelny elektromobilem a pro 

práci terénních zaměstnanců šesti elektrokoly. 

 Nadále je naplňován dokument Analýza parkování ve statutárním městě Chomutově 

a úředníci v rámci pracovní skupiny pro parkování vyřizují podněty občanů, aktualizují 

pasportizaci parkovacích míst a jejich nákladnost včetně využitelnosti parkovacích automatů. 

V roce 2014 bylo vybráno z parkovacích automatů 6 550 834 Kč a z výdeje parkovacích karet 
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1 715 702 Kč. Celkem bylo vybráno 10 684 731,90 Kč včetně pokut. Příjmy jdou do Fondu 

rozvoje dopravní infrastruktury a občané si tak „šetří“ na další rozvoj parkování. I díky tomu 

došlo v roce 2014 v Chomutově k nárůstu parkovacích kapacit o dalších 126 míst, a to hlavně 

v oblastech nejkritičtějších, tj. v lokalitě Horní Ves (u Merkuru, u Luny) a ulici Kamenný vrch. 

 V největším objektu magistrátu ve Zborovské ulici došlo v závěru roku k odchodu 

Úřadu práce z nájemních prostor a tím se vytvořily podmínky pro zkulturnění prostředí a 

vytvoření komfortu zejména pro odbor sociálních věcí. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

tak mohlo obsadit celé první patro. Završilo se usazení všech odborů, a proto bylo objednáno 

malování chodeb, rekonstrukce podlah a inovace navigačního systému v celém objektu. 

 Nadále pokračovalo sledování výkonnosti úředníků státní správy mezi městy formou 

Benchmarkingové iniciativy 2005 a předávání dobrých praxí na této platformě. Opět se 

potvrdilo, že produktivita práce Magistrátu města Chomutova je vysoká a přezaměstnanost 

zde určitě nehrozí. Přesto stát nadále neplatí, co si „objednal“. Jak manažerský informační 

systém prokázal, nebylo v roce 2014 samosprávě v Chomutově zaplaceno 42 milionů Kč na 

přenesenou působnost. Kvůli tomu je nadále potřeba prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a 

v rámci Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR tlačit na navýšení příspěvku na 

přenesenou působnost. 

 

  

Odbor kancelář primátora 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly stejné, jen úsek propagace a cestovního 

ruchu byl přejmenován na úsek vnějších vztahů a úsek projektů se na konci roku rozštěpil na 

úsek dotací a strategie rozvoje města a na úsek veřejných zakázek. Vedoucím odboru nadále 

zůstává Ing. Jarmila Mravcová. 
 

Úsek dotací a strategie rozvoje města 

 V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Sídliště, místo pro život byly v roce 2014 

dokončeny dva investiční projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství na sídlištích.  

Prvním byl projekt Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní - II. etapa - hřiště.  

Cílem byla revitalizace ulice Pod Břízami, 

v níž došlo k vybudování parkoviště, 

výstavba hřiště v Hutnické ulici a dvou na 

Kamenné - nad krytem (snímek vpravo) a 

vedle mateřské školy. Druhým projektem 

byla Revitalizace sídliště Březenecká, 

Kamenná, Písečná - III. etapa. Jeho cílem 

bylo dokončení modernizace sportoviště 

pro děti a mládež u základní školy na 

Písečné a částečná rekonstrukce Hutnické ulice, v jejímž rámci byl vybudován nový výjezd na 

komunikaci vedoucí k Březenci a jirkovským sídlištím.  
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 Dále město obdrželo dotaci za projekt Revitalizace veřejné zeleně v Chomutově, část 

sídliště Písečná - I. etapa. Po fyzické realizaci v roce 2013 byla v roce 2014 vyplacena dotace 

ve výši 1 470 748 Kč. V rámci projektu byl revitalizován lesík na Písečné, kde byly vysázeny 

nové dřeviny a kde byl vybudován fitpark s deseti novými venkovními posilovacími stroji pro 

dospělé (na snímku), hlavně pro sportovní vyžití seniorů. Taktéž projekt Revitalizace sídliště 

Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště byl zrealizován v roce 2013 

a dotace ve výši 34 388 052 Kč byla městu uhrazena v roce 2014. V rámci projektu došlo na 

sídlištích k renovaci chodníků, parkovišť, podchodu, prostor před školou, k bezbariérovému 

napojení na veřejné budovy a k osvětlení přechodů pro chodce a veřejných sportovišť.  

 V roce 2014 v rámci Integrovaného operačního programu Sídliště, místo pro život 

úsek dotací a strategie rozvoje města připravoval několik dalších dílčích projektů. Cílem 

projektu Kamenný vrch - street workout sportoviště + dirt park je vybudování venkovní 

posilovny s hrazdami a bradly a vedle v lesíku vybudování přírodního areálu pro jízdu na kole 

dirt park. Ukončení projektu je plánováno na červen 2015 a ještě v témže roce by měla být 

městu dotace proplacena. Cílem projektu Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní je 

modernizace sportoviště, doplnění herních prvků, veřejného osvětlení a oplocení areálu, 

výstavba pěší komunikace. K dokončení projektu dojde v roce 2015, dotace bude proplacena 

v letech 2015 a 2016. Cílem projektu Revitalizace okolí kulturního střediska na Zahradní – 

I. etapa je bezbariérově napojit jižní část objektu kulturního střediska na sídliště Zahradní a 

Písečná a zlepšit jeho okolí. Realizace proběhne v roce 2015, proplacení dotací do roku 2016. 

V rámci Revitalizace okolí kulturního střediska na Zahradní – II. etapa bude dokončena 

obnova ústřední plochy v okolí budovy kulturního střediska a obchodního centra, přičemž 

tato etapa bude řešit úpravu hlavní ulice mezi křižovatkami Písečná - Borová a Písečná - 
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Zahradní, opravu obou zastávek MHD, z nichž zastávku ve směru do města přesouvá před 

budovu kulturního střediska. Dále bude v této etapě vybudováno nové veřejné prostranství 

na místě zbourané části objektu. Cílem revitalizace je odstranění bariér a nevyužívaných částí 

veřejného prostoru, zajištění přirozených komunikačních tahů skrz lokalitu, bezbariérové 

zpřístupnění objektu a řešení parkování. Ukončení projektu je naplánováno na listopad 2015, 

dotace bude městu proplacena v roce 2016. Plánovanou podobu zrekonstruovaného areálu 

zachycuje následující vizualizace. 
 

 
 U projektu Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího 

systému v Chomutově jde o jeho doplnění 41 novými kamerami, 11 anténními soustavami a 

12 lampami veřejného osvětlení v lokalitě Kamenný vrch. Projekt bude ukončen v září 2015 a 

do konce roku bude proplacena dotace.  

           V rámci programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi ČR a svobodným státem Sasko 

byl ukončen společný projekt Chomutova a Annabergu-Buchholze s názvem Marketingová 

opatření partnerských měst. Uznaná dotace pro Chomutov činila 31 664,56 eura. Náplň a 

aktivity projektu navazují na projekt Centrum krušnohorského lidového umění a v jeho rámci 

vznikly nové webové stránky lead partnera a katalog pravidelných nabídek v oblasti kultury a 

sportu. Z končícího programu Cíl 3 se podařilo v roce 2014 také zorganizovat projekt Dětské 

Vánoce v Krušných horách. V Chomutově bylo v jeho rámci vyrobeno 20 nových dřevěných 

stánků na vánoční trh včetně výzdoby. Náklady města Chomutova jsou ve výši 2 638 000 Kč. 

Dotace je poskytnuta v eurech a je schválena ve výši 83 592 eur. Vyplacena bude v roce 2015 

dle platného kurzu. 

            Dalším operačním programem, z něhož úsek dotací a strategie rozvoje města realizuje 

stavební investiční projekty, je Operační program Životní prostředí. V roce 2014 byla jeho 

prostřednictvím provedena výměna oken a zateplení základních škol - Energetická opatření 
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ZŠ Písečná – dotace 13 560 971 Kč, Energetická opatření ZŠ Březenecká - dotace 11 218 216 

Kč a Energetická opatření ZŠ 17. listopadu - dotace 11 068 032 Kč. Za pomoci uvedeného 

operačního programu byly dokončeny i projekty Fototermika - Domov pro seniory, zajištění 

solárních kolektorů s ohřevem teplé vody – dotace 3 942 068 Kč a Fototermika - Denní 

stacionář - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody - dotace 886 486 Kč. 

          V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) získalo město 

dotaci na projekt Moderní úřad 21. století. Projekt je realizován od roku 2013, ukončen 

bude v roce 2015. Dotace je poskytnuta zálohově ve výši 1 328 695 Kč. Projekt je cílený na 

podporu implementace nástrojů pro zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy 

města Chomutova. Zajímavým praktickým přínosem pro veřejnost je pořízení software pro 

veřejné sledování rozpočtu města a jeho organizací, tzv. klikací rozpočet. Druhým rokem je 

z OPLZZ podporován projekt Sociální centrum Kamínek. Kromě poskytovaných sociálních 

služeb je z projektu též hrazena práce finančního a projektového manažera, jenž je současně 

správcem celé budovy. 

 V roce 2014 proběhla realizace projektu Rekonstrukce havarijního stavu páteřního 

vodovodního řadu v oblasti Kamencového jezera, na který úsek dotací a strategie rozvoje 

města získal podporu z Fondu vodního hospodářství (poskytovatel Ústecký kraj). Dotace činila 

1 284 100 Kč z celkových 2 140 167 Kč nákladů projektu. 

 Za vítězství v soutěži Obec přátelská rodině 2013, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, získal Chomutov neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000 Kč. Tento obnos se 

město rozhodlo investovat do projektu s názvem Rodinné centrum Rozmarýn. Z dotace bylo 

pořízeno vybavení rodinného centra k zajištění budoucího provozu, vytvořeno pracovní 

místo v návaznosti na provoz centra a grafické logo spolu s propagačními předměty projektu. 

Na samotný objekt v městském parku, který dříve využívaly technické služby, město také 

získalo dar 496 000 Kč od společnosti ČEZ a použilo jej na opravu střechy a na nová okna.  

 

Úsek vnějších vztahů 

 Kromě úkolů vyplývajících z názvu úseku byla značná část jeho činnosti věnována 

organizaci a zabezpečení akcí sloužících k reprezentaci města a obohacujících především 

společenský, ale zčásti také kulturní a sportovní život v Chomutově. Řada z nich má dlouhou 

tradici. Jde o reprezentační ples města, společenské setkání u příležitosti Dne učitelů, setkání 

při příležitosti výročí narození prezidenta T. G. Masaryka, zpřístupnění architektonických 

památek při dubnovém Mezinárodním dni památek a sídel a zářijových Dnech evropského 

dědictví, Chomutovské Velikonoce - vystoupení dětí z mateřinek v Rytířském sále radnice 

a na náměstí 1. máje ve spolupráci s Mateřskou školou a PZOO, Chomutovský Dragon Cup – 

závody dračích lodí na Kamencovém jezeře, oslavy výročí osvobození od nacismu, udělení 

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

v městském parku v období letních prázdnin, ocenění dárců krve, výstavy regionálních autorů 

v Art galerii Radnice, oslavy výročí vzniku republiky, pietní akt ke Dni válečných veteránů, 

setkání zástupců kulturních, sportovních a sociálních organizací a spolků působících ve městě, 

oslavy Dne boje za demokracii a Mezinárodního dne studentů, Chomutovské taneční gala – 
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Velká cena města Chomutova. Jednoznačně největšími městskými akcemi zůstávají dubnové 

Chomutovské slavnosti, jež tentokrát proběhly v duchu různých světových a mezinárodních 

dnů, a adventní Chomutovské Vánoce, které měly podtitul Dětské Vánoce v Krušných horách 

a byly příkladem spolupráce s partnerským městem Annaberg-Buchholz. Děti z mateřských 

škol z obou měst se navzájem navštívily a na vánočních trzích předvedly krátké kulturní 

pásmo. Na snímku děti z Annabergu-Buchholze vystupují v party stanu na náměstí 1. máje. 
 

 
 

           Úsek též zajišťoval aktivity spojené s kandidaturou na titul Evropské město sportu roku 

2016. Titul se uděluje od roku 2001, a to ve třech kategoriích podle velikosti města. Hodnoticí 

komisi zajímá sportovní infrastruktura města, sportovní projekty, počet klubů nebo třeba 

podíl a struktura sportujícího obyvatelstva. V roce 2014 město podalo přihlášku s příslušnými 

přílohami, které měly Chomutov představit coby vhodného kandidáta. 

 Úsek také zprostředkoval pět setkání vedení města a městských organizací s občany, 

z nichž jediné se uskutečnilo mimo radnici, a to na Březenecké, kde se především řešila 

problematika pozemku po bývalém domově mládeže a uvažovaná výstavba startovacích bytů. 

Celkem na nich Chomutované přednesli 110 dotazů, žádostí a podnětů a 8 pochval. Rodinné 

zápolení mělo pro rodiny s dětmi nejen z Chomutova připraveno 17 akcí, které vyvrcholily 

závěrečným bálem s losováním cen. Do soutěžení s kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem se 

zapojilo 411 rodinných týmů. Dále úsek zajišťoval vydávání Chomutovských novin, měsíčního 

programu sportovních, kulturních a společenských akcí, připravoval program pro významné 

hosty a zabezpečoval propagaci města. V této oblasti například organizačně i personálně 

zajišťoval účast na veletrzích cestovního ruchu, v tuzemsku konkrétně v Praze, Brně, Plzni, 

Mostě, Hradci Králové a nově v Ostravě, v zahraničí pak v Drážďanech, Lipsku a nově také 

v Bratislavě, Chemnitz (na snímku na další straně) a Poznani. 
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Odbor kancelář tajemníka 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru zůstaly stejné. Funkci vedoucího nadále 

vykonává Ing. Václav Fiala. 

 

 Personalista spadající pod odbor v roce 2014 evidoval 222 zaměstnanců magistrátu, 

z toho 183 žen a 38 mužů. Věkově náleželo 31 zaměstnanců do kategorie mladších 30 let, 

dalších 123 bylo ve věku 31 až 50 let a 68 zaměstnanců ve věku 51 až 60 let. Co se vzdělání 

týká, pak 123 zaměstnanců mělo středoškolské vzdělání s maturitou, 17 zaměstnanců vyšší 

odborné vzdělání a 82 zaměstnanců mělo vysokoškolské vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných  

zaměstnanců neustále přibývá - v roce 2013 jich bylo 72 a v roce 2012 jen 66. Během roku 

2014 nastoupilo na magistrát 40 zaměstnanců (z toho 6 z rodičovské dovolené) a vystoupilo 

30 (z toho 7 na mateřskou a rodičovskou dovolenou). 

 Celkové náklady na vzdělávání úředníků činily 875 000 Kč a zaměstnanci absolvovali 

1 194 dílčích vzdělávacích akcí včetně 688 vzdělávacích akcí prostřednictvím e-learningu. 

K 31. květnu skončil projekt Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova 

v souladu se zákonem 312/2002 Sb. Veškeré vzdělávací aktivity projektu, který probíhal od 

června 2011, byly placeny z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a spolufinancovány ze státního rozpočtu ČR, Evropského sociálního fondu a z rozpočtu města 

Chomutova. Na snímku na další straně prezentace projektu při poradě jednoho z odborů. 
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            V roce 2014 byla v budově Zborovská 4602 dokončena výměna starých nevyhovujících 

oken za moderní, energeticky úsporná. Nejenže se tak zlepšil vzhled budovy, ale došlo také 

k prokazatelným úsporám zamezením úniků tepla přes stará netěsnící okna. 

 

 V rámci provozu metropolitní sítě města bylo rozhodnuto o centrálním poskytování 

internetových služeb pro Magistrát města Chomutova a dalších 16 organizací zřizovaných 

městem. Poskytovatel internetu byl vybrán prostřednictvím veřejné zakázky. Napojení všech 

budov proběhlo od října do poloviny prosince. Sjednocením internetových služeb v rámci 

metropolitní sítě se zvýšily technické parametry internetu i rozsah zákaznické podpory pro 

všechny uživatele, naopak významně se snížily výdaje jednotlivých organizací. Zatímco dřív 

platily různým poskytovatelům průměrně 3 500 Kč měsíčně, po spouštění centralizovaných 

služeb se tato částka snížila na 580 Kč. 
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Odbor ekonomiky 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru se v roce 2014 nezměnily, jeho vedoucím 

zůstává Ing. Jan Mareš. 

 

 Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo v hodnoceném roce  

se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 88,4 milionu Kč. Podařilo se ho dosáhnout 

zejména výraznou úsporou ve výdajové stránce, kde město uspořilo 27,96 % schváleného 

rozpočtu. V příjmové stránce naopak došlo ke zlepšenému plnění daňových příjmů (108,8 %) 

a kapitálových příjmů z prodeje majetku (108,4 %). Z daňových příjmů se naplnily všechny 

sdílené daně, vyjma daně z příjmů fyzických samostatně výdělečných osob (plnění 48,15 %). 

Výnosy ze sdílených daní dosáhly nejvyšší hodnoty v dlouhodobé historii města a převýšily i 

výnosy předkrizového roku 2008. K pozitivnímu plnění došlo hlavně u daně z přidané hodnoty 

(rozpočet překročen o 15,9 mil. Kč), daně z příjmu právnických osob (o 21,5 mil. Kč), u daně 

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (o 7,6 mil. Kč) a u daně z nemovitosti (o 9,4 mil. Kč).  

Celkové daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní, správní poplatky apod.) dosáhly 

plnění 108,8 % upraveného rozpočtu (655,5 mil. Kč). 

 Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, prodeje nekapitálového majetku, příjmy ze služeb, 

sankční platby apod.) se naplnily na 72,1 % plánu (82,7 mil. Kč). Kapitálové příjmy z prodeje 

investičního majetku dosáhly 108,4 % (15,4 mil. Kč). Přijaté dotace dosáhly plnění 100,1 % 

upraveného rozpočtu (193,5 mil. Kč). 

 Oproti tomu běžné výdaje města (provoz magistrátu a rozpočet na město napojených 

organizací) dosáhly 74,5 % upraveného rozpočtu (654,6 mil. Kč). Úspora zde představuje více 

než 224,4 mil. Kč, nicméně 125,1 mil. Kč z toho představuje rezerva, v níž zůstala polovina 

nerozděleného hospodářského výsledku z předcházejícího roku a současně v ní je rozpočtově 

alokována většina vratek dotací, zlepšené plnění příjmových položek a též výnosy z hazardu, 

které jsou kvůli regulační vyhlášce kvalifikovány jako nahodilé příjmy (31 mil. Kč). 

 K dalším výrazným úsporám došlo u nákupu služeb (28,6 mil. Kč, zejména měkké 

projekty, služby telekomunikací, konzultace a poradenství), platech zaměstnanců (27,2 mil. 

Kč, zejména díky tomu, že mnoho pracovních úvazků je uznatelným nákladem realizovaných 

projektů, dále díky dotacím na aktivní politiku zaměstnanosti a dotacím na sociálně-právní 

ochranu dětí či projektu C2 v oblasti sociální práce), nákupech energií (4,5 mil. Kč), nákupech 

materiálu a dlouhodobého hmotného majetku (3,6 mil. Kč) a úhradě úroků z úvěru (2,3 mil. 

Kč), který díky poklesu sazeb na mezibankovních trzích neustále zlevňuje. Kapitálové výdaje 

rozpočtu města byly čerpány na 65,2 % plánu (204,4 mil. Kč). Nižší čerpání je způsobené 

zejména přesahem některých akcí do rozpočtu roku 2015. 

 Provozní výsledek hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy - daně, nedaňové příjmy a 

provozní dotace a mezi běžnými výdaji - provoz města a jeho organizací) dosáhl přebytku 

170,0 mil. Kč. Část provozních úspor bylo použito na dofinancování investičních akci roku 

2014, čímž nemusely být použity prostředky z vratek dotací a volné prostředky města ze 

zhodnocování. Kapitálový výsledek hospodaření (rozdíl mezi kapitálovými příjmy – prodej 
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kapitálového majetku a investiční dotace a mezi kapitálovými výdaji - investiční akce a 

investiční projekty) skončil s deficitem ve výši 81,6 mil. Kč. V roce 2014 tak město vynaložilo 

204,4 mil. Kč na reprodukci svého majetku. Dalších 28,0 mil. Kč vynaložilo na opravy a údržbu 

stávajícího majetku. 

            Jak je uvedeno v úvodu, celkový výsledek hospodaření města dosáhl výše 88,4 milionu 

korun, které budou moci být rozděleny na nové investiční akce. Současně tak byl umazán 

celý deficitní rozdíl ve výši 267,8 mil. Kč v položce financování, čímž nebylo potřeba zapojit 

prostředky z minulých let. Výsledek tak výrazně překonal rámce schválené zastupitelstvem. 

 V úpravách rozpočtu se promítaly aktuální 

potřeby města. Značnou změnou bylo rozhodnutí 

o vypuštění mimořádného splacení revolvingového 

úvěru v závěru roku, naopak bylo rozhodnuto 

o rozložení splátek do stejných částek v období 

2015 - 2019. Prostředky z ROP Severozápad, které 

město obdrželo v roce 2013 jako vratky dotací a 

jež měly posloužit na mimořádnou splátku úvěru, 

byly po celý rok 2014 zhodnocovány, čímž vynesly 

12 milionů Kč, zatímco revolvingový úvěr stál město 

2,7 milionu Kč. 

 K hospodaření v roce 2014 město obdrželo 

dvojí ratingové hodnocení (Czech Credit Bureau, 

AQE Advisors), která udávají, že město je bonitní 

subjekt, jež je schopen dostát závazkům včas. 

 

Hospodaření města Chomutova k 31. 12. 2014 
v tisících Kč 

      

 
Rozpočtový výsledek hospodaření (saldo rozpočtu města) 

      

č.ř. Druhové třídění 
Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet 

2014 

Skutečnost 
hospodaření 

k 31. 12. 2014 

% plnění 
rozpočtu 

1 Celkové příjmy 830 327,00 924 590,00 947 340,30 102,46 

2 třída 1 - daňové příjmy 567 403,00 602 388,00 655 467,50 108,8 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 210 947,00 114 652,00 82 651,30 72,1 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 10 450,00 14 166,00 15 355,90 108,4 

5 třída 4 - přijaté dotace 41 527,00 193 384,00 193 865,60 100,2 

6 Celkové výdaje 972 005,00 1 192 317,00 858 951,30 72,04 

7 třída 5 - běžné výdaje 737 675,00 878 986,00 654 575,80 74,5 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 234 330,00 313 331,00 204 375,50 65,2 

9 Výsledek hospodaření -141 678,00 -267 727,00 88 389,00   
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Provozní rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet 

2014 

Skutečnost 
hospodaření 

k 31. 12. 2014 

% plnění 
rozpočtu 

        Běžné příjmy 819 877,00 803 018,00 824 581,90 102,7 

  z toho daňové příjmy 567 403,00 602 388,00 655 467,50 108,8 

            nedaňové příjmy 210 947,00 114 652,00 82 651,30 72,1 

            provozní dotace 41 527,00 85 978,00 86 463,10 100,6 

  Běžné výdaje 737 675,00 878 986,00 654 575,80 74,5 

  Provozní přebytek 82 202,00 -75 968,00 170 006,10   

      

Kapitálový rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet 

2014 

Skutečnost 
hospodaření 

k 31. 12. 2014 

% plnění 
rozpočtu 

        Kapitálové příjmy 10 450,00 121 572,00 122 758,40 101,0 

  z toho příjmy z prodeje majetku 10 450,00 14 166,00 15 355,90 108,4 

            kapitálové dotace 0 107 406,00 107 402,50 100,0 

  Kapitálové výdaje 234 330,00 313 331,00 204 375,50 65,2 

  Kapitálový deficit/přebytek -223 880,00 -191 759,00 -81 617,10   

        Výsledek hospodaření     88 389,00   

 

 

Účetní výsledek hospodaření 

  Náklady celkem 3 293 183 461,41 

Náklady z činnosti 394 176 909,52 

Finanční náklady 2 558 649 996,87 

Náklady na transfery 327 201 145,02 

Daň z příjmů 13 155 410,00 

Výnosy celkem 3 404 560 322,08 

Výnosy z činnosti  122 949 232,53 

Finanční výnosy 2 579 696 472,99 

Výnosy z transferů 86 041 652,21 

Výnosy ze sdílených daní  615 872 964,35 

Výsledek hospodaření před zdaněním 124 532 270,67 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období 111 376 860,67 
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Odbor dopravních a správních činností 

           Na odboru s nejvyšším počtem pracovních míst z celého magistrátu na konci roku 2014 

pracovalo 46 úředníků. Členění na úseky a pracoviště nedoznalo oproti předchozím rokům 

žádných změn, vedoucím odboru je nadále Ing. Bedřich Rathouský. 

 

            Rok 2014 přinesl několik událostí veřejného charakteru, které činnost odboru ovlivnily 

nebo alespoň souvisely s jeho agendou. Například to byly volby do Evropského parlamentu 

23. a 24. května a komunální volby 10. a 11. října, stejně jako v polovině listopadu rozhodnutí 

soudu, že hlasování v Chomutově bylo neplatné a musí se opakovat. Novým držitelem Ceny 

Jiřího Popela z Lobkovic se stal dopravní odborník a chomutovský rodák Jan Kadlec. V celostátní 

soutěži Nejlepší řidič roku 2014 zase získal 3. místo Jan Chvátal, majitel autoškoly z Kadaně. 

Novou etapu dopravy v Chomutově v listopadu otevřely čtyři autobusy na stlačený zemní 

plyn (CNG). Zřízení CNG stanice a pořízení CNG autobusů bylo zahrnuto do akčního plánu 

mezinárodního projektu QUEST, na němž odborníci z odboru spolupracují. Jedním z nich je 

vedoucí oddělení dopravních a přestupkových agend Jiří Klíma, který se v polovině prosince 

na Ministerstvu vnitra ČR také zapojil do činnosti expertní skupiny, jejímž úkolem je příprava 

převodu dopravně-správních agend z obcí nižších stupňů na obce s rozšířenou působností 

v rámci novely zákona o pozemních komunikacích.  

 V květnu úředníci odboru absolvovali první webinář na magistrátu, a to na téma Time 

management – zlodějové času (na snímku). Je to prvenství, které nepřekvapuje. Management 

odboru je proslulý prací s moderními technologiemi a jím zaváděné elektronické služby pro 

veřejnost dalece přesahují formát města.  
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 Elektronické služby odbor klientům nabízí už od roku 2003. Jak jsou využívány, ukazují 

následující grafy a tabulka. 

 První graf ukazuje SMS korespondenci od magistrátu ke klientům od roku 2005. Počet 

obsloužených ve 2. pololetí 2014 klesl na 43 231 (56 693 v roce 2013, 48 395 v roce 2012 a 

41 897 v roce 2011), což způsobila změna smluvního vztahu s operátorem, kdy měl magistrát 

za cenu 580 Kč až 10 000 SMS zpráv měsíčně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z tabulky zase vyplývá, že oddělení 

dopravních a přestupkových agend v roce 

2014 vyvolávacím systémem obsloužilo 

12 826 klientů a ukazuje údaje z předešlých  

let. Graf dole znázorňuje rozložení klientů 

registru vozidel obsloužených vyvolávacím 

systémem v jednotlivých letech a měsících.  
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Oddělení správních činností 

 Náplní činnosti oddělení jsou agendy evidence obyvatel města a 24 obcí ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností. 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. V hodnoceném roce všechna pracoviště oddělení 

správních činností obsloužila více než 63 000 klientů.  

 

Evidence obyvatel 

            Chomutov má k 31. 12. 2014 celkem 50 187 obyvatel (50 447 obyvatel k 31. 12. 2013). 

Ke stejnému datu byl počet obyvatel správního obvodu 83 919 (84 038  k 31. 12. 2013), z toho 

bylo 3 995 cizinců (4 009 k 31. 12. 2013). Na úřední adrese magistrátu bylo k 31. 12. 2014 

evidováno 2 010 obyvatel (1 893 v roce 2013). 

 

Občanské průkazy 

 Pracovníci oddělení nevyřizují agendu jen u přepážek, ale za občany jednou týdně, 

obvykle v pátek, také dojíždějí. Navštěvují domácnosti imobilních občanů, domovy důchodců 

a věznici ve Všehrdech, kde dohromady za rok 2014 obsloužili 2 827 klientů (726 v roce 2013).  

Standardem bylo využívání elektronických služeb objednání na agendu občanských průkazů a 

zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu. 

 

Cestovní doklady 

 V roce 2014 bylo vydáno 4 498 cestovních dokladů (4 187 v roce 2013), z toho 1 200 

dětem do 15 let (1 532 v roce 2013). Standardem práce úseku bylo využívání elektronických 

služeb objednání na agendu cestovních dokladů a zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu. 

 

Matrika 

 Matrika v roce 2014 zapsala 729 narozených dětí (710 v roce 2013), 162 uzavřených 

manželství (140 v roce 2013) a 698 úmrtí (787 v roce 2013). Provedla celou řadu slavnostních 

obřadů – 35krát vítání občánků (33krát v roce 2013), 5krát zlatou nebo diamantovou svatbu 

(8krát v roce 2013), 31krát předání vysvědčení nebo diplomů v obřadní síni (23krát v roce 

2013) a 3krát předání udělovacích listin státního občanství ČR (14krát v roce 2013). 

 

Zajišťování voleb 

           Oddělení správních činností pro město Chomutov a šestnáct okolních obcí organizačně 

zajišťovalo jak květnové volby do Evropského parlamentu, tak říjnové do zastupitelstev obcí.  

Součástí procesu u těch prvních bylo mimo jiné zajištění místnosti a prostředků pro činnost 

pracoviště Českého statistického úřadu, kontrola a zpracování zápisů o průběhu a výsledku 

hlasování, součinnost s ČSÚ na zajištění pracovníků a technických zařízení, sestavení seznamu 

voličů, zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti, kontrola průběhu hlasování 

ve volebních místnostech a archivace a skartace volební dokumentace. U druhých voleb plnil 

Magistrát města Chomutova funkci registračního místa pro samotný Chomutov a šestnáct 
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obcí. Součástí práce mimo jiné bylo projednání a registrace kandidátních listin, zajištění tisku 

hlasovacích lístků včetně korektur, kontrola hlasování ve volebních okrscích v Chomutově (40 

okrsků) a v obcích (16 okrsků) a archivace a skartace volební dokumentace. 

 

Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Klienti oddělení standardně využívají elektronických služeb, a to především dálkového 

objednání pomocí SMS, dále zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu a tzv. info limit bodů. 

V Česku ojedinělá služba výpis počtu bodů řidiče po šesti letech k 1. 1. 2015 končí. Důvodem 

je neakceptovatelné zvýšení ceny tohoto druhu SMS ze strany operátorů z 25 na 50 Kč. Službu 

za uvedenou dobu využilo asi 6 000 řidičů, zatímco přímo na přepážku si body přišlo ověřit 

jen zhruba 1 850 řidičů. 

 Pracovníci odboru ve spolupráci s městskými policisty pokračovali v potírání výskytu 

nepojištěných aut na veřejných komunikacích. Výskyt těchto vozidel v ulicích Chomutova dál 

klesá. Odbor již sedm let monitoruje průjezd vozidel na červenou (vozidlo míjí semafor už 

s červeným signálem) na třech vybraných křižovatkách města. Z následující tabulky vyplývá 

stagnace. 

 

Registr silničních vozidel 

 V evidenci registru bylo v hodnoceném roce 57 751 provozovaných aut (56 432 v roce 

2013). Počet provedených změn činil 23 244 (21 246 v roce 2013). Patřilo k nim 2 594 prvních 

zaevidování vozidla (2 489 v roce 2013), 1 234 vyřazení vozidla z provozu (1 203 v roce 2013). 

Zaevidovaných dovozů vozidel bylo 1 556 (1 466 v roce 2013). Ze všech činností registr vozidel 

vybral 8 641 000 Kč. I když tato částka meziročně vzrostla o 400 000 Kč, o plné 4 miliony Kč 

zaostávala za příjmy z předkrizového roku 2008, jak ukazuje následující tabulka.  

 

 Počet exekučních dotazů na chomutovský registr vozidel klesl, a to na 2 129 dotazů 

(5 105 v roce 2013). Ministerstvo dopravy jednak umožnilo exekutorské komoře přímý vstup 

do centrálního registru a dále vedoucí odboru zaslal intervenční dopis té části exekutorů, jež 

zpracování požadavků chomutovským registrem nadužívala.   

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Příjem  (v tisících Kč) 8 641 8 242 7 620 7 789 7 459 8 306 12 631 
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Registr řidičů  

 K 31. 12. 2014 bylo v registru zaevidováno 47 296 řidičů (47 605 k 31. 12. 2013) a 

2 878 neřidičů (2 834 k 31. 12. 2013), kteří nikdy neměli řidičské oprávnění. Ke stejnému 

datu 12 trestných bodů dosáhlo 589 osob (556 v roce 2013), alespoň 1 bod mělo ve správním 

území 5 140 osob (5 331 v roce 2013). Od ledna 2013 může být řidičům - plátcům alimentů 

na základě exekučního příkazu pozastaveno řidičské oprávnění do doby vyrovnání závazků. 

V roce 2014 správní orgán k tomuto kroku přistoupil u osmi řidičů (u šesti v roce 2013). 

Policií ČR bylo zadrženo a registru řidičů postoupeno k dalšímu řešení 165 řidičských průkazů 

(185 v roce 2013). Hlavními důvody byla jízda pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení 

závažné dopravní nehody. 

 Z porovnání s roky 2012 a 2013 vyplývá pokračující mírný nárůst počtu žáků autoškol. 

Mezi jejich absolventy bylo v roce 2014 jen pět Němců. Tento specifický segment žáků tvoří 

především alkoholici a osoby s vysloveným zákazem řízení v Německu.  

 

Obecné přestupky 

 V roce 2014 bylo evidováno 2 431 přestupků (2 350 v roce 2013), k tomu k projednání 

z roku 2013 přešlo dalších 520 skutků. Do nárůstu počtu se stále ještě promítaly dopady 

amnestie prezidenta ve smyslu drobné kriminality páchané amnestovanými osobami. Dalším 

závažným důvodem je zhoršující se společenské klima. 

 

Přestupky v dopravě 

 V roce 2014 měl úsek k projednání 3 511 přestupků (4 395 v roce 2013) včetně 1 124 

přestupků přecházejících z roku 2013. Nadále rostou nároky na pracovníky vykonávající tuto 

agendu, a to hlavně kvůli nejednotnosti výkladu práva. Přestupci se i v banálních kauzách čím 

dál častěji nechávají zastupovat právními profesionály, v hodnoceném roce už jejich podíl 

dosahoval poloviny případů. Veřejný zájem společnosti se tak ne vždy podaří prosadit. 

 

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad 

            Od 1. února do konce září byl omezen 

provoz na silnici I/13 a v Blatenské ulici pod 

mostem. Důvodem byla celková rekonstrukce 

mostu. V době zvedání části konstrukce byl 

z bezpečnostních důvodů provoz pod mostem 

krátkodobě uzavřen. Provoz kyvadlově řídilo 

přenosné světelné signalizační zařízení.  

 V dubnu a květnu společnost Lidl ČR 

opravila povrch horního parkoviště u prodejny 

ve Wolkerově ulici. Zároveň zahájila přístavbu 

prodejny na spodním parkovišti. 

 V červnu proběhla dlouho očekávaná oprava železničního přejezdu průmyslové koleje 

na silnici III/2256, mezi obyvateli známého jako „přejezd u Ferony“. Objížďka vedla po trase 
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Spořická – spojka mezi Spořickou a Beethovenovou – Beethovenova – Pražská – jihozápadní 

obchvat – Spořice. Cestující městskou hromadnou dopravou nemuseli tuto objížďku dlouhou 

6 km absolvovat. Autobus vždy najel před železniční přejezd, cestující přešli přes koleje a od 

přejezdu pokračovali jiným autobusem po trase. Cestující tím uspořili čas a dopravce náklady 

spojené s objížďkou. 

 Omezení provozu vyvolaly v říjnu také práce na opravě vozovek a parkovacích zálivů 

v ulicích Marie Pujmanové, Zengerova, Akademika Heyrovského, Gerstnerova, Hornická a 

u věžových panelových domů v Bezručově ulici. 

 Vodovodní, kanalizační či plynovodní potrubí byla rekonstruována v ulicích Kukaňova, 

28. října, Tomáše ze Štítného a v lokalitě pod hřbitovem - U Větrného mlýna, V Přírodě, Na 

Moráni, Šmilovského, U Plynárny. Po dokončení prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

v Děvínské a části Lužické ulice získaly obě vozovky nový povrch. Všechny tyto stavby měly 

vliv na zajištění dopravní obsluhy v dané lokalitě. Nejvíce to pocítili motoristé i obyvatelé 

v hustě obydlené oblasti okolí Luny. Zde byl kromě kanalizačního potrubí v Šafaříkově ulici 

rekonstruován plynovod v Rooseveltově ulici. Rozšířeno také bylo parkoviště před Lunou. 

            Z dopravních staveb na území Chomutova byla nejvýznamnější úprava v Hutnické ulici. 

Tam v prvním pololetí došlo nejen k rozšíření počtu parkovacích míst a k opravě vozovek a 

chodníků, ale vzniklo i nové propojení mezi Hutnickou ulicí a silnicí na Jirkov a Březenec. Další 

rekonstrukce vozovek a úpravy nebo rozšíření parkovacích míst proběhly v ulicích Jiráskova, 

Bezručova, Kosmonautů a Sluneční, Kostnická, Mostecká, Kosmova, Pod Břízami, Pod Strání, 

Pod Strážištěm a Riegrova – Starý dvůr. Na snímcích situace před a po výstavbě parkoviště na 

křižovatce ulic Kostnická a Bezručova. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 Organizační členění odboru i rozsah činnosti zůstaly v roce 2014 stejné. Vedoucím 

odboru je nadále Ing. Petr Chytra. 

 

Oddělení rozvoje města 

 Rozsah investičních akcí vycházel z potřeb města, stejně jako z jeho ekonomických 

možností. Ve spolupráci s odbory magistrátu a organizacemi města byly tyto akce vybírány 

z dlouhodobé databáze potřebných investic. Konečný seznam projednaný a schválený radou 

a zastupitelstvem města obsahoval třicet dvě položky. Provedeno bylo třicet akcí, jedna byla 

přesunuta do roku 2015, jedna byla odložena. Na realizaci bylo vyčerpáno 85 411 357,12 Kč. 

Odbor rozvoje, investic a majetku města v plném rozsahu všechny níže uvedené investiční 

akce přichystal. Provedl předprojektovou a projektovou přípravu, zajistil vydání správních 

rozhodnutí podle 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. Chodníky Březenecká, Mostecká 

Na základě požadavků občanů byly opraveny chodníky v ulici Březenecká, přespádována část 

chodníku v Hutnické ulici kvůli zatékání dešťových vod z chodníku do základových konstrukcí 

domu a zrekonstruován havarijní stav chodníku od Kauflandu k zastávce MHD v Mostecké 

ulici. Cena vč. DPH 1 445 050,40 Kč.   

2. Rekonstrukce hokejbalového hřiště Tomáše ze Štítného  

Vybudování nové herní plochy, instalace mantinelů, ochranné sítě za brankami, ochranného 

zábradlí pro diváky, zastřešení hráčských lavic, trestné lavice a boxu časoměřičů. Cena vč. 

DPH 1 474 748 Kč. 

3. Parkoviště Kamenný vrch 

Výstavba 26 nových parkovacích míst a nového veřejného osvětlení. Parkoviště je napojeno 

na stávající komunikaci. Cena vč. DPH 1 493 444,14 Kč.  
 

 

4. Rekonstrukce obrusné vrstvy v ul. 17. listopadu  

Položení nové živičné vrstvy místní komunikace v ulici 17. listopadu, v úseku před křižovatkou 

s Holešickou ulicí, dále přes křižovatku s Dřínovskou ulicí až po začátek připravované stavby 
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okružní křižovatky 17. listopadu - Kamenná. Dále byla ve stejném režimu zrekonstruována 

přilehlá parkoviště. V závěru byla provedena obnova vodorovného dopravního značení. Cena 

vč. DPH 3 228 685,75 Kč.  

5. Rekonstrukce obrusné vrstvy v ul. Písečná  

Položení nové živičné vrstvy místní komunikace v ulici Písečná, v úseku od křižovatky s ulicí 

Zahradní, dále přes okružní křižovatku s částí vozovky v ulici Pod Břízami, dále přes křižovatku 

s ulicí Hrdinů po zastávku MHD. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nového ochranného 

ostrůvku na přechodu pro chodce v křižovatce s ulicí Hrdinů. V návaznosti na přechody pro 

chodce byly chodníky bezbariérově upraveny. V závěru bylo obnoveno vodorovné dopravní 

značení. Cena vč. DPH  4 159 879,75 Kč.  

6. Prodloužení životnosti povrchu Palackého ulice 

Položení dvouvrstvého emulzního mikrokoberce v Palackého ulici, v rozsahu 6 471 m2, v úseku 

od ulice 28. října až k části parkoviště u městské knihovny. Dále bylo v rámci akce zhotoveno 

vodorovné dopravní značení a instalováno 7 bezpečnostních plastových sloupků, tzv. baliset. 

Celková cena vč. DPH 2 299 994,92 Kč.  

7. Rekonstrukce obrusné vrstvy v ulicích Zengerova a Osvobození 

Položení nové živičné vrstvy komunikací v ulicích Zengerova, Gerstnerova, Akademika 

Heyrovského, v části Hornické ulice a na parkovištích v ulicích Bezručova, M. Pujmanové a 

Osvobození. Součástí investice byla obnova vodorovného dopravního značení. Cena vč. DPH 

5 132 717 Kč.  

8. Rekonstrukce obrusné vrstvy v Riegrově ulici 

Položení živičné vrstvy místní komunikace v Riegrově ulici, v úseku od křižovatky s ulicemi 

Pražská, Palackého a Beethovenova po křižovatku s ulicemi Revoluční a Libušina. Délka úseku 

je cca 330 m. V závěru byla provedena obnova vodorovného dopravního značení. Cena vč. 

DPH 1 684 675,84 Kč. 

9. Komunikace ulice Pod Strání 

Vybudování asfaltové komunikace na nevyhovující prašné cestě z důvodu plnohodnotného 

napojení lokality Pod Strání na stávající infrastrukturu města. Vybudována byla i dešťová 

kanalizace, parkovací záliv, kontejnerové stání, jednostranný chodník, veřejné osvětlení, 

vodorovné a svislé dopravní značení. Cena vč. DPH 5 597 854,46 Kč. 

10. Okružní křižovatka III/2524  

Jedná se o úpravu průsečné křižovatky mezi sídlišti Březenecká a Kamenná na křižovatku 

okružní. Stavba bude probíhat po etapách tak, aby v každé etapě byla křižovatka schopna 

provozu. Z celkového objemu prací byla v roce 2014 provedena příprava k přeložce trolejí 

pro trolejbusy (výkopy, jámy, betonové patky pro nové stožáry, zemní práce). Cena vč. DPH 

292 177,55 Kč. 

11. Kuchyně základní školy Školní  

Zmodernizování značně zastaralého provozu školní kuchyně a prostor pro stravování. K tomu 

byly odvodněny vnější části objektu, částečně zrekonstruována elektroinstalace a instalována 

vzduchotechnika vývařovny. Vnitřní stěny varny byly nově obloženy keramickým obkladem a 

položena byla i nová dlažba. Upraven byl vstup do stravovny. Cena vč. DPH 5 724 994 Kč. 
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12. Sportovní a relaxační centrum - sauna  

Úplná přestavba patra bývalé vojenské ubytovny spočívala ve stavebních úpravách, montáži 

vnitřních instalací, dodávce a montáži technologických celků, dveřních výplní a výtahu. Cena 

vč. DPH 5 503 823,04 Kč.   

13. Veřejné osvětlení a osvětlení přechodů 

Doplnění osvětlení prostranství mezi objektem Severka a ulicí Marie Pujmanové šesti svítidly 

o výkonu 70 W na pětimetrových stožárech. Napájení nových lamp zajištěno ze stávajících 

rozvodů v lokalitě. V novém fitparku na Písečná bylo doplněno osvětlení cvičebních prvků, 

laviček a pískových cest devíti svítidly o výkonu 70 W na pětimetrových stožárech. Napájení 

nových lamp zajištěno ze stávajících rozvodů v lokalitě. Dále bylo provedeno bezpečnostní 

nasvětlení přechodů pro chodce v Palackého ulici před č. p. 4089, před Českou spořitelnou,  

před č. p. 1131 a u budovy muzea, v Bezručově ulici u Penny marketu, v ulici Na Příkopech 

před školou a u křižovatky s Mosteckou ulicí, v Březenecké ulici před školou a před č. p. 4455, 

ve Školní ulici u autobusového nádraží, ve Zborovské ulici u magistrátu, ve Vinohradské ulici 

pod Kauflandem. Cena vč. DPH 2 952 069,92 Kč.  

14. Trafostanice a výměníková stanice městské lázně  

Vymístění stávající výměníkové stanice a trafostanice do volného území v zadní části objektu, 

přeložky primárního a sekundárního topného kanálu včetně napojovacích šachet. Cena vč. 

DPH 2 080 919 Kč.  

15. Chodníky v ulicích Děvínská, Kosmova, Stromovka  

V Děvínské ulici byl zrekonstruován povrch chodníku v celém rozsahu do zámkové dlažby. 

V Kosmově ulici byl vybudován nový autobusový záliv se zastávkou MHD a vystavěny nové 
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chodníky propojující Domovinu s oddychovým areálem Domovinka. V ulici Stromovka byl 

vystavěn nový chodník k vlakové zastávce Chomutov město. Cena vč. DPH 2 753 964,88 Kč. 

16. Výpravní budova Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova 

Úpravy spočívaly v chemické injektáži vlhkých prostor s nanesením sanačních omítek. Štít 

budovy dostal novou fasádu, pod chodníkem u vstupu do budovy byly vytěženy podmáčené 

vrstvy a vyměněny lapače střešních splavenin a následně nově položena zámková dlažba. 

Cena vč. DPH 994 167,68 Kč. 

17. Odpadkové koše  

Doplnění či výměna odpadkových košů v lokalitách Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná, 

Horní Ves, střed města, podél cyklostezek. Celkem bylo doplněno 215 plastových košů, 100  

pozinkovaných sloupků a 10 dřevěných košů. Cena vč. DPH 364 548 Kč. 

18. Nákup multikáry  

Nákup multikáry M 26 Carrier 2,8 TDI, uvedené do provozu v r. 2004, stav tachometru 76 000 

km. Multikára je používána pracovní skupinou města Chomutova. Cena vč. DPH 500 000 Kč. 

19. Základní umělecká škola - sál 

Druhá část úprav hudebního sálu základní umělecké školy. Dokončen byl akustický obklad 

stěn, provedeno bylo scénické osvětlení a rozvod ozvučení. Cena vč. DPH 983 149,20 Kč.   

20. Rekonstrukce komunikací v ulicích Kosmonautů a Sluneční  

Rekonstrukce povrchu komunikací v ulicích Kosmonautů a Sluneční včetně chodníků po obou 

stranách. Součástí rekonstrukce je nové odvodnění komunikací a doplnění parkovacích ploch 

podél ulice Kosmonautů. Cena vč. DPH 4 994 188,15 Kč. 

21. Kuchyně základní školy Hornická  

Kompletní rekonstrukce školní kuchyně, během níž byly vybudovány nové rozvody kanalizace, 

vody a plynu a instalovány nové příčky, obklady, dlažby, elektrorozvody a vzduchotechnika. 

Součástí byla i dodávka gastrotechnologie. Cena vč. DPH 7 199 430,40 Kč. 

22. Rekonstrukce střechy základní školy Hornická 

Kompletní rekonstrukce střechy tělocvičny na základní škole. Cena vč. DPH 1 756 822,24 Kč. 

23. Chodník U Hačky 

Výstavba nových chodníků ze zámkové dlažby, opěrné zídky a kontejnerového stání v části 

ulice U Hačky v Nových Spořicích. Cena vč. DPH 376 751,50 Kč. 

24. Kamerový systém, pořízení časomíry  

Pořízení kamerového systému do části areálu na Zadních Vinohradech, nákup časomíry pro 

zrekonstruované hokejbalové hřiště a nákup časomíry pro atletiku. Cena vč. DPH 213 092,80 

Kč.  

25. Propojení metropolitní sítě 

Propojení metropolitní sítě pro objekty města v centru sportu a volného času na Zadních 

Vinohradech. Cena vč. DPH 127 103,36 Kč. 

26. Objekt zázemí Domovinka   

Výstavba jednopodlažního nepodsklepeného objektu pro vytvoření zázemí v novém areálu 

Domovinka. V provozní části se nacházejí sklady sportovního vybavení, zázemí zaměstnanců, 

šatny pro sportovce a hygienické zázemí, ve druhé části pak sociální zařízení pro návštěvníky 
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areálu. Budova je doplněna společenským prostorem a zázemím pro prodej občerstvení a 

zastřešeným posezením. Cena vč. DPH 6 554 491,69 Kč.   

27. Parkoviště mezi ulicemi Bezručova a Kostnická 

Vybudování nového parkoviště ze zámkové dlažby na travnaté ploše před panelovým domem 

Merkur. Vzniklo 59 parkovacích míst, z toho 3 pro vozidla přepravující osoby se sníženou 

schopností pohybu. Součástí je nové veřejné osvětlení, svislé a vodorovné dopravní značení. 

Cena vč. DPH 2 999 999,69 Kč. 

28. Parkoviště u Luny  

Rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště u Luny ze 40 parkovacích míst na 81. Součástí 

akce byla i rekonstrukce Rooseveltovy ulice (na snímku) v rozsahu od odbočení k parkovišti 

po její křížení s Lidickou ulicí. Cena vč. DPH 5 498 177,63 Kč.   

 

29. Dobíjecí místo pro elektromobily Zborovská  

Rozšíření parkovacích míst před budovou magistrátu ve Zborovské ulici o dvě parkovací místa 

a vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily. Cena vč. DPH 162 358,97 Kč. 

30. Vnitroblok mezi ulicemi Riegrova a Palackého  

Kompletní rekonstrukce zpevněných ploch uvnitř bloku domů v takzvaném Starém dvoře mezi 

ulicemi Palackého a Riegrova, kde bylo vystavěno 38 parkovacích míst, 2 kontejnerová stání, 

veřejné osvětlení a odvodnění ploch. Cena vč. DPH 5 589 389,16 Kč.   

 

Investiční akce s podílem dotačních prostředků 

31. Obnova historických památek  

Oprava fasády zadního průčelí a boční strany bývalé jezuitské koleje Palackého 4994, 4995. 

Cena vč. DPH 1 272 688 Kč (dotace Ministerstva kultury 335 000 Kč, vlastní zdroje 937 688 Kč). 
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Oddělení majetkoprávní 

Lokalita na výstavbu 41 RD Zadní Vinohrady 

 Pokračoval prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Zadní Vinohrady. 

V roce 2014 jich bylo prodáno 6, celkově už 36. Na pozemcích pokračuje výstavba rodinných 

domků a zbylé pozemky jsou nadále nabízeny k odprodeji.  

 

Pozemky ke komerčnímu využití ve Vinohradské ulici 

 Pozemky město prodávalo ke komerčním účelům, k výstavbě provozoven různého 

typu. Poslední část o celkové výměře 1 440 m2 skládající se z více pozemků byla v roce 2014 

odprodána na základě veřejného výběrového řízení žadateli s nejvyšší nabídnutou cenou. 
 

 
 

Výkupy, převody pozemků 

 Od Správy železniční dopravní cesty byly vykoupeny pozemky pod komunikacemi 

v ulicích Klicperova a Na Průhoně. Dále se po několika letech jednání podařilo vykoupit 

pozemky v katastru Otvic pod cyklistickou stezkou, která vede ze sídlišť podél spodní strany 

zooparku do města.  

 

Převod vlastnictví 

 Od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových byl do vlastnictví města 

převeden objekt č. p. 3957 v Kochově ulici 

(na snímku), který sloužil jako správcovský 

domek pro malý průmyslový areál. Podmínkou 

převodu bylo budoucí využití pro sociální 

účely. Naopak objekty opevnění za městem 
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směrem na Blatno byly darovány spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 až 

1938 Na Kočičáku. 

 

Majetkoprávní vypořádání 

 V nové výstavbě v ulici Dobrovského na Zátiší (na snímku) vybudoval spolek Strážiště 

dopravní infrastrukturu pro rodinné domky a daroval ji městu. Jedná se o komunikaci, 

veřejnou zeleň, dopravní značení, parkovací stání a veřejné osvětlení v celkové hodnotě 

3 335 000 Kč a pozemky za 1 968 683 Kč. Infrastrukturu město vzápětí převedlo do správy 

Technickým službám města Chomutova. 
 

 
 

Pozemky pro dobíjecí stanici pro elektromobily 

          V souladu s usnesením Rady města Chomutova byla v srpnu uzavřena smlouva o nájmu 

pozemků pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku před budovou 

magistrátu ve Zborovské ulici. Smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Chomutov a 

akciovou společností ČEZ, a to na dobu deseti let.   

 

Prodej objektu v Riegrově ulici 

 Na základě několika žádostí občanů byl 

řešen eventuální prodej třípodlažního panelového 

domu č. p. 5379 v Riegrově ulici a souvisejících 

pozemků (na snímku uprostřed), na nějž stavební 

úřad v červnu 2007 vydal rozhodnutí k odstranění. 

Prodej domu nebyl schválen, naopak Zastupitelstvo 

města Chomutova 15. září 2014 svým usnesením 

potvrdilo původní návrh na demolici objektu. 
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Úsek odpadového hospodářství 

            Na konci roku byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, jíž byl stanoven systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systém nakládání se stavebním odpadem na 

území města, jež nahradila původní vyhlášku 

a doplnila a také aktualizovala systém. 

 Úpravou prošla některá stanoviště 

kontejnerů. V Nových Spořicích (na snímku) a 

V Alejích byly na stanovištích instalovány 

zábrany z trubek, na dalších třech stanovištích 

byla zpevněna plocha pod kontejnery. 

 

Úsek veřejné zeleně 

 Na úseku veřejné zeleně se dále pokračuje s vysazováním a ozeleňováním městských 

ploch. Největší akcí byla výsadba aleje kolem cyklostezky v lokalitě Štefánikova náměstí. 

Podkladem pro výsadbu 52 kusů dřevin, zejména buků, lip, dubů, jeřábů a okrasných třešní, 

byl architektonický návrh. 
 

 

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí 

 Jako jediný z magistrátních odborů má sídlo v budově na Husově náměstí, kde tak na 

jednom místě zajišťuje klíčové služby pro podnikatelský sektor. V roce 2014 nedošlo v jeho 

struktuře ke změnám, vedoucím je nadále Ing. Vladimír Dědeček. 

 

Oddělení obecní živnostenský úřad 

           K 31. prosinci 2014 obecní živnostenský úřad v územním obvodu Chomutova jako obce 

s rozšířenou působností registroval 13 634 fyzických a právnických osob s živnostenským 

oprávněním (o 45 méně než v roce 2013), 20 562 živností (o 585 více) a 4 659 provozoven 

(o 5 méně). V roce 2014 vzniklo těmto podnikatelům 1 183 nových živnostenských oprávnění 

(o 267 více), živnostenský úřad vydal 1 997 průkazů živnostenských oprávnění (o 13 méně) 

a 511 živnostenských oprávnění zrušil (o 32 více), z toho 50 sankčně. Vyřídil 1 603 přerušení 

a pokračování v provozování živnosti (o 115 méně), zaznamenal 1 330 údajů o provozovnách 

(o 213 více) a provedl 680 dalších zápisů v živnostenském rejstříku. Dále provedl 171 kontrol 

(o 9 méně), 481 místních zjištění a úředních záznamů o porušení předpisů (o 3 méně). Na 

správních a jiných poplatcích vybral 842 640 Kč. Za porušení živnostenského zákona uložil 

460 pokut ve výši 973 600 Kč (z toho 402 blokových ve výši 585 100 Kč a 58 ve správním 

řízení ve výši 388 500 Kč). Za porušení zákona o ochraně spotřebitele uložil 4 pokuty ve výši 

49 000 Kč, za porušení zákona o státní kontrole uložil 1 pokutu ve výši 14 000 Kč a za porušení 

tržního řádu uložil 1 pokutu ve výši 6 000 Kč. Dále v 76 správních řízeních uložil náklady řízení 

v celkové výši 76 000 Kč. Ve všech sankčních řízeních uložil pokuty a náklady řízení v celkové 

výši 1 118 600 Kč. Obecní živnostenský úřad přispěl do rozpočtu města sumou 1 961 240 Kč. 
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           V prvním čtvrtletí obecní živnostenský úřad pokračoval v územním obvodu Chomutova 

v kontrolách podnikatelských subjektů se zaměřením na způsob výroby, skladování, distribuce 

a prodeje alkoholických nápojů, a to na základě usnesení vlády z 3. října 2012 nařizujícího 

nulovou toleranci k černému trhu s lihovinami. V roce 2014 provedl takto zaměřené kontroly 

v šesti provozovnách. V návaznosti na to a s ohledem na legislativní změny týkající se prodeje 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin provádí obecní živnostenský úřad od září 2014 

kontroly zaměřené na příslušné živnosti. Do konce roku provedl obecní živnostenský úřad 

kontroly u šestnácti podnikatelů. 

 Pokračovaly kontroly zaměřené proti drogové kriminalitě v pohraničí s Německem, od 

února do července jich obecní živnostenský úřad uskutečnil jedenáct, přičemž čtyři provedl 

společně s cizineckou policií a zbývajících sedm samostatně. Chomutovský živnostenský úřad 

spolupracuje i s jinými orgány státní správy, především s Českou obchodní inspekcí, s níž 

v roce 2014 provedl společnou kontrolu v devatenácti provozovnách. Obecní živnostenský 

úřad provádí na území Chomutova také kontrolu dodržování městem vydaného tržního řádu. 

Na jeho základě v roce 2014 uskutečnil dvanáct kontrol. 

 

Oddělení stavební úřad a životní prostředí 

 Během roku 2014 zahájila a ukončila pracovní poměr jedna pracovnice a dvě odešly 

na mateřskou dovolenou. Jednou z nich byla i vedoucí oddělení stavebního úřadu a životního 

prostředí, a tak vedením stavebního úřadu byla pověřena jedna z pracovnic tohoto úseku.  

 

Stavební úřad 

          V roce 2014 stavební úřad vybral přes 480 000 Kč na správních poplatcích a za porušení 

stavebního zákona uložil 12 pokut v celkové výši 125 000 Kč. V rámci úseku stavebního řízení 

vydal 1 614 opatření a rozhodnutí a provedl 288 kontrolních prohlídek. 

         V hodnoceném roce úřad vydal územní rozhodnutí a stavební povolení na druhou etapu 

revitalizace okolí kulturního střediska na sídlišti Zahradní a povolení demolice části tohoto 

objektu. Nebezpečná, napůl rozebraná lehká stavba typu KORD v horní části Beethovenovy 

ulice byla v půlce roku odstraněna a na jejím místě byla povolena skladovací hala a prodejna 

pro vzorkovnu deskových materiálů na výrobu nábytku. V obchodním centru Central na 

Žižkově náměstí byly zkolaudovány nové 

prodejny (textil, sýry, tabák a tiskoviny, 

prodejna nápojů a čajů) a kavárna. 

Povolena a zahájena byla oprava bývalého 

klubu železničářů v Jiráskově ulici, (na 

snímku před zahájením oprav), který byl 

dlouho významnou položkou seznamu 

sledovaných staveb. Budova bude sloužit 

jako provozovna mechaniky a budou zde 

i bytové jednotky.  
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           Dále byla opravena rampa objektu nákupního centra na Březenecké č. p. 4834 a objekt 

byl z části upraven na bytový dům s šestadvaceti bytovými jednotkami. Na snímcích rampa 

před opravou a po ní. 

 

 Dalším z objektů vyřazených ze seznamu sledovaných staveb byla bývalá ubytovna na 

kraji Březenecké. Do neužívané a neudržované ubytovny se stahovali bezdomovci, několikrát 

vyhořela, naštěstí byla zásluhou tlaku stavebního úřadu na jejího vlastníka na počátku roku 

2014 odstraněna, na snímku prázdné místo po objektu. 
  

  

Památková péče 

 V rámci památkové péče bylo vydáno 43 závazných stanovisek, 352 koordinovaných 

stanovisek a provedeno 10 kontrolních prohlídek. Orgán památkové péče uložil dvě pokuty 

v celkové výši 10 000 Kč. V roce 2014 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen dotační program 

s příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace 
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a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro 

Chomutov coby obec s rozšířenou působností z něj bylo poskytnuto 779 000 Kč. Tato částka 

byla využita na obnovu pěti kulturních památek - sýpky v Údlicích, domu č. p. 16 v Blahuňově, 

krucifixu u hřbitova v Místě, božích muk v Březně a sochy sv. Jana Nepomuckého v Údlicích. 

 

Životní prostředí 

            V hodnoceném roce bylo vydáno 3 854 opatření či rozhodnutí. Z nich vodoprávní úřad 

provedl 428 úkonů, sekce odpadového hospodářství 1 306 úkonů, sekce ochrany zvířat proti 

týrání a veterinární péče 20 úkonů, sekce lesního hospodářství a myslivosti 559 úkonů, sekce 

zemědělského půdního fondu 537 úkonů, sekce ochrany ovzduší 390 úkonů a sekce ochrany 

přírody a krajiny 469 úkonů. Rybářských lístků bylo vydáno 348. Za porušení zákonů v oblasti 

životního prostředí oddělení uložilo 24 pokut v celkové výši 88 000 Kč (z toho 17 přestupků 

fyzických osob ve výši 21 900 Kč a zbylé ve správním řízení ve výši 66 100 Kč).  

 Na počátku roku 2014 se po letech dočkal ošetření nejseverněji položený a nejstarší 

sad kaštanovníku setého v České republice, který byl založen v šestnáctém až sedmnáctém 

století jezuitským řádem. V současnosti je sad součástí areálu Podkrušnohorského zooparku 

v Chomutově. Za památný byl vyhlášen již v roce 1976 pod názvem Kaštanka, pod kterým jej 

zná i veřejnost. Na památných stromech byly provedeny řezy zdravotní, bezpečnostní, 

redukční a obvodové s použitím stromolezecké techniky. Na jednom stromu byla instalována 

bezpečnostní vazba. Součástí projektu bylo také odstranění několika náletových trnovníků 

akátů. Ořezané větve a další zbytky po řezu byly ponechány na hromadách na místě za 

účelem vytvoření biotopu pro saproxy-

lofágní (odumírajícím dřevem se živící) 

druhy hmyzu. Způsob ošetření je blízký 

přírodnímu procesu pomalého rozpadu 

stromu s podporou jeho přirozené 

regenerace hlavně ve spodní části 

koruny. Práce v areálu Kaštanky byly 

převážně zaplaceny z Operačního 

programu Životní prostředí, tedy 

z fondů Evropské unie. 

 Na sklonku roku 2013 byla na Chomutovsku vyhlášena nařízeními Ústeckého kraje 

dvě nová maloplošná zvláště chráněná území. V roce 2014 pak byla ochrana těchto území 

uvedena takzvaně v život, například byly jejich hranice vyznačeny v terénu a v mapách. 

Prvním územím je přírodní památka Na loučkách II, rozlehlá oblast mokřadních biotopů, na 

kterou jsou vázány vzácné druhy rostlin a živočichů, například prstnatce Fuchsův a májový, 

sýc rousný a kulíšek nejmenší nebo tetřívek obecný. Toto chráněné území se rozkládá 

v katastrálních územích Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Třebíška, Volyně u Výsluní a 

Výsluní. Běžné turistické a rekreační využití území není nijak regulováno. Druhým územím je 

přírodní památka Bezručovo údolí, nejdelší údolí Krušných hor s výskytem cenných lesních 

biotopů (bučiny, doubravy, lužní a suťové lesy) a druhů denních motýlů, zejména modrásků 
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bahenního a očkovaného, jejichž vývoj je vázaný na květy krvavce totenu a určitých druhů 

mravenců. Vyskytuje se zde 26 zvláště chráněných druhů obratlovců, jimiž jsou například 

kriticky ohrožená zmije obecná, silně ohrožený čolek horský, mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, 

ještěrka obecná, slepýš křehký nebo čáp černý. Vzácné druhy rostlin reprezentují měsíčnice 

vytrvalá, mléčivec alpský, pryskyřník platanolistý, žluťucha orlíčkolistá nebo udatna lesní. Ani 

v tomto případě není běžné turistické a rekreační využití území nijak regulováno. Chráněné 

území se rozkládá v katastrech Bečov, Blatno u Chomutova, Domina, Hrádečná, Chomutov I, 

Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Menhartice u Křimova a Suchdol u Křimova. Na snímku 

říčka Chomutovka ještě jako potok protékající horní partií údolí. 
 

 
  

 Rok 2014 byl z pohledu ochrany 

přírody a krajiny významný i ukončením 

společného projektu Ústeckého kraje a 

Svobodného státu Sasko a příslušných 

lesních správ, který se věnoval revitalizaci 

rašelinišť na náhorní plošině Krušných 

hor (na české straně to bylo Šebestiánské 

rašeliniště a rašeliniště Pod Jelení horou) 

a byl realizován za podpory programu 

přeshraniční spolupráce Cíl 3. Projekt 

spočíval v revitalizaci míst zasažených v minulosti odvodněním (těžba rašeliny, zalesňování), 

a to konkrétně přehrazením stávající sítě odvodňovacích kanálů.  
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Odbor školství 

 Nejmenší odbor magistrátu tvoří pět zaměstnankyň, z nichž vedoucí funkci vykonává 

Bc. Dagmar Mikovcová. 

 

 Na základních školách v Chomutově probíhaly zápisy dětí k povinné školní docházce 

15. a 16. ledna. Kolik dětí zasedlo 1. září 2014 do lavic poprvé, ukazuje níže uvedená tabulka, 

ve které lze vyčíst i stále vysoký počet žádostí o odklad školní docházky. 

  

 
 

 Množství aktivit škol je financováno z evropských zdrojů. Základní škola Na Příkopech 

byla z kraje roku oceněna pečetí kvality za činnost v mnoha evropských projektech. V roce 

2014 například skupina jejích žáků navštívila Rumunsko, Turecko, Portugalsko a Litvu. 

Samozřejmě na oplátku skupiny zahraničních partnerů projektů hostí i Chomutov. 

 Pokles žáků v odborném technickém vzdělávání je dlouhodobým trendem. Výsledkem 

pak jsou nejen poloprázdné technické školy, ale především chybějící odborníci na trhu práce. 

V Chomutově byla podpora technického vzdělávání a řemesel dřív prováděna na základních 

školách, nyní už i ve školách mateřských a často jsou ke společným akcím zvány i rodiny 

s dětmi od nejútlejšího věku. Projekt Dílny v základních školách má za úkol zvýšit zájem žáků 

8. a 9. ročníků o studium technických oborů. Spolupracují v něm čtyři základní se čtyřmi 

středními školami. K seznamování s obory nedochází pouze exkurzemi, ale hlavně tím, že si 

děti mohou vyzkoušet v odborných dílnách jednodušší práce a také si výtvory odnést domů. 

Projekt Čím budu, až vyrostu dětem v mateřských školách nenásilnou formou představuje 

ve spolupráci se základními a středními školami povolání, se kterými se setkávají a budou 

setkávat. Děti se hravou formu seznamují s různými pracovními postupy a prostředími, ale i 

s pomůckami, vybavením a zařízením. Součástí je i možnost nahlédnout přímo do firem, ve 

kterých se pracuje, nebo zapojit do projektu rodiče či prarodiče, kdy například dědeček kutil 

vede pracovní dílničku ve školce. Vzorem pro děti tak mohou být nejen odborníci, ale i větší 

děti nebo vlastní rodinní příslušníci. Neméně důležitým cílem je, aby si v budoucnu děti práce 

vážily. A to nejen práce v dílně, na zahradě, v továrně, ale i doma.  

 Celý týden počátkem března trvaly zápisy dětí do chomutovských mateřských škol, 

zapsáno během nich bylo 490 dětí. Pro snadnější a efektivní průběh zápisu mohli rodiče opět 

Zápis: 15. - 16. 1. 2014

škola celkem z toho návrhy na odklad šk. docházky

Zahradní 62 11 15 66 19

Na Příkopech 59 10 10 59 22

Kadaňská 77 9 15 83 11

Písečná 50 14 17 53 45

Hornická 76 8 9 77 56

Školní 64 10 7 61 35

Akademika Heyrovského 74 6 10 78 17

Březenecká 104 27 21 98 39

celkem běžné ZŠ 566 95 104 575 244
17. listopadu 2 1 0 1 0

Palachova 3 3 2 2 0

celkem speciální ZŠ 5 4 2 3 0

ZŠ CV celkem 571 99 106 578 244

Pro porovnání čísla roku 

2013/14
534 89 113

558 (skutečně nastoupilo 

568 žáků)
213

Počet dětí, které přišly poprvé k zápisu Počet dětí, které nastoupí 

po odkladu šk.docházky

Předpokládaný počet žáků 

I. ročníku šk. r. 2014/15

Počet dětí, které se k 

zápisu nedostavily *)
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využít rezervační systém na webu. Tento rok se vzdělávalo v mateřských školách také přes 

sto dětí, které nedovršily tří let. Je to nástroj, kterým město napomáhá rodičům, především 

matkám, vrátit se zavčas do zaměstnání.  

 Návštěvnost 16. ročníku nesoutěžní přehlídky mateřských škol Mateřinka ve dnech 

12. a 13. března v městském divadle předčila očekávání. Tentokrát se vystoupení malých 

herců, tanečníků a zpěváků neslo v duchu tradic českého národa. Skandování z hlediště 

potvrdilo, že akce získává na oblibě i prestiži. Na snímku děti trénují na vystoupení v divadle. 
 

 
 

 Stalo se už tradicí, že v den výročí 

narození Jana Amose Komenského město 

oceňuje nelehkou práci učitelů. I v roce 

2014 bylo za snahu kvalitně vzdělávat 

novou generaci a předávat jí neocenitelné 

zkušenosti a vědomosti v Rytířském sále 

historické radnice plaketou odměněno 

18 učitelů chomutovských mateřských, 

základních i středních škol (na snímku).  

 Děti v chomutovských mateřských 

školách se neučí jen lyžovat, ale i bruslit. 

Závěr bruslařského tréninku na konci 

března s názvem Lední hrátky aneb na bruslích od města k městu strávily děti spolu 

s maskotem hokejistů Picaroonem na ledě SD arény.  
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 Příznivci hry na bicí prožili opět březnový podvečer plný rytmických tónů a dunění 

bubnů. Akci Bubnující Chomutov v Kulisárně u divadla opět připravil Vlastimil Fridrich, učitel 

Základní umělecké školy T. G. Masaryka.  

 Na blížící se svátky jara upozornila akce Chomutovské Velikonoce. Náměstí 1. máje 

zdobila od 15. dubna bříza a selský povoz, o což se společně postaraly technické služby a 

zoopark. Ve stejný den zkrášlením ve velikonočním duchu prošel Rytířský sál radnice, kde 

navíc proběhlo taneční a pěvecké vystoupení dětí z chomutovských mateřských škol. 

 Aktivní jsou i vychovatelky školních družin, s dětmi připravily pásmo zábavy. Dubnová 

Akademie školních družin čtyř chomutovských základních škol se konala v budově bývalého 

kina Oko, kde 150 dětí pobavilo zaplněné hlediště scénkami, pohádkami, tancem či hrou na 

hudební nástroje. Nejen rodiče se mohli přesvědčit, jak jejich děti tráví čas po vyučování.  

 Technické obory a řemesla již podruhé představil veletrh Technodays. Žáci základních 

škol se 24. až 26. dubna 2014 uvnitř i vně městského divadla seznámili s prezentacemi firem 

podnikajících například ve strojírenství, dřevozpracování, hornictví, hydraulice, elektronice, 

energetice a podobně.  

           Chomutovská sportoviště hostila 13. a 14. května přebor ČR stavebních škol v atletice. 

Mladí stavaři soutěžili ve skoku vysokém i do dálky, běhu na 100, 400 a 3 000 metrů, hodu 

granátem, vrhu koulí, ale také ve štafetovém běhu.  

 Velké finále soutěže pro základní školy se konalo v sále Střediska knihovnických a 

kulturních služeb 16. května. Jednalo se o vyhodnocení projektu Krušné hory – Domov můj, 

který připravila obecně prospěšná společnost Vzdělávací a rekreační centrum Lesná.  

 Další zajímavý projekt připravili pracovníci školní jídelny na Březenecké. V květnu 

představili strávníkům pokrmy typické pro několik různých zemí zastoupených jednotlivými 

přístavy, čímž se snažili dětem zpestřit jídelníček, přilákat je ke školnímu stravování a zároveň 

je poučit.  

 Tradiční dopravní soutěž pro cyklisty z druhého stupně základních škol z Chomutova i 

okolí se uskutečnila počátkem května na dopravním hřišti v Kadani. Skládala se z písemného 

testu s dopravní tematikou, poskytnutí první pomoci, jízdy zručnosti a jízdy na dopravním 

hřišti. Děti při soutěži mladých cyklistů dokázaly, že se umí na silnici pohybovat, dodržovat 

pravidla a vědí, jaká je povinná výbava na kolo. Při jízdě zručnosti musely projet stanovenou 

trať s překážkami. Pokud by došlo k pádu z kola, mladí cyklisté si uměli poradit s ošetřením 

drobných ran i se správným přivoláním pomoci. Soutěže se zúčastnily čtyřčlenné týmy mezi 

deseti a dvanácti lety v kategorii dívek, chlapců a škol. Ve stejných kategoriích závodili i starší 

žáci mezi třinácti a patnácti lety.  

 Prevence nikdy není dost, proto Městská policie Chomutov spolu s Policií ČR připravily 

27. května dvouhodinovou zábavu pro žáky čtvrtých tříd základních škol. Ti se mohli předvést 

v areálu Domovinka při jízdě na koloběžkách, otestovat si znalosti o dopravě a vyzkoušet si  

takzvané opilecké brýle. Akci finančně podpořila pracovní skupina LINKS při zastupitelstvu. 

 Čtvrtého ročníku Letní filharmonie, jejímž spolupořadatelem byla Základní umělecká 

škola T. G. Masaryka Chomutov, se kromě českých hudebníků zúčastnili také profesionálové i 

amatéři z Finska, Itálie, Rumunska, Dánska, Nizozemí, Švédska, Polska, Německa a Japonska. 
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Chomutované mohli téměř dvousethlavé těleso nejdřív zhlédnout při polední veřejné zkoušce 

na náměstí 1. máje a poté při večerním vystoupení v letním kině.  

 Při vyhlášení 4. ročníku celostátní soutěže KOVO Junior pro obor mechanik seřizovač 

v Brně byl oceněn zlatou plaketou České ručičky žák Střední školy technické, gastronomické a 

automobilní Chomutov Zdeněk Šesták.  

 Zástupce společnosti provozující řetězec obchodů Lidl předal 26. června v souvislosti 

s otevřením své zmodernizované prodejny šek na 50 000 korun Mateřské škole Chomutov 

do rukou ředitelky Ireny Kopecké. Za finanční podporu pořídila školka hudební nástroje, na 

které v běžném rozpočtu nezbývají peníze a které pomohou dětem hudebně se rozvíjet. 

Nástroje bude využívat všech devět dětských sborů mateřské školy. 
 

 
 

 O prázdninách bylo ve školách v Chomutově živo, opravovalo se za víc než 70 milionů 

korun. Modernizovaly se školní jídelny ve Školní a Hornické ulici. Novou fasádu dostala 

budova speciální školy v Palachově ulici i tři běžné základní školy - Písečná, 17. listopadu a 

Březenecká, které byly rovněž zatepleny. 

 V létě došlo k plánovanému převodu Domu dětí a mládeže Chomutov z Ústeckého 

kraje na město. Od 1. září se tak o volnočasové potřeby dětí z Chomutova a blízkého okolí 

stará Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace (víc v kap. Činnost 

organizací zřízených městem).    

 První září patří každoročně dětem, které nastupují do školy. V Chomutově přišlo do 

prvních tříd téměř 580 dětí. Ve třech základních školách je přivítali primátor města se svými 

náměstky. Aby dětem vstup do školy zpříjemnili, vzali s sebou knížku Chomutovské pohádky, 

medaile s velkou jedničkou a sladkosti. Primátor Jan Mareš popřál úspěšný start dětem ve 

třech třídách na základní škole v Kadaňské ulici, mezi prvňáky na základní škole ve Školní ulici 

zavítal náměstek primátora Jan Řehák a jeho kolega Martin Klouda pozdravil děti ze základní 

školy na Zahradní. 
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 Počátkem září se slavnostně otevřelo veřejnosti a žákům školy na Písečné opravené 

školní hřiště (na snímku). Je využíváno jak při výuce tělocviku, tak i zájemci o sport ze sídlišť. 

Je jedním ze dvou školních hřišť, na jejichž úpravu město čerpalo dotace Evropské unie. 
 

 
 

 V listopadu oslavila základní škola 

v ulici Akademika Heyrovského čtyřicáté 

výročí své existence. Škola vyvíjí mnoho 

aktivit a má šikovné žáky, což dokázala 

například natočením celovečerního filmu 

o Janu Nerudovi Mezi řádky, do jehož 

tvorby se zapojilo několik tříd i s učiteli. 

Oslavy byly velkolepé, na slavnostní akci 

byli pozváni i bývalí pracovníci školy. Na 

závěr proběhl školní reprezentační ples. 

 Žáci Základní školy speciální a Mateřské školy z Palachovy ulice se 4. listopadu 

zúčastnili přeshraničních kooperativních sportovních závodů žáků s postižením i bez 

postižení. Akce se konala v Annabergu-Buchholzi a přijelo na ni deset škol s přibližně dvěma 

sty žáků. Chomutovští žáci získali 5 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. 

 Do 21. listopadu byla v Rytířském sále historické radnice k vidění výstava Učíme se 

jíst zdravě chomutovských mateřských škol. S výchovou ke zdravému životnímu stylu se děti 

setkávají už ve školkách a na základních školách pokračují. Stravovací provozy se přizpůsobují 

novým trendům. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol na zdravé stravování 

klade důraz, což dokládá i postupná rekonstrukce kuchyní a jídelen a nový projekt o zdravém 

stravování. Kromě toho na popud odboru školství se pravidelně setkávají vedoucí jídelen, aby 

společně řešily problematiku školního stravování, změnu legislativy, nové hygienické normy, 

ale také si předávaly zkušenosti a příklady dobré praxe. 
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Odbor sociálních věcí 

 Organizační členění odboru i rozsah činnosti odboru zůstaly v roce 2014 stejné jako 

v roce předchozím. Vedoucí je nadále Bc. Kamila Faiglová. 

 

Oddělení terénní sociální práce 

 Sbírku pro sociálně slabé a pro osoby 

bez přístřeší uspořádal odbor sociálních věcí 

od 5. do 12. března. Darované zimní oblečení, 

lůžkoviny, deky a drobné elektrospotřebiče 

byly použity pro terénní práci odboru a pro 

potřeby Diakonie Broumov. 

 Turnaj O pohár předsedkyně Výboru 

pro národnostní menšiny v malé kopané se 

1. května zúčastnilo 15 družstev složených z chlapců a dívek ve třech věkových kategoriích. 

Celkem si do areálu Duha v Cihlářské ulici přišlo zahrát devadesát chlapců a dívek. 

 Další akcí oddělení terénní sociální 

práce byla 9. července společná procházka 

do Podkrušnohorského zooparku pro rodiny 

s dětmi. Za doprovodu čtyř pracovnic oddělení 

se akce zúčastnilo osm rodin v celkovém 

počtu 10 dospělých a 24 dětí. Součástí 

programu bylo například krmení tuleňů 

kuželozubých, jízda Lokálkou Amálkou nebo 

prohlídka skanzenu Stará Ves s vyzkoušením 

ručních prací. 

 Na atletickém stadionu se 13. srpna 

konal odborem pořádaný atletický sedmiboj, 

do něhož se zapojilo 10 dětí ve věku 10 až 15 

let. Soutěžilo se v disciplínách skok do výšky, 

běh na 60 m, vrh koulí, běh na 300 m, skok do 

dálky, hod oštěpem a běh na 1 000 m. 

 Nečekaným úspěchem skončila říjnová 

sbírka pro sociálně slabé a lidi bez přístřeší, 

jež byla s ohledem na blížící se zimní období 

zaměřena hlavně na rukavice, čepice, zimníky, deky, spacáky a obuv. Chomutované jich do 

kontejnerů v budově magistrátu přinesli jednu a půl tuny, což znamenalo 86 pytlů. Sbírka 

byla opět použita pro terénní práci odboru a pro potřeby Diakonie Broumov. 

           Odbor sociálních věcí lidem bez přístřeší už několikátou sezonu pomáhá také výdejem 

polévky, teplého čaje a pečiva. Pracovnice s nimi při té příležitosti probírají další možnou 

pomoc. Výdej polévek začal 1. prosince. 
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Happy day 

 V okolí divadla proběhl 13. 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 to například městská 

policie, hasiči, kynologický klub nebo střední zdravotnická škola. Pracovnice oddělení měly 

opět připravené informace k prevenci patologických jevů, ale také k právům a povinnostem 

dětí. Ty tak kromě soutěžení mohly o problematice s pracovnicemi oddělení i diskutovat. 

Předvedly při tom, jaké mají vědomosti a znalosti v této oblasti. 

 

Víkendové pobyty pro děti 

 Pracovnice oddělení v roce 2014 personálně a programově zajistily tři víkendové 

pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Prvního, který proběhl 30. května až 

1. června ve spolupráci s Poradnou pro náhradní rodinnou péči Litoměřice, se zúčastnilo 

dvanáct dospělých a dvanáct dětí ve věku 3 až 16 let z osmi chomutovských a jirkovských 

rodin. V rekreačním středisku ve Sloupu v Čechách byl pro děti zajištěn pestrý sportovní a 

zábavný program skládající se z kolektivních her, soutěží, turistických aktivit. Děti ocenily 

hlavně návštěvu lanového parku či možnost vyzkoušet si střelbu z luku, kuše a vzduchovky. 

Zatímco o děti pečovali pedagogičtí pracovníci, všichni pěstouni absolvovali seminář, čímž 

během víkendu splnili 12 hodin z jejich každoročního povinného sebevzdělávání. 
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 Další dva víkendové pobyty byly financovány z programu prevence kriminality Městské 

policie Chomutov a oba proběhly v Jesenici u Rakovníka. Pobytu pro děti a mladistvé od 6. do 

8. června se zúčastnilo 20 dětí z rodin spolupracujících s oddělením sociálně-právní ochrany 

dětí. Pobyt se nesl v duchu tajemna a magična a nesporným podnětem k tomuto tématu byla 

akce Strašidelný les, kterou pořádala obec Jesenice na motivy příběhů o čarodějnickém učni 

Harry Potterovi a škole v Bradavicích. Během pobytu došlo i na prevenci, kdy preventistky 

městské policie děti seznámily například s bezpečností na silnici nebo s možnou šikanou ve 

škole (na snímku na předchozí straně). Také pobytu pro děti a mladistvé od 5. do 7. září (na 

dolním snímku) se zúčastnilo 20 dětí. Tentokrát měl podtitul Olympijské hry, a tak jeho hlavní 

náplní byly různé sportovní aktivity, do programu se ale vešly i přednášková činnost a ukázky 

spadající do prevence kriminality.  
 

 
 

Jednodenní výlet pro děti z pěstounských rodin - respitní péče 

V rámci respitní péče, tedy takové, kdy je zajišťováno úlevové volno pěstounům, 

proběhl 3. září jednodenní výlet do zábavního centra Beckiland v Praze – Zličíně.  Zúčastnilo 

se ho 23 dětí ve věku od dvou do čtrnácti let z pěstounských rodin. V centru si děti 

vyzkoušely jízdu na motokárách, dováděly na skákacích atrakcích, prolézaly bludiště 

v adrenalinovém parku, sjížděly po skluzavkách a šplhaly na horolezeckých stěnách. Chlapci 

hráli fotbal a basketbal. Nejvíce se dětem zalíbilo horolezecké zdolávání sopky a střílení 

molitanových míčků ve fun shoot aréně.  
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Odbor interní audit 

 Organizační členění odboru i rozsah jeho činnosti zůstaly stejné. V čele odboru nadále 

stojí Ing. Jarmila Mravcová. 
 

 V hodnoceném roce interní audit zaevidoval 86 stížností - z toho 38 oprávněných, 

38 neoprávněných, 4 částečně oprávněné a 6 stížností bylo postoupeno. Nejvíce si občané 

stěžovali na hluk a rušení nočního klidu (17), na špatný stav komunikací (10), na nepořádek 

ve městě (4) a způsob provádění exekucí (3). Na pracovníky jednotlivých odborů magistrátu 

si stěžovalo 15 občanů - z toho 12 stížností bylo neoprávněných. Stížnosti zařazené pod téma 

ostatní (11) poukazovaly na bezohledné chování in-line bruslařů v areálu Domovinka, házení 

míčů na zahradu z blízkého hřiště, špatně vybudované stanoviště kontejnerů nebo na zákaz 

parkování aut na náměstí v průběhu vánočních trhů. Na nevhodné chování strážníků městské 

policie si stěžovali 3 lidé a všechny tyto stížnosti byly oprávněné.   

 Podnětů bylo zaevidováno celkem 152. Občané v nich požadovali posekání trávníků, 

prořezávku stromů, keřů i novou výsadbu zeleně za pokácené stromy. Dále pak poukazovali 

na nepořádek ve městě. Jednalo se především o sídliště, kde bylo i několik žádostí o opravu 

chodníků a komunikací. Někteří občané požadovali instalaci laviček na několika místech ve 

městě a další požadovali jejich odstranění, především v okolí hřišť a domů. Další žádosti byly 

zaměřené na vybudování nových parkovacích míst ve městě. Mnoho obyvatel poukazovalo 

na zhoršující se bezpečnostní situaci, především na sídlištích, a žádalo její zlepšení. Odbor 

v této souvislosti eviduje i několik žádostí o umístění bezpečnostních kamer. Každoročně se 

opakují žádosti o vydání parkovacích karet, změnu dopravního značení na komunikacích 

i zjednosměrnění některých ulic ve městě.  

 V roce 2014 byly podány 3 petice. První se týkala nesouhlasu se záměrem výstavby 

sociálních bytů v ulici Březenecká (město nedalo investorům souhlas a výstavba tak nebude 

realizována). V další obyvatelé domu s pečovatelskou službou Merkur i okolních rodinných 

domů požadovali řešení opakujících se problémů s rušením nočního klidu z diskotéky Admirál. 

V poslední žádali obyvatelé domu v ulici 17. listopadu zajištění pořádku v domě, kde bydlení 

ztěžovala rodina nepřizpůsobivých. Strážník, který má danou lokalitu na starosti, projednal se 

členy SVJ možnosti jak postupovat a současně bylo jednáno s dotyčnou rodinou. V současné 

době je v domě klid, neboť majitel bytu pohrozil rodině, že ji vystěhuje.      

 Další z možností, kam mohou občané Chomutova podávat své podněty či stížnosti, je 

projekt Záchranný kruh. V roce 2014 bylo přijato 33 stížností a podnětů, ve kterých občané 

žádali zejména o pomoc s nepřizpůsobivými nájemníky v domě, poukazovali na vandalismus, 

na rušení nočního klidu z restaurací a barů a na zhoršování bezpečnostní situace ve městě. 

Městská policie ve spolupráci s odborem ekonomiky, odborem sociálních věcí a interním 

auditem prováděla místní šetření i kontroly na problematických místech tak, aby mohla být 

přijata co nejúčinnější opatření k nápravě. Do říjnových komunálních voleb probíhala setkání 

vedení města s občany. Ti tak mohli své dotazy a podněty směřovat přímo na primátora a 

náměstky, na vedoucí pracovníky městských organizací a zodpovědné pracovníky některých 

odborů magistrátu. 
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3. 3.  Volby 
 

 V roce 2014 měli obyvatelé Chomutova možnost ovlinit veřejné dění prostřednictvím 

dvojích voleb. Zatímco přínos výběru poslanců do Evropského parlamentu pro praktický život 

Chomutovanů je jen těžko určitelný, a proto tradičně stojí na okraji jejich zájmu, volbám do 

městského zastupitelstva projevují daleko větší pozornost. Paradoxně nakonec ani ty změnu 

v roce 2014 nepřinesly, pouze ji naznačily.  

 

Volby do Evropského parlamentu 
 

 Volby do Evropského parlamentu proběhly v České republice 23. a 24. května 2014 

v rámci celoevropských voleb. V Česku se do 751členného poslaneckého sboru Evropského 

parlamentu pro období do roku 2019 volilo 21 poslanců. Na Chomutovsku se hlasování opět 

setkalo s nezájmem, dokonce znovu rekordním v rámci Česka. V okrese přišlo do volebních 

místností jen 11,66 % voličů, přímo v Chomutově to bylo 11,69 %. Nemalou roli v tom hrál 

fakt, že z Chomutovska sice na europoslance kandidovalo dvanáct lidí, ovšem buď v rámci 

stran s mizivou šancí na úspěch, nebo na nevolitelných místech. Nakonec se podle očekávání 

nikdo z nich do Bruselu nedostal. Volby na Chomutovsku vyhrálo hnutí ANO 2011, které 

získalo 20,49 % hlasů. Druhé a třetí místo obsadily levicové strany, KSČM s 15,81 % a ČSSD 

s 15,67 %. Společná kandidátka TOP 09 a STAN získala 9,62 % hlasů a jako poslední hranici 

pěti procent překonala ODS s 6,23 %. Zajímavostí bylo šesté místo České pirátské strany, jež 

získala 4,84 % hlasů. Dopadla tak na Chomutovsku lépe než třeba Úsvit Tomia Okamury, 

Strana zelených či KDU-ČSL. Celorepublikově volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a 

čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09 a STAN s 15,95 % a stejným 

počtem mandátů a třetí místo a také čtyři mandáty získala ČSSD s 14,17 %. Další dvě strany 

v pořadí, KSČM s 10,98 % a KDU-ČSL s 9,95 %, vytěžily po třech mandátech. Dva mandáty 

získala ODS se 7,67 % a jeden Svobodní s 5,24 %. Volebního klání se zúčastnilo rekordních 

38 uskupení. 

 

Volby do zastupitelstev obcí  
 

 Komunální volby v České republice probíhaly 10. a 11. října 2014. V Chomutově se 

o 35 míst v zastupitelstvu ucházelo třináct stran či hnutí. Šest z nich mělo na čele kandidátky 

zastupitele. ČSSD primátora Jana Mareše následovaného náměstkem Martinem Kloudou. 

Náměstek Jan Řehák zase vedl ODS, byl však na kandidátní listině této dříve vládnoucí strany 

jediným zastupitelem. Lídrem KSČM byl Ladislav Drlý, který se v komunální politice pohybuje 

od roku 1994, přičemž v období let 1996 až 2000 byl senátorem. Nejsilnější opoziční hnutí 

PRO Chomutov si do svého čela zvolilo Daniela Černého, který se do zastupitelstva dostal až 

během volebního období za odstoupivšího Michala Kasla. Další opoziční hnutí Nespokojení 

občané! vedla Marie Kindermannová a posledním uskupením se zastupitelem v čele byla 

Unie pro sport a zdraví vedená Vojtěchem Čihařem, který v dosavadním zastupitelstvu hájil  
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barvy strany Severočeši.cz. Dalšími uchazeči o zastupitelská křesla byly Nový Sever v čele 

s Davidem Dindou, ANO 2011 vedl Marek Hrabáč, Stranu svobodných občanů pro změnu 

Marek Bradáč, TOP 09 Michal Vlach, Českou suverenitu Pavel Burket, NE Bruselu – Národní 

demokracii Jakub Grus a hnutí Otevřená radnice Oldřich Moravec. Zájemců o post zastupitele 

bylo v Chomutově celkem 428. Společně s Karvinou zde kandidovalo rekordní zastoupení žen, 

plných 38 %. 

 K volbám přišlo 10. a 11. října jen 10 694 ze 38 830 oprávněných voličů, volební účast 

tak byla 27,54 %. Vítězem se stalo hnutí PRO Chomutov s 18,97 % hlasů, těsně následované 

ČSSD s 18,00 % a ANO 2011 s 17,09 %. Tyto strany si v zastupitelstvu zajistily osm míst. Čtvrtí 

byli komunisté se 14,71 % a tím pádem šesti mandáty, o mandát méně získal za 11,99 % 

hlasů Nový Sever. Další strany a hnutí už se do zastupitelstva nedostaly, a to včetně ODS, 

která nasbírala pouhých 4,35 % hlasů. Podíl na správě města ztratila po dvaceti letech, když 

hned její první kandidatura v roce 1994 jí zajistila pozici nejsilnější strany v Chomutově a na 

čele se udržela až do voleb v roce 2010. 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandid. 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtená % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů číslo název abs. v % 

1 Nový Sever 40 318 11,99 35 336 262,00 11,99 5 

2 Česká Suverenita 1 372 0,41 35 336 262,00 0,40 0 

3 PRO Chomutov 63 821 18,98 35 336 262,00 18,97 8 

4 Strana svobodných občanů 7 588 2,26 35 336 262,00 2,25 0 

5 Česká str. sociálně demokratická 60 548 18,01 35 336 262,00 18,00 8 

6 ANO 2011 57 476 17,09 35 336 262,00 17,09 8 

7 Komunistická str. Čech a Moravy 49 470 14,71 35 336 262,00 14,71 6 

8 Občanská demokratická strana 14 645 4,36 35 336 262,00 4,35 0 

9 NE Bruselu - Nár. demokracie 210 0,06 8 76 859,88 0,27 0 

10 Nespokojení občané! 12 802 3,81 35 336 262,00 3,80 0 

11 TOP 09 16 648 4,95 35 336 262,00 4,95 0 

12 Unie pro sport a zdraví 6 086 1,81 35 336 262,00 1,80 0 

13 Otevřená radnice 5 278 1,57 34 326 654,51 1,61 0 

 

 Už první den voleb však bylo hlasování narušeno důvodným podezřením na kupování 

hlasů a takových případů se do konce druhého dne podle svědectví na sociálních sítích a podle 

pátrání Chomutovského deníku objevilo několik, nejvíc očividné to mělo být u romského 

klubu Roxy na sídlišti Písečná. Proto hned po ukončení hlasování se vítěz voleb PRO 

Chomutov obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem se stížností na průběh hlasování kvůli 

podezření na kupování hlasů. Celkem byly na neplatnost hlasování podány tři žaloby, ale 

protože jejich důvod byl totožný, byly u soudu spojeny do jednoho řízení. 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=1017&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=759&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=364&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=714&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=79&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=197&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=721&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=119&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=3&xnumnuts=4202&xobec=562971&xstrana=1024&xstat=0&xvyber=0
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 Povolební matematika byla jasná – pro zisk většiny se musely spojit minimálně tři 

z úspěšných stran. Jednání byla rychlá a skončila poměrně nečekaný výsledkem. Už 13. října 

bylo zveřejněno společné prohlášení PRO Chomutov, KSČM a ANO 2011 o budoucí spolupráci. 

Koalice měla komfortní většinu 22 hlasů a podle dohody členských stran měl být primátorem 

Chomutova lídr vítězného hnutí Daniel Černý. Kvůli stížnosti na průběh hlasování ale nebylo 

možno svolat ustavující zastupitelstvo. Začalo tak čekání na verdikt krajského soudu, během 

něhož město nadále řídili dosavadní primátor Jan Mareš se svými náměstky a také radou 

města. Pouze ostatním zastupitelům skončil mandát začátkem voleb. 

 Koalice PRO Chomutov, KSČM a ANO 2011 mezi tím pracovala na programovém 

prohlášení, které zveřejnila na tiskové konferenci 11. listopadu, přestože ho zatím nemohla 

naplňovat. O osm dní později vydal krajský soud usnesení, podle kterého bylo hlasování 

v Chomutově 10. a 11. října neplatné. Ještě víc než očitá svědectví soudní tribunál přesvědčila 

kontrola hlasovacích lístků, během níž odhalil 79 listů, které byly naprosto stejně vyplněné. 

Ve všech případech šlo o hlasy pro ČSSD a na listech byli zaškrtnuti všichni kandidáti kromě 

čtyř. Navíc podle způsobu křížkování a použitých propisek všechny lístky vyplnili jen dva lidé. 

Podle soudu tak jasně došlo k manipulaci s voliči. Manipulace sice neměla vliv na rozdělení 

mandátů, ale změnila by složení zastupitelů ČSSD. Případ pak byl předán k šetření Policii ČR. 

Ta z kupčení s hlasy voličů na začátku prosince obvinila 45letého muže. Opakované hlasování 

do zastupitelstva statutárního města Chomutova vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR 8. prosince, 

a to na 31. leden 2015. 
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

 Hospodářské ukazatele nadále pozvolna stoupají, řada z nich již překonala hodnoty 

předkrizového roku 2008. A přestože globálně nezaměstnanost v ČR klesá, na Chomutovsku 

i přímo v Chomutově je stále velmi vysoká. Dlouhodobě způsobuje celý komplex negativních 

ekonomických (např. nižší kupní síla obyvatelstva, pokles životní úrovně, podhodnocené ceny 

bytů) a sociálních jevů (např. rostoucí kriminalita z frustrace nebo majetkové nouze, rozpad 

rodinných vztahů, narušování sousedských vztahů, psychická traumata, vysoká konzumace 

alkoholu a drog). 

 

Vývoj nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost v průběhu roku přirozeně mírně kolísá, a to v závislosti na sezonních 

pracích a na nástupu absolventů škol do pracovního procesu. Rok 2014 Chomutovsko začalo 

s nezaměstnaností 11,91 %, když uchazečů o práci bylo 10 596, a končilo ho na hodnotách 

11,04 % a 9 757, z toho bylo 1 062 osob se zdravotním postižením. Přímo v Chomutově byla 

k 31. prosinci nezaměstnanost 11,46 % a uchazečů o zaměstnání 3 924. V rámci Ústeckého 

kraje se Chomutovsko pohybuje přibližně půl procenta nad průměrem. Hůře na tom jsou ale 

jen dva okresy, a to Mostecko a Ústecko. V celostátním srovnání k 31. prosinci 2014 patřilo 

Chomutovsku sedmé místo. Na čele bylo Bruntálsko (nezaměstnanost 13,5 %), následované 

Mosteckem (12,8 %), Ústeckem (12,5 %) a Karvinskem (12,0 %). S minimálním odstupem za 

Chomutovskem byly Ostrava – město (11,0 %) a Znojemsko (10,9 %).    

 

 
 

Zdroj: Portál MPSV, dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny/2014 

 

 Státní instituce se samozřejmě snaží různými nástroji nezaměstnanost snižovat. Jsou 

jimi především rekvalifikace, investiční pobídky, ale také různé příspěvky zaměstnavatelům 

na vytváření a udržení pracovních míst. Novinkou roku 2014 se od února stal příspěvek  

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny/2014
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investorům, kteří míří do nejpostiženějších okresů Mostecka, Ústecka, Chomutovska, Karvinska 

nebo Bruntálska. Ti na každé vytvořené pracovní místo dostávají od státu 200 tisíc korun, 

když předtím to bylo 50 tisíc. Musejí být ale pouze z oblasti zpracovatelského průmyslu, 

technologických center a center strategických služeb.  
 

 
Příčiny a důsledky nízkých cen bytů 

 Jevem, který v Chomutově ještě zhoršuje sociální situaci, jsou extrémně nízké ceny 

bytů. Způsobuje to jednak jejich nadbytek v důsledku masového budování panelových domů 

v dobách centrálního plánování, jednak nízká kupní síla obyvatelstva, z části způsobená 

nezaměstnaností. Ceny bytů v Chomutově jsou nejnižší v rámci kraje i v rámci celé České 

republiky. Pochopitelně se odvíjejí od lokality a stavu bytu. Zatímco byt po rekonstrukci 

v činžovním domě v centru města může být prodejný za 600 tisíc i více korun, v sídlištních 

panelácích se dá šedesátimetrový byt pořídit od 180 do 240 tisíc korun. Chomutov se tak 

mnohem víc než jiná města potýká s činností bytových spekulantů, kteří zde levně skupují 

byty, do kterých stěhují sociálně slabé a nepřizpůsobivé lidi z celé republiky. Ti často ničí 

vybavení bytů i společných prostor domů, způsobují sousedské konflikty a cena bytů v takto 

postižených domech nebo lokalitách dál rapidně klesá, mnohdy až za hranici prodejnosti. 

 

Louny 

Děčín 

Litoměřice 

      Most 

Chomutov 

Teplice 
Ústí nad Labem 

11 000 22 000 33 000 44 000 
metry 

Podíl nezaměstnaných 
na obyvatelstvu ve věku 15-64 let  

okresy Ústeckého kraje 
stav k 31. 12. 2014  

ÚP ČR, KrP v Ústí nad Labem, 2015 

Podíl nezaměstnaných 
v okresech (%) 

     9,01 - 10,00 

   do 9,00 

   11,01 - 12,00 

   nad 12,01 

  9,17 

 9,88 

    11,04 

   12,52 
8,95 

10,33 

   12,79 

0  

   10,01 - 11,00 
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Město Chomutov a jeho možnosti 

 Přínosem pro dlouhodobě nezaměstnané i pro město byla od jejího zavedení v roce 

2009 veřejná služba. Tento způsob časově omezených pracovních příležitostí je koncipován 

hlavně pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání. Spočívá 

zejména v úklidu a údržbě veřejných prostranství, komunikací a budov či v jiných obdobných 

činnostech. Město Chomutov bylo průkopníkem veřejné služby, odborníci z magistrátu úzce 

spolupracovali s úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na metodice při předávání 

zkušeností dalším obcím. Chomutov se této možnosti snažil maximálně využívat, ve svých 

organizacích takto na krátkou dobu ročně zaměstnal i několik set lidí. Bohužel poté, co byla 

zrušena povinnost nástupu na veřejnou službu a v současné době je pouze na vůli uchazeče, 

zda ji bude vykonávat, se celý systém zhroutil. Konkrétně v prosinci v celém kraji vykonávalo 

veřejnou službu pouze třináct pracovníků, na Chomutovsku pak ani jeden. 

 Město Chomutov se snaží k řešení problematiky zaměstnanosti přispívat i v dalších 

ohledech. Důkazem dobré práce je druhé místo v Ústeckém kraji v soutěži Město pro byznys. 

Chomutov by tak měl být druhým nejlepším městem kraje v podpoře podnikání. V soutěži 

bylo hodnoceno 205 obcí s rozšířenou působností. Chomutov zabodoval především díky práci 

radnice a také nejvyšším objemem evropských dotací na jednoho obyvatele v letech 2011 až 

2013. Město Chomutov se dlouhodobě snaží svou činnost zefektivňovat a přes rozšiřování 

agendy a přibývání práce počet zaměstnanců nezvyšovat. Přesto na magistrátu a v několika 

organizačních složkách zaměstnává 368 osob, čímž se řadí k největším zaměstnavatelům na 

Chomutovsku. Jejich pořadí sestavené Okresní správou sociálního zabezpečení v Chomutově 

k 31. prosinci 2014 vede Magna Automotive s 1 297 zaměstnanci, následují Krajská zdravotní 

(1 149), Toyoda Gosei Czech (724), SD – Kolejová doprava (668) a Sandvik Chomutov Precision 

Tubes (603).   

 

Bilance největších podniků 

 Mnoho průmyslových podniků v roce 2014 zveřejňovalo příznivé zprávy. V některých 

dokonce docházelo k rozsáhlým investicím, rozšiřování výroby a nabírání nových pracovníků. 

Například americký výrobce komponentů pro hydraulické a pneumatické systémy Parker 

Hannifin do Chomutova postupně stěhuje výrobu z několika evropských zemí. Z Rakouska už 

přesunul výrobu filtračních komponentů pro úpravu vzduchu do pneumatických systémů, 

z Finska a Nizozemska výrobu náplní do hydraulických filtrů a v současnosti stěhuje výrobu 

pneumatických válců ze Švédska, výrobu zařízení pro kontrolu průtoků vzduchu ze Švýcarska 

a v blízké budoucnosti plánuje přesun výroby komponent pro elektromotory. V Chomutově 

Parker těží z výhodné polohy a kvalitního logistického zázemí. Závod s rozlohou 22 000 m2 je 

největším výrobním závodem společnosti v Evropě, na snímku na další straně jeden z jeho 

provozů. Na začátku roku 2014 Parker Hannifin v Chomutově zaměstnával 300 lidí, na jeho 

konci již 480 a podle plánu by to v březnu 2015 mělo být 550 zaměstnanců. Při nabírání 

pracovníků se ale společnost potýká s nedostatkem inženýrů kvality, procesních inženýrů a 

dalších specialistů. Chomutovský závod se má v rámci koncernu stát výrobní jedničkou pro 

Evropu, Blízký východ a Afriku. 
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 Stejně ambiciózní představy má i Ústecký kraj coby vlastník obří průmyslové zóny 

Triangle, kam do zaměstnání dojíždějí stovky Chomutovanů. Na začátku roku 2014 zde bylo 

zaměstnáno 1 493 osob, na jeho konci jich bylo 2 137 v devíti podnicích. Několik společností 

je zatím v různých fázích výstavby svých továren a přípravy výroby. V roce 2014 do Triangle 

zamířily tři nové investice v celkové hodnotě 23,6 miliardy korun, díky kterým má vzniknout  

1 579 nových pracovních míst. Kapitálním „úlovkem“ kraje a státní agentury pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest je smlouva s firmou Nexen, která do průmyslové zóny 

Triangle míří s investicí až za 40 miliard korun. Pokud se uskuteční, bude to největší 

zahraniční investice v Česku. Počáteční hodnota by měla být 22,8 miliardy, za které chce 

tento jihokorejský výrobce pneumatik v zóně postavit továrnu pro zhruba tisíc zaměstnanců. 

Časem se počet pracovních míst může zvýšit až na 2 300. Připravovaná obří investice do zóny 

i regionu láká i další firmy navázané na výrobu jihokorejské společnosti. Navíc vesměs všichni 

současní investoři oznamují, že chtějí rozšiřovat výrobu a zvyšovat počty zaměstnanců. 

V souvislosti s rozvojem Triangle kraj začal vyvíjet tlak na Ministerstvo dopravy, aby urychlilo 

práce na rozšíření rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov směrem ke Slanému. 

 Naopak chomutovské válcovny, jež jsou součástí Z-Group Steel Holding, čtvrté největší 

ocelářské skupiny v Česku, se v hodnoceném roce musely vyrovnat s havárií, která zastavila 

výrobu na tři měsíce. Zablokovala se válcovací stolice a prasklo ozubené kolo na hřebenové 

převodovce válcovací trati. Oprava havárie byla časově i technologicky velmi náročná. Firmu 

výpadek připravil o 150 milionů korun a jejího majitele Zdeňka Zemka utvrdil v nutnosti začít 
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s modernizací výroby, do níž hodlá v příštích letech investovat miliardu korun. V současné 

době se v Chomutově vyrábějí bezešvé trubky o průměru 273 až 610 milimetrů o tloušťkách 

stěn od 9,5 do 70 milimetrů v nelegovaných i legovaných jakostech. Pět procent produkce 

konči na tuzemském trhu, 95 procent výrobků putuje do zahraničí. 

 Severočeské doly Chomutov, které jsou součástí energetického gigantu ČEZ, v roce 

2014 vytěžily 21,6 milionu tun hnědého uhlí. Oproti roku 2013 je to o 2,1 milionu tun méně. 

Největší české hnědouhelné těžební firmě loni klesly také tržby i zisk. Důvodem byla podle 

zprávy představenstva především mírná zima a cena silové elektřiny v Evropě. Severočeské 

doly dokonce během čtvrtého čtvrtletí kvůli úsporám nákladů propustily 230 lidí. Na konci 

roku tak zaměstnávaly 2 899 pracovníků, v dceřiných společnostech skupiny pracovalo dalších 

2 266 lidí.  

 Vítězem 2. ročníku soutěže Best Innovator 2014, která hodnotí inovační procesy, se 

v kategorii velkých firem stal výrobce bezešvých nerezových trubek pro extrémní podmínky 

podmořské těžby ropy a plynu Sandvik Chomutov Precision Tubes. Firma zaujala porotu 

zejména svou dlouholetou inovací výrobků, jež jsou považovány za absolutní světovou špičku 

v oboru výroby potrubí pro podmořskou těžbu ropy a plynu. 

 

 
 

Výrobní hala firmy PULS je jistě architektonicky nejzajímavější moderní stavbou Chomutova. 
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Podkrušnohorský zoopark řízený ředitelkou Bc. Ivetou Rabasovou v hodnoceném roce 

navštívilo 240 117 lidí hledajících nejen oddech, ale i poučení o životě jeho zvířecích obyvatel 

i o světě našich předků. Tato rozlohou i uspořádáním výjimečná zoologická zahrada se tak 

opět stala druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem kraje. I když evidence neexistuje, 

početně významnou skupinou jsou návštěvníci z příhraničních oblastí Německa. 

 

Zoologie 

 Pracovníci oddělení zoologie svědomitě pečovali o 1 043 zvířat ve 163 druzích a jejich 

snažení bylo odměněno několika významnými chovatelskými úspěchy. K velmi úspěšným lze 

řadit chov rysů karpatských, kde v květnu samice porodila čtyři koťata (na snímku). Odchov 

probíhal bez komplikací a po několika měsících správce plemenné knihy navrhl zoologické 

zahrady, do kterých by se mohla mláďata přesunout. Vybrány byly zoo Miskolc v Maďarsku, 

Carnwall ve Velké Británii, Magdeburg v Německu a Marecotte ve Švýcarsku. Úspěšně se též 

podařilo odchovat mládě kočky divoké. Ve skupině mývalů severních bylo odchováno jedno 

mládě. V září byla ze Safari parku Peaugres ve Francii přivezena mladá samice pandy červené 

Himalaya. Vytvořila tak pár se samcem Foxíkem, který je chovancem zooparku a miláčkem 

návštěvníků od října 2013. O odchovanou samičku se rozrostla také tlupa makaků magot. 

Stabilní situace je ve skupině kaloňů egyptských. Narodila se dvě mláďata a mladou samici 

zooparku daroval soukromý chovatel. Ve venkovní expozici u restaurace Tajga byla otevřena 

expozice divokých králíků. 
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 Také smrt je nedílnou součástí 

koloběhu života. Z důvodu vážné nemoci 

na začátku roku uhynula mladá samice 

tuleně kuželozubého. Zbytek skupiny 

vážnější zdravotní potíže nepostihly. 

Životnost tuleního bazénu prodloužila 

oprava obvodových stěn (na snímku), 

které už byly v havarijním stavu. Přesto 

bude v nedaleké budoucnosti nezbytné 

vypracovat studii a následně vybudovat 

novou expozici těchto mořských savců. Ve skupině jelenů bucharských se narodila dvě 

mláďata, ale jejich odchov se nezdařil. Jedno uhynulo na bakteriální infekci a druhé na 

následky traumatu. O čtyři mláďata se rozrostlo stádo jelenů milu a o dva kolouchy skupina 

jelenů evropských, jež obývá oboru Eurosafari. Po náhlém úhynu mladého losa evropského, 

kterého zoopark získal v roce 2013 z Prahy, byl ze stejné zoo dovezen nový samec, který 

doplnil skupinu dvou samic původem ze zoo Planckendael. Ze dvou narozených mláďat soba 

polárního se podařilo jedno úspěšně odchovat. Ve stádě kozorožců alpských se narodilo pět 

mláďat, z nichž čtyři byla odchována. O nově narozenou samičku se rozrostla skupina takinů 

indických. Samice narozená v roce 2013 byla odeslána v rámci chovatelské spolupráce do zoo 

Kolmarden. K výměně došlo také u vzácných a málo chovaných takinů čínských. Samec, který 

byl do chovu zapůjčen v roce 2005 ze zoo Liberec, byl vrácen zpět, aby se zařadil do tamního 

úspěšného chovu. Místo něj liberecká zoo zapůjčila Podkrušnohorskému zooparku dva roční 

samce těchto vzácných sudokopytníků. Po víc než půl roce, kdy byl výběh pižmoňů grónských 

neobsazen, byl ze zoo Liberec získán starší samec. Skupina ovcí stepních - arkalů se rozrostla 

o tři odchovaná mláďata. Tříletý samec těchto vzácných divokých ovcí byl na podzim odeslán 

do zoo Tallinn. V srpnu se narodil sameček zubra evropského. Po třech dnech jej napadl 

dospělý býk a způsobil mu zranění, na jehož následky mládě uhynulo. Dva mladí zubři byli 

umístěni do registrovaného soukromého chovu v jižních Čechách a jeden samec byl v rámci 

chovatelské spolupráce darován do zoo Bernburg. V areálu Eurosafari se skupina skotského 

náhorního skotu rozrostla o pět mláďat (jedno na snímku). Tři mláďata se podařilo odchovat 

u buvolů domácích a jedno se narodilo ve 

stádě uherského stepního skotu. Na statku 

se narodila mláďata u většiny plemen ovcí 

a koz. Za zmínku stojí první odchov kozy 

kašmírové, dovoz plemenného berana ovce 

Jákobovy a samic ovce cápové z Tierparku 

Berlín a od soukromého chovatele. V chovu 

koní se událo několik změn, nejvýraznější 

bylo narození klisničky ve skupině českého 

teplokrevníka. Hřebeček se narodil také 

klisně shirského koně.  
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 Dobrý rok zažil chov orlosupů bradatých (na snímku). Samice snesla dvě vejce, z nichž 

první bylo dáno do líhně a druhé bylo ponecháno na hnízdě. V líhni se vylíhlo životaschopné 

mládě, jež bylo ve stáří jedenácti dnů převezeno do chovného centra v Haringsee u Vídně. 

Zde bylo mládě podloženo pod adoptivní samici a úspěšně přirozeně odchováno. Potom bylo 

na základě rozhodnutí evropského koordinátora přemístěno do zoo Innsbruck. Tři mláďata 

vychovali výrečci malí a dvě ze čtyř mláďat dorostla sovám páleným. Samice jeřába bělošíjího 

snesla dvě vejce, z nichž se vylíhlo a úspěšně odchovalo jedno mládě.  

 Chov v teráriích se rozrostl o řadu mláďat. Samice želv stepních – čtyřprstých snesly 

celkem dvacet dva vajec, z nichž se vylíhlo a následně bylo odchováno šest mláďat. Celkem 

šest vajec nakladly samice želv zelenavých. Vylíhla se a úspěšně dorostla čtyři mláďata. Sedm 

vajec nakladla užovka stromová. Vylíhlo se a úspěšně bylo odchováno pět mláďat. Podařilo 

se i jednadvacet odchovů trnorepů skalních. V zázemí terárií byla na konci roku provedena 

výměna větší části chovatelského vybavení a oprava elektrických rozvodů. 
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Stanice pro handicapované živočichy 

 V roce 2014 přijímala stanice zvířata ze spádových oblastí Chomutovsko, Kadaňsko a 

Podbořansko. Přijímána však byla také zvířata z jiných oblastí - Mostecka, Lounska, Teplicka 

a Ústecka. Oficiální rozšíření spádové oblasti o Mostecko se bude řešit po zprovoznění nové 

stanice pro handicapované živočichy, která byla v roce 2014 rozestavěna. O každém příjmu 

zvířete je veden písemný záznam opatřený pořadovým číslem. Záznam o příjmu obsahuje 

údaje o nálezci, místě a době nálezu a o zdravotním stavu zvířete. V hodnoceném roce bylo 

přijato 271 zvířat v 58 druzích. Nejčastěji to byli ježci (41 exemplářů), poštolky (26), rorýsové 

(17), zajíci (17) a sýkory koňadry (16). Na snímku se zraněným ledňáčkem ornitolog Petr Hora. 

Nejčastějšími důvody příjmu byla zranění způsobená střetem s dopravním prostředkem nebo 

zbytečné odebrání domněle opuštěných mláďat. Za zmínku stojí odchyt samce labutě velké, 

který v sobě měl zaseknutý háček a vlasec kolem nohy mu znemožňoval pohyb ve vodě. Po 

ošetření a zotavení byl samec vypuštěn zpět na rybník, kde ho čekala dlouholetá partnerka.  

            Během roku byli někteří handicapovaní 

živočichové (například poštolka obecná, káně 

lesní) použiti k ekologické výchově v rámci 

ekotábora a také v rámci výukových programů, 

které ekologické centrum Podkrušnohorského 

zooparku Chomutov připravuje. Stanice pro 

handicapovaná zvířata má na webu zooparku 

vlastní stránku, kterou v roce 2014 navštívilo 

více než tři tisíce lidí. 
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Marketing a propagace 

 Novinkou v nabídce oddělení marketingu a propagace byly komentované prohlídky 

zooparku pořádané ve večerních hodinách nejen v expozicích zvířat, ale také ve skanzenu 

Stará Ves. Pozorovat zvířata po setmění mohli návštěvníci během letních prázdnin i v rámci 

večerních jízd do Eurosafari. Oddělení připravilo na tři desítky akcí pro veřejnost. Jednalo se 

o akce s ekologickým charakterem, oslavy mezinárodních dní, akce přibližující lidové tradice 

a workshopy pro děti i dospělé. 

 Hlavním informačním materiálem o dění v Podkrušnohorském zooparku byl i nadále 

zpravodaj Oáza, vydávaný čtvrtletně a rozesílaný na turistická informační centra a do škol 

v regionu. V rámci projektu Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a 

Chomutov vydal zoopark tištěného průvodce ve třech jazykových mutacích. Nejaktuálněji 

informovaly o dění v zooparku jeho webové stránky. Podrobnější informace, fotogalerii a 

možnost komentovat dění v zooparku nabízel facebookový profil. Počet přátel zooparku zde 

na konci prosince 2014 vzrostl na 3 364 osob. V rámci projektu Vytvoření informačních tabulí 

na téma Natura 2000 v pohraničí Krušných hor/Erzgebirge vybudovaly Podkrušnohorský 

zoopark a Naturschutzzentrum Erzgebirge zcela nové naučné stezky s interaktivními prvky. 

V zooparku bylo dokončeno šest zastavení u tabulí s interaktivními prvky a k tomu v roubené 

chalupě ve Staré Vsi přibyla nová expozice na téma rašelina. Návštěvníci si mohli naučnou 

stezku projít poprvé v květnu. 

 

Stará Ves 

 K pravidelným pátečním prohlídkám expozic zooparku s výkladem průvodce přibyly 

v září večerní procházky skanzenem Stará Ves. Nově osvětlené exteriéry nabídly zajímavý 

pohled na stavby, výklad průvodce pak přiblížil účastníkům historii a životní styl obyvatel 

Podkrušnohoří na počátku minulého století. Ve Staré Vsi byla již tradičně pořádána řada akcí, 

vztahujících se nejen k významným dnům dřívějšího venkovského kalendáře. Jízda Tří králů 

na chomutovské náměstí 1. máje, během níž členové průvodu přejí šťastný rok obyvatelům 

města i jeho nejvyšším představitelům, nebo Masopust v zooparku včetně soutěže o nejlepší 

masopustní koblihu patří již neodmyslitelně ke kulturnímu programu Chomutova. Velikonoční 

veselice mapující velikonoční zvyky, pletení pomlázek a malování velikonočních vajíček si 

vyzkoušeli návštěvníci Velikonoční neděle ve Staré Vsi. Celá řada akcí pak vyvrcholila v čase 

předvánočním. Adventní atmosféru na krušnohorském statku si návštěvníci vychutnali v rámci 

přeshraničního projektu měst Chomutova a Annabergu-Buchholze s názvem Dětské Vánoce 

v Krušných horách. Velký úspěch sklidil hlavně zábavný program pro děti spojený s příjezdem 

Mikuláše a nadílkou v krásném prostředí krušnohorského statku.  

 Pravidelným zpestřením návštěv Staré Vsi během sobotních odpolední byly řemeslné 

dílny. Návštěvníci se na nich věnovali rozvíjení svých tvůrčích schopností, například při práci 

s vlnou nebo při výrobě hraček. Patrně nejúspěšnější akcí roku bylo Pohádkové safari, které 

ve skanzenu využilo kulisu staveb a tajuplná zákoutí. Věrné příznivce si našla i akce nazvaná 

Pohádkové čtení.  
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Ekocentrum 

 Hlavní náplní ekocentra jsou výukové programy pro školky, školy, seniory a osoby se 

speciální péčí. V hodnoceném roce se takto zaměřených pořadů zúčastnilo 1 438 posluchačů. 

Nejčastěji mezi nimi byli předškoláci a žáci 1. stupně základních škol, u kterých měl největší 

úspěch vzdělávací program Mašinkou za zvířátky, který kombinuje jízdu vláčkem a výukové  

aktivity přibližující život zvířat. Žáci 2. stupně základních a středních škol projevili největší 

zájem o program Příroda v ohrožení, jehož prostřednictvím se seznámili s ohroženými druhy 

živočichů chovanými v zooparku, úmluvou CITES a problematikou výroby palmového oleje. 

 Jarní, letní i podzimní prázdniny se rozhodlo v ekotáboru strávit celkem 357 účastníků 

ve věkové kategorii 6 až 12 let. Týden jarních prázdnin si v areálu zooparku užilo 13 zájemců, 

pro něž byla připravena celotáborová hra s názvem Venkovská idyla. Během letních prázdnin 

proběhlo devět turnusů, kterých se zúčastnilo 320 dětí. Tábory jsou každý rok doprovázeny 

bohatým programem, který nabízí jízdu na koních, péči o poníky, asistenci při krmení zvířat a 

hraní různých her. Podzimní tábor v říjnu proběhl za účasti 24 dětí, které vyráběly zvířátka 

z přírodnin, poznávaly podzimní přírodu a na závěr tábora si zasadily strom. 

           Zásluhou spolupráce se saským centrem ochrany přírody a krajiny Naturschutzzentrum 

Erzgebirge, která byla navázána v závěru roku 2012, došlo v zooparku i Naturschutzzentru 

k instalaci naučné stezky na téma Natura 2000 v pohraničí Krušných hor/Erzgebirge. Jejím 

cílem je rozšíření povědomí o soustavě chráněných území a vzdělávání zábavnou formou 

pomocí interaktivních prvků. Slavnostní otevření stezky proběhlo 30. května. Při vzdělávání 

dětí a veřejnosti zoopark také spolupracuje s Centrem pro ekologickou výchovu Klíny, které 

ekologické aktivity doplňuje ukázkami zvyků a tradic typických pro Českou republiku. V létě 

v rámci tradiční součinnosti poskytlo ekocentrum zooparku zázemí k uspořádání dvou běhů 

tábora Ekocentru Dymnivka z Postoloprt. 
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5. 2. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
příspěvková organizace 

 

 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov pokračovalo v hodnoceném 

roce v poskytování služeb občanům města všech věkových i sociálních skupin a také jeho 

návštěvníkům. Základem činnosti zůstávají knihovnické služby, ovšem bohatá je i nabídka 

kulturních a vzdělávacích akcí. Veškeré aktivity probíhají 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 rámci zajištění tzv. regionálních funkcí pomáhá Středisko knihovnických a kulturních 

služeb Chomutov dvaatřiceti místním knihovnám na Chomutovsku. V roce 2014 pro ně SKKS 

například koupilo 1 684 knih za 405 448 Kč, jeho pracovníci vykonali 70 metodických návštěv 

a v dalších 38 případech navštívili knihovnu proto, aby řešili problém s výpočetní technikou.  

 

Hospodaření organizace 

 Za rok 2014 činily výdaje organizace 20 073 547 Kč. Město coby zřizovatel přispělo do 

rozpočtu 16 641 941 Kč, vlastní příjmy SKKS dosáhly výše 2 677 893 Kč. Peníze do rozpočtu 

plynuly také z grantů a na takzvané regionální funkce i od Ústeckého kraje. Na opravy majetku 

bylo vynaloženo 1 148 700 Kč, přičemž nejvyšším výdajem byla výměna šestnácti oken za 

290 400 Kč. Údržba a modernizace počítačové sítě a nákup licencí celkem stály 388 045 Kč. 

 

Společné aktivity oddělení SKKS 

 Tradiční akce Březen – měsíc čtenářů 

tentokrát proběhla na téma Hrabalovský rok 

v knihovnách. K říjnovému Týdnu knihoven se 

SKKS připojilo uspořádáním besedy a výstavy, 

ale také čtenářskou amnestií. Uspořádáním 

jedné akce se středisko zapojilo do Rodinného 

zápolení (na snímku), městem pořádaného 

seriálu. V prosinci se podvanácté uskutečnily 

adventní koncerty. Na posledním z nich, který 

tradičně začíná v galerii Lurago a poté se přesouvá do kostela sv. Ignáce, byla hostem Loutny 

české opět herečka Bára Štěpánová. Vyvrcholením cyklu byla na Štědrý večer Rybova Česká 

mše vánoční.  

 Pokračuje spolupráce se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých. Pro její 

členy je každý měsíc připraveno setkání s kulturním nebo vzdělávacím programem. Také mají 

možnost využívat lupu pro nevidomé ve studovně a v čítárně si mohou půjčovat zvukové 

knihy. Svaz bojovníků za svobodu využil prostor SKKS k šesti svým akcím. Sál či atrium využívá 
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k pořádání větších akcí i občanské sdružení Na louce – Kolibřík. Pravidelně se v SKKS scházejí 

filatelisté, numismatici a výtvarníci z Malířského společenství Chomutov. V rámci publikační 

činnosti organizace vydala 11. díl brožury Osobnosti Chomutovska. 

 

Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

            Doplňování knihovního fondu je věnována velká pozornost. Ve spolupráci s pracovníky 

jednotlivých výpůjčních oddělení dochází k nákupu podle požadavků uživatelů. V roce 2014 

bylo nakoupeno 8 651 knih a 354 audiovizuálních nosičů. 

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů 

 Oddělení poskytuje registrační, výpůjční, internetové a reprografické služby a základní 

informace 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 široká škála časopisů, celkem 120 titulů. Oddělení evidovalo 4 547 čtenářů 

(o 362 méně než v r. 2013), 31 987 návštěv (o 327 méně) a 89 402 výpůjček (o 1 758 méně). 

 

Studovna 

 Pracoviště veřejnosti slouží k práci s naučnou literaturou, odbornými časopisy nebo 

nosiči dat naučného charakteru přímo na místě. Uživatelům je k dispozici třináct počítačů, 

z toho jeden je uzpůsoben slabozrakým a nevidomým. V roce 2014 do studovny zavítalo 918 

čtenářů (o 85 méně než v r. 2013) při 6 646 návštěvách (o 476 méně).  

 

Hudební oddělení 

 Oddělení rozšířilo nabídku DVD například o několik úspěšných českých i zahraničních 

seriálů. Novinek se dočkali i ti, kteří si půjčují hudební nosiče. Registrovaných uživatelů bylo 

503 (o 2 více než v r. 2013), návštěv 8 163 (o 99 více) a výpůjček 22 212 (o 1 234 více). 

 

Vzdělávací oddělení 

 Oddělení se podílí se na mimoškolním vzdělávání pořádáním řady výukových kurzů 

(jazykových i odborných), seminářů, Akademie 3. věku nebo Klubu aktivního života. Vedle 

zavedených kurzů pořádá i školení s aktuální tematikou, proto v roce 2014 jeho pracovníci 

zařadili aktuální téma – kurz fotografování. Největší zájem byl o Akademii 3. věku, kde devět 

přednášek zhlédlo 449 seniorů, dalších 92 absolvovalo dva zájezdy v rámci tohoto cyklu. Ze 

zavedených jazykových kurzů je stále výrazně nejoblíbenější výuka angličtiny. 

 

Oddělení naučné literatury 

          Dlouhodobě se potýká s odlivem čtenářů a tím souvisejícím poklesem všech provozních 

ukazatelů, stejně jako ostatní výpůjční oddělení knihovny. Důvodem je především internet a 

volně přístupné elektronické zdroje. V roce 2014 oddělení evidovalo 2 804 čtenářů (o 30 méně 

než v r. 2013), 33 135 návštěv (o 264 více) a 88 937 výpůjček (o 1 365 méně). 
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Knihovnice Kamila Jonášová ukazuje nejvzácnější knihu chomutovské knihovny Hrady, zámky 

a tvrze království českého od Augusta Sedláčka. 

 

Oddělení beletrie pro dospělé   

 Oddělení zajišťuje výpůjčky z knihovního fondu beletrie, dramat nebo poezie. Čtenářů 

ubylo na 2 977 (o 762 méně než v r. 2013), návštěv na 38 980 (o 4 212 méně) a výpůjček na 

119 306 (o 12 170 méně). 

 

Oddělení pro děti a mládež  

            Oddělení klade důraz na individuální práci se začínajícími čtenáři. Řadu z nich oddělení 

získá při besedách, kterých v roce 2014 připravilo 96, a exkurzích pro školy, jichž bylo šest. 

V rámci oddělení funguje literární klub Knihovnický pisálek, jehož členové se sešli desetkrát. 

Velkému zájmu se těšila vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka, na první přišlo 

třináct tříd a na druhé deset, což bylo celkem 489 žáků základních škol. Čtenářů oddělení 

evidovalo 2 198 (o 100 méně než v r. 2013), návštěv 23 657 (o 593 méně) a výpůjček 88 247 

(o 2 032 méně). 

 

Pobočka na Březenecké 

 Vedle běžné práce na pobočce na Březenecké proběhly dvě výstavy, deset besed a tři 

exkurze. Čtenářů do pobočky docházelo 1 310 (o 264 více než v r. 2013), návštěv bylo 17 521 

(o 3 950 více) a výpůjček 58 672 (o 564 méně).  
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Oddělení kultury 

 Významnou složkou střediska je oddělení kultury, které organizuje různé kulturní či 

vzdělávací pořady a také pořádá výstavy v galeriích SKKS. V atriu přišlo nejvíce posluchačů na 

koncert dechového orchestru Severočeských dolů (cca 200), v kostele sv. Ignáce byl největší 

zájem o čtyři adventní koncerty (celkem cca 1 200), které vyvrcholily Českou mší vánoční (cca 

450). Obdobný počet lidí (cca 400) se přišlo podívat a nakoupit na fler jarmark. V galeriích byl 

z akcí nejvíce navštíven koncert Zuzany Stirské v rámci cyklu Setkání se světovou hudbou (cca 

130) v Luragu a finálový večer festivalu Obnaženi (cca 150) ve Špejcharu. V bývalém kině Oko 

přitáhla nejvíce diváků (cca 300) přehlídka zájmové činnosti základních škol. Z akcí v hlavních 

prostorách SKKS přišlo nejvíce diváků na taneční Dotek Orientu (177), z dětských na pěvecký 

Chomutovský skřivánek (285).  

 V galerii Lurago v hodnoceném roce proběhlo devět výstav s celkovou návštěvností 

1 509 diváků, ve Špejcharu šest výstav s návštěvností 2 576 diváků. Další výstavy proběhly ve 

volně přístupných prostorách SKKS, deset ve výstavní síni knihovny, pět v galerii Na Schodech 

a dvě ve vestibulu knihovny.   

 

 

5. 3. Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

            Městské lesy Chomutov v hodnoceném roce pokračovaly v hospodaření na pozemcích 

v majetku města, které mají ve správě, podle platného lesního hospodářského plánu. Výměra 

lesních pozemků k 31. prosinci 2014 činila 3 157,67 ha, z toho bylo 2 975,7 ha porostní půdy. 
 

 
 

Nový ředitel organizace Petr Markes ukazuje smrk fatálně napadený houbou kloubnatkou. 
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 Městské lesy měly osm zaměstnanců, pěstební, těžební i další práce byly zajišťovány 

převážně najatými živnostníky a soukromými firmami. Poté, co se na podzim předcházejícího 

roku ze zdravotních důvodů vzdal funkce ředitele organizace Ing. František Vohralík, proběhlo 

výběrové řízení na nového ředitele a 18. března 2014 byl do funkce jmenován Petr Markes. 

O den dříve o jeho zvolení na mimořádném jednání rozhodla rada města. 

 Hospodaření organizace se pod novým ředitelem moc nelišilo od situace v předchozích 

letech. Zalesněno bylo 57,69 ha porostní půdy, z toho 50,87 ha jehličnany, převážně smrkem 

ztepilým, a 6,82 ha listnáči, zejména bukem lesním. Plocha holin k 31. prosinci 2014 činila 

15,4 ha a za rok tak vzrostla o 12,3 ha. To bylo dáno nejen plánovanou těžbou dřeva, ale 

zčásti též úhynem sazenic, na který má významný vliv klimatický průběh jara a léta. 

 K důležitým činnostem v lesním hospodářství patří i ochrana a péče o lesní kultury. 

Proto byl prováděn postřik sazenic proti klikorohu borovému na 40,9 ha, nátěry proti okusu 

zvěří na 164,36 ha a pokládání rodenticidu proti myšovitým hlodavcům na 75,42 ha porostů. 

Prořezávky byly provedeny na 77,8 ha porostu. Vytěženo bylo 4 328 m3 dřeva, což je téměř 

o 850 m3 méně než v roce 2013. Z toho většinu, 3 661 m3, tvořilo dřevo jehličnaté, 667 m3 

pak dřevo listnaté. Protože lesy v celém územním obvodu Městských lesů Chomutov postihla 

větrná kalamita a vzniklé polomy bylo potřeba odstranit a zpracovat, z celkové těžby 896 m3 

tvořila těžba nahodilá. Pokračovala rekonstrukce porostů náhradních dřevin, zejména smrku 

pichlavého napadeného kloubnatkou smrkovou, a to na 34,94 ha. Na odstranění zničených 

porostů poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 1 055 300 Kč. 

 Organizace se z dotací snaží pokrýt maximum nákladů na lesnickou činnost. Zatímco 

dotace pro lesy v pásmu imisního ohrožení A a B (porosty s významným imisním zatížením) 

poskytuje Ministerstvo zemědělství, na ostatní lesy lze dotační peníze získat od Ústeckého 

kraje. Městské lesy Chomutov v roce 2014 čerpaly z těchto dotačních titulů 3 671 900 Kč.  
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5. 4. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

            Technické služby města Chomutova v roce 2014 poskytovaly kvalitní a efektivní služby, 

při nichž usilovaly o spokojenost obyvatel města i jeho návštěvníků, s důrazem na ochranu 

životního prostředí. Společnost se nadále rozvíjela a plnila plány. To vše pod vedením ředitele 

ing. Zbyňka Koblížka.   

 Začátkem roku organizace provedla analýzu současného stavu, přezkoumání systému 

vedení a připravila se na nezávislý recertifikační audit vybraných norem. Ten se uskutečnil 

v listopadu. Cílem bylo prověřit funkčnost systémů včetně řízení lidských zdrojů, zásobování, 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ekologie. Technické služby audit úspěšně zvládly a 

certifikáty ISO 9001, 14001 a 18001 obhájily. Jejich platnost je nyní do prosince roku 2017.  

 Prioritní postavení v činnosti společnosti má ochrana životního prostředí, především 

v předcházení vzniku odpadů a znečištění veřejného prostoru. Nástrojem jsou pravidelný 

svoz separovaného i komunálního odpadu, efektivní nakládání s ním a komplexní blokové 

čištění komunikací podle stanoveného harmonogramu. V jarní a podzimní etapě blokového 

čištění bylo v roce 2014 svezeno přes 800 tun smetků. Separace odpadů ze strany obyvatel 

města má v posledních čtyřech letech mírně klesající charakter. Provozovna odpadového 

hospodářství na to reagovala budováním nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad a 

zvyšováním počtu nádob, aby separace byla pro veřejnost co nejvíce dostupná. V roce 2014 

vznikla tři nová stanoviště, a to v ulicích V Alejích, Jirkovská a Palackého. Také byly vyměněny 

staré nádoby na tříděný odpad za nové (na snímku). Přesto mírně klesl počet tun svezeného 

papíru, skla i plastů. Naopak vzrostlo množství svezeného separovaného bioodpadu a kovů. 

Konkrétně papíru bylo v roce vytříděno 653 tun, plastů 461 tun, skla 481 tun, kovů 81 tun a 

bioodpadu 1 199 tun. Gastroodpadu ze školních jídelen bylo svezeno přes 40 tun. 
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            Provozovna místních komunikací pečovala o 111,8 kilometru vozovek, 160,8 kilometru 

chodníků, 3 702 dopravních značek a 2 798 kanalizačních vpustí. Tato čísla se v posledních 

letech příliš nemění. Významně se v roce 2014 nelišila ani rozloha oblasti, o kterou se stará 

provozovna veřejné zeleně. Ta ošetřovala více než 287 hektarů zeleně. V uplynulém období 

se navýšil počet svítidel, která spravuje provozovna veřejného osvětlení. Zatímco v roce 2013 

jich bylo 6 033, o rok později již 6 115. O sedm desítek se zvýšil počet osvětlovacích míst a 

délka kabelového vedení se prodloužila o tři kilometry na celkových 217,6 kilometru.  

            V roce 2014 došlo k několika významným událostem v hlavních činnostech organizace. 

Na skládku se komunální odpad vyvážel již stlačený lisem, jenž byl koupen v roce 2013. Takto 

zpracováno a uloženo bylo v roce 2014 přes 14 tisíc tun odpadu. Začátkem roku technické 

služby zbouraly starou nevyužívanou budovu na centrálním hřbitově, díky čemuž se rozšířila 

kapacita urnového háje. Nadále technické služby odstraňovaly herní prvky a nepoužívaná 

klepadla a sušáky u domů. Tato práce spočívá v uříznutí železných částí nad zemí, odstranění 

betonových základů, zasypání místa zeminou a případně osetí trávou. Novinkou v zimní údržbě 

komunikací byl zkušební posyp vybraných lokalit ekologicky šetrným materiálem, takzvaným 

ekogritem, coby náhradou kamenné drtě. Po zimě by se měl ekologicky rozpadnout, čímž se 

sníží náklady na úklid při jarním blokovém čištění (viz ilustrační snímek dole). Hodnocený rok 

byl také ve znamení budování nových přechodů, těch vzniklo celkem třináct a byly následně 

osazeny osvětlovacími tělesy.  
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Horko v zástavbě při extrémních letních teplotách technické služby mírní kropením vozovek.  

 

 Společnost si obstarala několik nových strojů, aby omladila vozový park či zefektivnila 

svou činnost. V únoru pořídila sněhovou radlici a lisovací kontejner, v květnu automobilovou 

váhu a dva malé nákladní vozy, v září osobní automobil, v říjnu přípojný sypač, šípovou radlici 

a vozidlo s hákovým systémem, v prosinci pak nový pohřební vůz a kolový traktor. Investiční 

akcí byl také nový software Helios a nový docházkový systém.  

 Technické služby města Chomutova v roce 

2014 zaměstnávaly 192 pracovníků, což je stejně 

jako v roce 2012 a o osm méně než v roce 2013. 

Nejvíce, šestatřicet zaměstnanců, zaměstnávala 

provozovna veřejné zeleně. Výdaje na mzdy činily 

přes 40 milionů korun za rok. V hodnoceném roce 

došlo k šesti zraněním s pracovní neschopností a 

k devětatřiceti úrazům bez pracovní neschopnosti. 

Nejčastěji se jednalo o škrábnutí či říznutí při 

práci v terénu. Dle platných norem byli jako každý 

rok všichni pracovníci proškoleni na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci.   

 Rozpočet firmy byl v roce 2014 vyrovnaný. 

Náklady v hlavní i hospodářské činnosti činily přes 

127 milionů korun, výnosy byly o víc než 263 tisíc 

vyšší. Příspěvek od zřizovatele, tedy města, byl ve 

výši 90 570 000 korun. 
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5. 5. Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

 

 V roce 2014 se Sociálním službám Chomutov podařilo dokončit několik investičních 

akcí, jejichž realizace přinesla zvýšení komfortu pro klienty, kvalitnější pracovní zázemí pro 

zaměstnance a bezpečnost pro všechny. K 31. 12. 2014 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 

196 zaměstnanců, přičemž přepočtený stav činil 192 osob. V celkovém počtu jsou dle platné 

legislativy uváděny i fyzické osoby vykonávající práce v rámci dohod o provedení práce nebo 

o pracovní činnosti. Průměrná mzda činila 16 907 Kč, průměrná mzda bez managementu pak 

15 171 Kč. Ředitelkou Sociálních služeb Chomutov nadále zůstává Mgr. Alena Tölgová. 

 Pro pracovníky v roce 2014 organizace připravila 11 akreditovaných vzdělávacích akcí 

pořádaných přímo v jejím sídle, 25 akreditovaných seminářů mimo organizaci, 19 školících 

akcí pořádaných přímo v jejím sídle, 26 školících akcí mimo organizaci a 14 výměnných stáží 

v rámci středisek organizace. Již několik let se organizace zaměřuje na zaměstnávání osob 

evidovaných na úřadech práce v rámci projektů. Ty trvají tři až šestnáct měsíců a celkem se 

na pracovních pozicích během roku 2014 vystřídalo 26 zaměstnanců, kteří vykonávali práci 

sociálního pracovníka, pracovníka sociální péče, uklízečky a pomocné síly a vypomáhali tak 

ve všech střediskách organizace. Mnoho z nich, v roce 2014 to bylo 14 uchazečů, bývá díky 

výsledkům a možnostem organizace po skončení projektu přijato do trvalého pracovního 

poměru. Vybranými středisky během roku prošlo 31 studentů středních, vyšších odborných a 

vysokých škol a 4 účastníci projektu Práce pro každého v Ústeckém kraji. Jednalo se o různě 

dlouhé praxe, od jednodenních až po půlroční. Většina byla zaměřena na oblast poskytování 

komplexní péče uživatelům sociálních služeb, vedení dokumentace a sociální práci, část praxí 

byla zaměřena na administrativní činnosti. V domově pro seniory také vykonávali činnost 

čtyři dobrovolníci, kteří zpříjemňují volný čas klientům a pomáhají jim při zvládání běžných 

činností. Konkrétně společný čas vyplňují četbou, hovory, procházkami, hraním her, pomocí 

s drobnými nákupy, doprovázením na různé společenské akce a podobně.  

 Investiční akce v roce 2014 byly zaměřeny především na budovu domova pro seniory. 

Za finanční podpory zřizovatele statutárního města Chomutova byla provedena rekonstrukce  

několika koupelen, dílčí rekonstrukce elektroinstalace, byly vymalovány společné prostory, 

nainstalováno nové zábradlí a zprovozněn záložní zdroj pro dva výtahy.  

 V platnost byl uveden Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb statutárního 

města Chomutova na období 2014 – 2017, který je již třetím dokumentem určujícím směr 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě. Návrh byl schválen v únoru 2014 sociální 

komisí Rady města Chomutova a v březnu byl přijat přímo radou a následně i zastupitelstvem 

města. Vydán byl v listinné i elektronické podobě na CD a je vyvěšen na webech Sociálních 

služeb Chomutov a města.  

 Organizace má stanoveny standardy kvality poskytovaných služeb. Ty jsou nastaveny 

tak, aby odpovídaly zákonným normám a novým poznatkům z oblasti poskytování sociálních 

služeb. Zároveň jsou brány v úvahu podněty ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků a 

široké veřejnosti. Hlavní snahou pracovníků organizace je maximální podpora soběstačnosti 

a samostatnosti klientů. Proto je ke každému uživateli služeb přistupováno individuálně 
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a plánovitě jsou s ním řešeny jednotlivé a postupné cíle. Pro zkvalitnění práce byla navázána 

cílená spolupráce s externí supervizorkou. Samozřejmostí je interní supervize, která probíhá 

formou schůzek s manažerkou kvality sociálních služeb, prostřednictvím zaměstnaneckých 

dotazníků a podobně. Cílem je, aby ve všech službách pracoval zdatný a profesionální 

kolektiv zaměstnanců, jenž se hlavně v pobytových službách snaží vytvořit klientům rodinné 

prostředí. Součástí sledování kvality poskytovaných služeb je i mezinárodní systém E-Qalin, 

do kterého jsou Sociální služby zapojeny jako jedna z mála organizací v ČR již několik let. 

Příjemným pravidlem se také stalo zapojení organizace do Týdne sociálních služeb ČR, jehož 

pořadatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  

 

Domov pro seniory Písečná 

 Posláním Domova pro seniory Písečná je poskytovat pobytové služby a sociální péči 

osobám, které potřebují péči nebo pomoc druhé osoby při zmírňování problémů plynoucích 

ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální situace. Cílovou skupinou 

domova jsou mladší senioři ve věku 60 - 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří mají sníženou 

soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Kapacita zařízení je 166 osob. DpS Písečná 

má stravovací provoz s kapacitou 300 jídel, v objektu je umístěna ordinace lékaře, sesterny, 

tělocvična, velká společenská místnost, rehabilitace, ergodílna, kavárna, kuřárna, stimulační 

místnost, kaple, knihovna, jídelny a společenské místnosti na každém patře. K objektu náleží 

rozlehlá mezigenerační zahrada, o kterou se částečně starají i sami senioři – viz snímek. 
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 Obyvatelé DpS Písečná mohou využívat služeb kadeřnictví, pedikúry a obchodu, které 

rovněž sídlí v budově. Zdravotní péči v ordinaci domova poskytují praktický lékař, psychiatr 

a dermatovenerolog. O klienty se v roce 2014 staralo 99 zaměstnanců střediska. 
 

 
 

 Velmi bohatá je nabídka každodenních volnočasových aktivit a společenských akcí. 

Obyvatelé domova hrají šipky, bocciu, pétanque, pracují s interaktivní tabulí, tvoří textilní, 

výtvarná a keramická díla, chodí na vycházky po blízkém i vzdálenějším okolí, oblíbili si také 

místní fitpark pro venkovní cvičení na strojích (na snímku). Kromě pravidelných akcí proběhlo 

v roce 2014 také zhruba 70 mimořádných společenských událostí. Mezi nejoblíbenější patří 

masopustní zábava, pálení čarodějnic, Zahradní slavnost a sportovní soutěže v partnerském 

zařízení v Annabergu-Buchholzi, stejně jako celorepublikové akce Rotopedtours a Pěškotours. 

Na konci roku vytvořilo několik obyvatel pěvecký sbor pod vedením pracovnice ergoterapie, 

nacvičují písničky k různým příležitostem nebo si zpívají jen tak pro radost za doprovodu 

harmoniky jednoho obyvatele domova. 

 

Centrum denních služeb Bezručova 

 Centrum sídlí v Domě s pečovatelskou službou Merkur (DPS Merkur), Bezručova 4512 

Chomutov. Výšková budova s recepcí se nachází blízko centra města, v dostupné vzdálenosti 

jsou zastávky MHD, obchody, 20 metrů od budovy je zdravotní středisko s lékárnou. Cílovou 

skupinou jsou senioři, lidé s postižením a rodiny se třemi a více současně narozenými dětmi. 

Součástí služby je stravovací provoz s kapacitou 600 jídel, prádelenský provoz a centrum 
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osobní hygieny, pro pečovatelskou službu 

jsou zde i pedikúra a kadeřnictví. Uživatelé 

mají k dispozici kavárničku ve 13. patře 

DPS Merkur, která je vybavena nejen pro 

účely malých soukromých oslav a hraní 

stolních her, ale také výpočetní technikou 

napojenou na internet (na snímku). Rozvoz 

obědů je prováděn novým vozidlem, které 

bylo získáno od sponzorů za reklamní 

potisk na karoserii.  

           Od ledna 2014 centrum prodloužilo 

poskytování pečovatelské služby do 18.30 

hodin, včetně víkendů a svátků. Téměř každý měsíc zde vystupuje Staročeská dechovka, a to 

buď v jídelně nebo na terase DPS Merkur. Další hudební vystoupení v hodnoceném roce 

potěšila příznivce vážné hudby a country. V rámci volnočasových aktivit jsou uživatelům 

nabízeny zájmové kroužky ručních prací, muzikoterapie, společenských her a také paměťová 

cvičení. Pokračují úterní ranní protažení s Janou. Zaměstnankyně sociální poradny nadále 

seniorům poskytuje odborné poradenství každý měsíc v kavárničce ve 13. patře. Územní odbor 

Policie ČR pro klienty připravil sérii přednášek na téma Prevence a ochrana před okradením, 

podvedením a podobně. V rámci Týdne sociálních služeb ČR se v říjnu v Merkuru uskutečnily 

Dny otevřených dveří s pestrým doprovodným programem spojeným s ochutnávkou jídel ve 

stravovacím provozu. Tradicí je zapojování klientů do akce Rotopedtours a Pěškotours, při níž 

si přihlášení účastníci po celý měsíc evidují ujeté a ušlé kilometry. Na akci Děti a senioři jdou 

za poznáním v divadle zvítězil tým klientek DPS Merkur a žáků základní školy. V hojné míře se 

uživatelé účastnili vánočních akcí a konec roku oslavili silvestrovskou zábavou v divadle. 

 Během roku se klienti několikrát setkali se zástupci města, kraje a Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Pracovnice Jana Heřmánková byla oceněna v rámci Národní ceny sociálních 

služeb v kategorii sociální pracovník roku 2014. Cenu dostala v Praze na Novoměstské radnici. 

 

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 poskytuje 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. 
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 Centrum disponuje sedmi vícelůžkovými pokoji, dvěma s jedním lůžkem, jídelnami a 

upravenými koupelnami. Klienti mohou volný čas trávit ve vybavené herně, v místnosti pro 

relaxaci i bazální stimulaci smyslů nebo mohou využít prostorné zahrady. K dispozici jim je 

počítač, jenž usnadňuje komunikaci s okolím a zprostředkovává vzdělávání i zábavu. Jsou jim 

také nabízeny výchovné a aktivizační činnosti rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti. Do 

programu jsou zařazovány procházky, výlety do přírody nebo do divadla i různé společenské 

akce, jako například každoroční diskotéka pro handicapované nebo den ve fitness. Běžnou 

součástí nabídky je oblíbená canisterapie. Podruhé se konalo zábavné dopoledne, tentokrát 

pod názvem Hurá, léto! Klienti centra se rádi zúčastnili i Zahradní slavnosti, kterou Sociální 

služby Chomutov uspořádaly již pojedenácté. V roce 2014 se uskutečnila pátá výstava klienta 

Miroslava Schneidera, tentokrát šlo o kresby s tematikou portrétů významných osobností a 

politiků. Výstavní prostory zapůjčilo Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 

další nabídla i spřátelená základní škola v ulici 17. listopadu, kde následně proběhla i beseda 

tamějších žáků s autorem kreseb. Televize Nova ve spolupráci s dalšími institucemi připravila 

pro Miroslava Schneidera milé překvapení. Vzala ho do ústecké zoologické zahrady, kde měl 

možnost nakrmit slony. Celý výlet byl natáčen a následně odvysílán v televizi, což byl celkově 

velmi emotivní zážitek. 

 V roce 2014 probíhala projektová dopoledne v základní škole v ulici 17. listopadu, kde 

se klienti domova pro osoby se zdravotním postižením setkávali s žáky při práci na interaktivní 
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tabuli a v keramické dílně. Na podzim pak byla navázána spolupráce se sociálně-terapeutickou 

dílnou občanského sdružení Masopust, kde klienti zkouší tvořit složitější výrobky z rozmanité 

škály materiálů a prostřednictvím různých technik.  

            Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením nabízí služby postiženým osobám 

ve věku od 17 let, které mají sníženou soběstačnost kvůli mentálnímu postižení či mentálnímu 

postižení v kombinaci s jinou vadou. Klienti mají k dispozici vybavenou hernu v patře budovy, 

pro vozíčkáře je k dispozici výtah. Volný čas mohou trávit také v místnosti určené pro relaxaci 

a bazální stimulaci smyslů nebo mohou využít terasu či zahradu. Strava je poskytována ve 

stravovacím provozu sousedního Domova pro seniory Písečná. Stacionář funguje podle 

týdenních plánů činnosti, kdy každý den je zaměřen na jiný druh výchovy – tělesnou, 

hudební, výtvarnou, rozumovou a literární. Pro klienty jsou pořádány různé formy zábavy, 

vycházky, výlety, účastní se také společenských akcích pořádaných organizací, jako jsou 

diskotéka pro handicapované, den ve fitness nebo Zahradní slavnost. V zimě měli možnost 

absolvovat deset sezení v solno-jodové jeskyni v Jirkově. Velmi oblíbená je canisterapie. 

           Třetí součástí provozu je denní stacionář pro děti ve věku od 1 roku do 8 let, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby. K dispozici mají veškeré zařízení, kterým budova disponuje, a zahradu. 

Využívaná je tělocvična, v níž je prováděna rehabilitace prostřednictvím Vojtovy metody a 

také vodoléčba, která napomáhá k uvolnění svalstva. Každý den probíhá rozmanitá výchovná 

činnost podle schopností a dovedností dětí a také podle ročního období. Pořádány jsou také 

různé společenské akce – Den dětí, karneval, Rej čarodějnic, Drakiáda, mikulášská a vánoční 

besídka, návštěvy Podkrušnohorského zooparku Chomutov nebo oslavy narozenin. Vítaná je 

pravidelná canisterapie. 

            Poslední částí zařízení jsou jesle, které jsou 

provozovány v režimu živnostenského oprávnění a 

jsou určeny dětem od 1 roku do 3 let. K dispozici 

jim je vybavená herna, mohou také využít velké 

zahrady. Stravování umožňuje stravovací provoz 

sousedního Domova pro seniory Písečná. Každý 

den probíhá s dětmi výchovná činnost a ty tříleté 

jsou připravovány na přestup do mateřské školy. 

Součástí programu jeslí jsou i divadelní a hudební 

představení a dále pořady typu karneval, rej 

čarodějnic, dětský den, sportovní olympiáda, 

mikulášská a vánoční besídka. V roce 2014 mimo 

jiného děti z jeslí navštívily Sbor dobrovolných 

hasičů ve Spořicích, kde si prohlédly hasičskou 

základnu, zásahová vozidla a navíc se jedním 

z nich svezly. Také si vyzkoušely manipulaci 

s požární hadicí a trefování terče pomocí vodního 

proudu. 
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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 6 zaměstnanců. 

            Klienti se pravidelně zúčastňují aktivizačního programu s předem stanovenými tématy 

(sociální a dluhová problematika, prostituce, alkoholismus, prevence kriminality a podobně). 

Cílem služby je opětovné začlenění uživatele do běžného samostatného života. Klienti mají 

možnost využít dva počítače s internetem, zejména pro hledání práce nebo bydlení, dále je 

jim k dispozici menší knihovna.  

 Sociální poradna také osobám v nouzi poskytuje odborné sociální poradenství. Služby 

poradny jsou kvalifikované, bezplatné a mohou být také anonymní. Jmenovitě to je kompletní 

poradenství v dluhové a finanční problematice, 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. Zvláštní pozornost je věnována seniorům a jejich specifickým 

problémům. Pracovnice poradny navštěvuje seniory dvakrát za měsíc přímo v Domově pro 

seniory Písečná a jednou za měsíc v Centru denních služeb Bezručova.  
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5. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová 

společnost 

 

 Hlavním předmětem činnosti podniku řízeného ředitelem Ing. Jiřím Melničukem bylo 

i v roce 2014 provozování autobusových a trolejbusových linek městské hromadné dopravy 

na územích 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. Doplňkově pak podnik nabízel 

mytí vozidel veřejnosti a poskytoval servis vesměs pro vlastní vozový park a nákladní vozidla  

externích partnerů. V průběhu roku dopravní podnik pachtem získal do správy autobusové 

nádraží v Jirkově a spolu s autobusovým nádražím v Chomutově za úplatu poskytoval tyto 

prostory i externím dopravcům.  

 Vzhledem k výsledkům tendrů na zajišťování dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 

v letech 2015 – 2024 a ztrátě významného přepravního objemu od ledna 2015 musel podnik 

již zkraje roku 2014 přistoupit k úsporným opatřením, zejména v oblasti režijních nákladů. 

Počet odborných ředitelů DPCHJ se postupně redukoval z původních šesti na tři manažery. 

V souladu s novým zákonem o obchodních korporacích a související změnou stanov podniku 

byl také snížen počet členů orgánů společnosti (představenstvo a dozorčí rada) ze šesti na tři. 

Zároveň proběhla celá řada dalších úsporných opatření, která však neměla vliv na kvalitu jak 

dobíhajících, tak nově získaných perspektivních zakázek. Úsporou je i ukončení certifikace 

managementu kvality, které společnosti nepřinášelo žádné obchodní výhody. Ještě v roce 

2014 schválilo představenstvo rámcový finanční a investiční plán na období let 2015 – 2017, 

jehož podmínkou bylo dosažení minimálně vyrovnaného hospodaření společnosti a zachování 

jejího dalšího rozvoje. 

 V hodnoceném roce se naplno rozjel proces plynofikace MHD v Chomutově a Jirkově. 

Společnost k němu přistoupila především s vidinou ekonomických úspor, rychlé návratnosti 

investic a citlivosti k životnímu prostředí. Dopravní podnik přímo v areálu nechal vybudovat 

vlastní plynovou plničku a pořídil první čtyři autobusy MHD s pohonem na stlačený zemní 

plyn (CNG). Díky dobrému obchodnímu vyjednávání získal výhodné úvěry s roční úrokovou 

mírou pod 1 %. Zároveň získal dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR na nákup deseti 

plynových autobusů.  

 Spolu s plynofikací musí Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova urgentně řešit 

otázku trolejbusové dopravy, která je na samé hranici udržitelnosti. Vedení se proto rozhodlo 

předstoupit před akcionáře a přesvědčit je o smysluplnosti náhrady trolejbusů za plynové 

autobusy, elektrobusy, hybridní autobusy nebo jiné alternativy, které jsou všechny levnější 

než trolejbusy a nezaostávají za nimi ani v ekologické oblasti.      

 V roce 2014 DPCHJ uspěl u Krajského soudu se žalobou proti městu Bílina na ochranu 

dobré pověsti. Podle nepravomocného rozsudku se město Bílina musí omluvit za nepravdivá 

tvrzení v médiích o tom, že dopravní podnik zcela záměrně porušil dohodu ohledně velikosti 

autobusů, jimiž měl zajišťovat od listopadu 2011 do února 2012 dopravní obslužnost v Bílině, 
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a že nesplnil podmínky, které uvedl do nabídky na veřejnou zakázku. Předtím se město Bílina 

již zčásti omluvilo, a to na základě pravomocného rozsudku vrchního soudu.  

 

Městská hromadná doprava  

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova v roce 2014 provozoval 15 autobusových 

a 6 trolejbusových linek MHD. Autobusy v závazku veřejné služby najezdily 1 128 000 km a 

trolejbusy 697 000 km, přepraveno bylo 5 100 000 cestujících. U trolejbusových linek, které 

byly v závěru předchozího roku přečíslovány a byly u nich zavedeny páteřní trasy i pravidelné 

intervaly, se po počátečním odporu a nepochopení situace ustálila a cestující si zvykli. 

 

 
  

 V závěru roku vyjely do ulic čtyři nové nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený 

zemní plyn (CNG). Tím byla zahájena nová éra veřejné dopravy v Chomutově a v Jirkově, jež 

bude zaměřená především na úspornost provozu a šetrnost vůči životnímu prostředí. 

 

Meziměstská linková, komerční a zájezdová doprava  

 V roce 2014 autobusy DPCHJ na meziměstských linkách a při zájezdech ujely celkem 

3 518 000 km a přepravily asi 1 901 000 cestujících. Největší podíl na dopravních výkonech 

měla pravidelná veřejná vnitrostátní doprava. Nejvýznamnější zakázkou byla přeprava osob 

v závazku veřejné služby pro Ústecký kraj v lokalitách Chomutovsko a Jirkovsko, Krušnohoří, 

Kadaňsko, Žatecko a Lovosicko. Celkem bylo v těchto oblastech najeto 2 734 000 km.  
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 Spolu s tím autobusy DPCHJ přepravily 116 000 pasažérů na pravidelné komerční lince 

do Prahy a zpět, kde ujely 364 000 km. V průběhu roku byl podnik nucen postupně provést 

několik změn v jízdním řádu této linky. Byla to vždy reakce na konání konkurence s dopadem 

na počet cestujících a ekonomiku linky. Cestující DPCHJ nadále dostávali dárky v bonusovém 

programu Šťastná jízda. Pokračoval provoz skibusů, cyklobusů, zájezdové a zaměstnanecké 

přepravy, při nichž bylo celkem najeto 421 000 km a přepraveno 95 000 cestujících.  

 

Investice  

 Kvůli přechodu na provoz autobusů poháněných stlačeným zemním plynem podnik 

vybudoval vlastní plničku a zahájil obnovu vozového parku MHD koupí jednoho kloubového 

autobusu Solaris Urbino 18 CNG (na snímku) a tří autobusů SOR BNG 9,5. Na šest autobusů 

Iveco Urbanway CNG byly uzavřeny kupní smlouvy s termínem dodání v březnu 2015.  

 Nejvýznamnějším doplněním infrastruktury bylo vybavení dílny novým elektronickým 

laserovým zařízením k měření rovnoběžnosti náprav, geometrie a jiných parametrů u autobusů 

i trolejbusů. Servisní pracoviště bylo také vybaveno předepsaným servisním nářadím. 
 

 
 

Personalistika, mzdy  

 K 31. prosinci 2014 pracovalo ve společnosti 227 kmenových zaměstnanců, meziroční 

pokles činil 7,35 %. Nejpočetnější profesí je řidič autobusu, jež tvoří 71,4 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Pracovníků v dělnické kategorii je 15,4 %, zbytek jsou technicko-hospodářští 

pracovníci. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činí 22 563 Kč bez ročních odměn. 

 O odborný rozvoj zaměstnanců dopravní podnik pečuje především formou pravidelně 

pořádaných školení, účastí pracovníků na seminářích a nákupem odborné literatury. Zajišťuje  

lékařské prohlídky zaměstnanců, dopravně-psychologická a další odborná vyšetření. Dbá na 

prevenci před pracovními úrazy, v roce 2014 eviduje tři. V rámci kolektivního vyjednávání je 

nadále vytvářen fond sociálních nákladů (kultura, sport), významnou položku odměn tvoří 

benefity (týden dovolené navíc, závodní stravování, podnikové půjčky, penzijní připojištění, 

odměny při pracovních výročích, poukázky Flexipass Sodexo a Unišek+). Pracovní a sociální 

klima ve společnosti je stabilně na vysoké úrovni.   
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5. 7. KULTURA A SPORT Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

 
 

 Společnost Kultura a sport je největším poskytovatelem služeb v oblastech volného 

času, sportu a kultury v Chomutově. V jejím čele stojí jednatelka Bc. Věra Flašková. Vnitřně je 

členěna na správu společnosti a na dvanáct hospodářských středisek, jimiž jsou zimní stadion 

s tréninkovou halou a šatnovým blokem, letní stadion s tréninkovým zázemím, oddychové a 

relaxační centrum, sportovní hala, sportovní areál Tomáše ze Štítného, Kamencové jezero, 

skatepark, Golf club (nově hotel Kamenčák), kulturně společenské centrum, městské divadlo, 

letní kino a sauna. 

 V hodnoceném roce 2014 byly završeny rozsáhlé změny navázané na výstavbu centra 

sportu a volného času na Zadních Vinohradech. Dosavadního maxima dosáhla nabídka aktivit 

pro obyvatele města i jeho návštěvníky. Byly nalezeny nejlepší varianty vzájemné spolupráce 

se sportovními kluby, stanoveny nebo upraveny reálné výše vstupného a ceníků pronájmů 

jednotlivých prostor, případně služeb, které společnost veřejnosti poskytuje. Mimořádný 

důraz byl kladen rovněž na plnění zvyšujících se hygienických nároků na provoz sportovních a 

oddychových zařízení jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany návštěvníků a jejich 

oprávněných požadavků na vysoký komfort poskytovaných služeb. V uvedeném období bylo 

patrné pokračující navyšování počtu návštěvníků jednotlivých zařízení, zejména Aquasvěta. 

Překročeny tak byly všechny hlavní ukazatele v oblasti plánovaných příjmů. 

 Změnu organizační struktury si vyžádalo ukončení smlouvy se soukromou společností 

na pronájem Golf clubu k 30. dubnu 2014, jež znamenalo převzetí poskytovaných ubytovacích 

služeb v areálu Kamencového jezera samotnou Kulturou a sport Chomutov. V důsledku to 

přineslo zvýšení počtu zaměstnanců i další náklady na nákup nutného zařízení. Později byla 

uzavřena smlouva na provoz restaurace v objektu. Středisko však zatím nedosahuje kladného 

hospodářského výsledku. V hodnoceném roce Kultura a sport také od města převzala části 
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objektu v areálu na Zadních Vinohradech s nově vybudovanou saunou. Vysoká energetická 

náročnost a mzdové náklady však způsobují, že i její provoz je v současnosti ztrátový. Ačkoliv 

v předchozích letech společnost Kultura a sport Chomutov vykazovala kladný hospodářský 

výsledek, právě zmíněné ztrátové provozy způsobily celkovou ztrátu. Naproti tomu nedošlo 

k úplnému vyčerpání provozní dotace schválené zastupitelstvem města, přičemž společnost 

nevyužila 8,1 milionu korun. Vysoká vytíženost a návštěvnost jednotlivých zařízení naopak 

znamenaly významný nárůst na straně příjmů. 

 V roce 2014 došlo ve spolupráci s městem Chomutovem ke zhodnocení části majetku 

ve správě společnosti. Proběhla rekonstrukce hokejbalového hřiště v areálu v ulici Tomáše ze 

Štítného, nákup profesionální časomíry a nová výmalba městského divadla. Provedena byla 

rekonstrukce šaten, vstupních dveří a prostor bývalé sauny ve sportovní hale. 

 

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 významným pozitivem i nabídka širokého množství aktivit. Prostory malého a velkého sálu 

byly využívány zejména sportovními kluby, kdy přímo úměrně s jejich úspěchy roste i zájem 

široké veřejnosti se jednotlivých sportovních akcí účastnit v roli diváka. Vysoká návštěvnost 

byla rovněž způsobena některými společenskými akcemi, které se v prostorách haly konaly. 

 Během roku 2014 byla v městské sportovní 

hale uspořádána řada významných akcí, například 

Mistrovství České republiky mužů a kadetů v zápase 

řeckořímském (na snímku), 36hodinový volejbalový 

maraton, Mistrovství Čech tanečních formací, 

koncerty Jarka Nohavici a skupiny Olympic nebo 

přehlídka studijních oborů Vzdělávání 2015. Sama 

společnost Kultura a sport tu pořádala pravidelné 

pohybové kurzy pro veřejnost. Také zabezpečovala 

významné projekty určené hlavně chomutovským 

dětem Sportovní informace a Miniškolu sportu. 

Vysoká míra obsazení haly dlouhodobými uživateli 

poskytovala minimální prostor k nabídce pronájmu široké veřejnosti. Ta využívala jen hodin, 

které se uvolnily zrušením tréninků sportovních klubů či několika volných ostatních termínů. 

 

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného 

 Víceúčelový sportovní areál Tomáše ze Štítného nabízí veřejnosti tři venkovní hřiště, 

která současně umožňují široké spektrum sportovního vyžití - volejbal, basketbal, nohejbal, 

streetball, hokejbal, házenou, malou kopanou nebo tenis. Provozní doba hřišť byla celoroční. 

V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy se zázemím 

a následně byla zahájena realizace. Práce na rekonstrukci objektu pokračují i na začátku roku 

2015. Ve spolupráci s městem Chomutovem bylo zrekonstruováno hokejbalové hřiště, které 
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v současnosti odpovídá nejvyšším standardům uvedeného sportu. Pořízena byla profesionální 

časomíra. Modernizace hřiště s sebou přinesla zvýšený zájem z řad sportovních organizací 

ze širšího regionu i veřejnosti. 

 

Zimní stadion s tréninkovou halou 

 Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovým blokem dlouhodobě využívá především 

hokejový klub Piráti Chomutov a také Krasobruslařský klub Chomutov. V hodnoceném roce 

byla kapacita hodin obou ledových ploch zcela zaplněna. Mimo uvedených klubů byly plochy 

využívány na výukové hodiny mateřskými, základními i středními školami a neorganizovanými 

aktivitami veřejnosti. Společnost Kultura a sport zde pravidelně pořádala veřejné bruslení, 

několikrát doplněné doprovodným programem. Kromě hokejových zápasů diváky do hlediště 

přivedly hlavně dvojutkání volejbalové reprezentace mužů České republiky proti Nizozemsku 

v rámci E skupiny Světové ligy a Mistrovství Evropy v disco dance (na snímku).  
 

 
 

Letní stadion s tréninkovým zázemím 

 Objekt letního stadionu s tréninkovým zázemím je vlastně tvořen dvěma stadiony, 

fotbalovým a atletickým, které mají svá vlastní provozně oddělená zázemí. Fotbalový stadion 

je využíván fotbalovým klubem FC Chomutov a kromě soutěžních zápasů tohoto klubu na 

něm proběhlo utkání Česká republika - Francie v kategorii U20. Atletický stadion (snímek na 

další straně) byl využíván jak veřejností, tak mateřskými, základními i středními školami nebo 

sportovními kluby. Během roku 2014 se zde uskutečnilo několik mimořádných akcí, například 

Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních, Přebor ČR stavebních škol 

v lehké atletice nebo Corny středoškolský pohár v atletice 2014. 
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Oddychové a relaxační centrum Aquasvět 

 Oddychové a relaxační centrum nabízí veřejnosti různé možnosti sportovního vyžití. 

Kultura a sport Chomutov zde pořádá pravidelné plavecké kurzy pro mateřské a základní 

školy, kojenecké plavání, plavání rodičů s dětmi, lekce aquaaerobiku a kondiční cvičení. Kromě 

veřejnosti a domácí Slávie Chomutov plavecký bazén využívají k tréninku potápěči a sportovní 

kluby. Z veřejných akcí Aquasvět nejvíce zaplnily Mistrovství ČR v plavání družstev, plavecký 

Memoriál Jaroslava Jezbery a Velká cena Chomutova nebo třeba akce Rodinného zápolení. 

 Návštěvnost z řad veřejnosti překročila plánované hodnoty a opakované docházelo 

i k zaplnění nejvyšší povolené kapacity centra. Velká pozornost je zaměřena na profesionalitu 

přístupu zaměstnanců k zákazníkům a zejména na kvalitu úklidových služeb.  
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Skatepark 

 Skatepark byl využíván především v jarních a letních měsících. Celková návštěvnost 

závisela ve velké míře na počasí. Kromě tréninků a volných jízd příznivců skateboardingu zde 

v roce 2014 proběhly skateboardové závody. 

 

Městské divadlo 

 V roce 2014 se v Městském divadle uskutečnilo třináct abonentních představení, čtyři 

mimo rámec předplatného a osm představení dětských. Proběhlo se zde i několik hudebních 

produkcí. Krátkodobé komerční nájmy prostor jsou v městském divadle hlavním předmětem 

činnosti. Výhodná poloha v centru je stále důvodem jeho velké atraktivity pro subjekty z řad 

firemní klientely, školských zařízení, agentur i široké veřejnosti. 

 V období divadelních prázdnin byly prostory divadla vymalovány a do salonku B byly 

nakoupeny stoly a židle. Ve foyeru byly nainstalovány fotografie významných umělců, kteří 

v minulých letech v divadle vystupovali. 

 

Kulturně společenské centrum Svět 

 V kině Svět a dalších prostorách kulturně společenského centra se v hodnoceném roce 

uskutečnilo 973 filmových představení, 12 přímých přenosů, záznam inscenace z Metropolitní 

opery v New Yorku, hudební produkce, prohlídka Vatikánských muzeí ve Vatikánu ve 3D 

formátu, 23 školních představení, 16 představení pro seniory a 5 akcí v rámci setkávání 

národnostních menšin. Už tradičně byl součástí programu festival dokumentárních filmů 

Expediční kamera a filmovou nabídku zpestřuje i projekt Kino art, v jehož rámci jsou uváděny 

nekomerční a v soutěžích oceněné filmy. V roce 2014 byl premiérově promítán i film pro 

nevidomé, který byl opatřen zvukovou stopou s komentářem děje. Vestibul centra v prvním 

podlaží je pravidelně nabízen k výstavám prací regionálních výtvarníků a fotografů, v roce 

2014 jich proběhlo pět. Prostory kina jsou rovněž předmětem krátkodobého pronájmu pro 

různá školení, kulturní akce či semináře, kterých se uskutečnilo v průběhu roku devět. 

 Zázemím a vybavením nabízí kino divákům komfortní prostředí, které spolu s včasným 

nasazením premiérových představení a reprízami divácky atraktivních filmů či pravidelným 

promítáním pro rodiny s dětmi zajišťuje Světu přední místo v síti regionálních kin. Tuto pozici 

potvrzuje fakt, že kino Svět obsazuje dlouhodobě třetí příčku ve statistikách návštěvnosti 

dvousálových kin v České republice. 

 

 Letní kino 

 Areál letního kina byl v provozu v letních 

měsících. Kromě filmových projekcí byl prostor 

využíván pro divadelní představení zejména pro 

malé diváky a pro hudební produkce. V roce 2014 

se v areálu uskutečnilo dvacet osm filmových 

představení, pět divadelních představení a pět 

nájemních akcí. 
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Multižánrový festival Otevřeno 

            Jedenáctým ročníkem multižánrový festival 

Otevřeno vstoupil do druhé dekády své existence. 

Uskutečnil se na přelomu května a června. 

Zahájen byl 30. května v klubu Hřebíkárna, kde se 

představila řada hudebních interpretů, z nichž 

nejvýznamnější byla skupina Mňága a Žďorp (na 

snímku). Vzhledem k tomu, že na první červnový 

den připadá svátek dětí, byla značná část tohoto 

dne věnována právě dětskému publiku. Den dětí 

tak rodiny oslavily hudbou, tancem a dětskými 

soutěžemi. Druhý blok Otevřena odstartovali žáci 

ZUŠ Chomutov u městské věže novou hudebně – 

taneční inscenací Drákula. Hostem představení byl 

známý herec a pedagog Jan Přeučil. Následně se 

festival přesunul na obvyklé místo před městské 

divadlo. O víkendu 6. a 7. června zde vystoupila 

řada umělců, například hudební skupiny Prague Conspiracy, Timudej, skvěle fungující duo 

Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser nebo divadelní soubor Teatr Novogo Fronta. Festival Otevřeno 

divákům celkem představil pětadvacet hudebních produkcí, tři divadelní a jedno taneční 

představení. Součástí festivalu se již tradičně stala akce Mezi městy, kde měly příležitost 

uplatnit svůj talent a nadšení i osoby s mentálním postižením. Do programu festivalu byla 

zařazena také prezentace knihy Kmeny 0 v podání rappera Vladimira 518. Festival navštívily 

přibližně tři tisíce návštěvníků. 
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5. 8. Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová, jejíž sídlo se nachází na adrese Křižíkova 

1098, v roce 2014 pokračovala v činnosti z předešlých let. Tou je pronájem bytů a nebytových 

prostor, opravy, údržba, správa, modernizace bytového fondu a investiční činnost v oblasti 

bydlení v rozsahu, kterou jí určuje jediný akcionář statutární město Chomutov. Chomutovská 

bytová spravuje z větší části vlastní bytový fond a současně zajišťuje správu bytového fondu 

ve vlastnictví města, jež nebyl zprivatizován. Ve svém majetku má společnost 1 351 bytových 

jednotek a 76 nebytových prostor a dále spravuje 280 bytových jednotek a 16 nebytových 

prostor ve vlastnictví města, kdy je správa prováděna na základě mandátní smlouvy.  

 Statutárními orgány společnosti jsou valná hromada, tedy Rada města Chomutova, 

dozorčí rada a představenstvo společnosti. Představenstvo se v roce 2014 pravidelně scházelo 

k projednávání záležitostí spjatých s fungováním společnosti. Ve funkci ředitele nadále působí 

Bc. Jaroslav Schindler. Řídí sedm zaměstnanců, z toho 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 jsou spravovány 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 financemi získanými z nájemného od nájemců bytů a nebytových prostor, dále za 

pronájmy reklamních ploch a umístění antén mobilních operátorů a antén k internetu. Další 

peníze pocházejí z tržeb za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, dále 

z tržeb za schvalovací procesy spojené s takzvanou legalizací nájemních vztahů k bytům, 

pronájmy bytů, výměny bytů a podobně. Významnou složkou příjmové části rozpočtu jsou 
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finanční prostředky získané soudní cestou. Vymáhání těchto pohledávek má za úkol právní 

úsek společnosti, jenž úzce spolupracuje s externími právními zástupci a soudními exekutory. 

Ve spolupráci s nimi je zajišťováno i exekuční stěhování bytů. 

 Na administrativním úseku byla nadále zajišťována agenda související s uzavíráním 

nájemních smluv s nájemci, nabídkou bytů ve veřejné nabídce, kontrol bytů a jejich užívání, 

řešení stížností a komunikace s nájemníky. Také probíhala spolupráce se společností QARK 

při zajišťování oprav a údržby bytů a nebytových prostor, stanovení plánu oprav a údržby, 

předávání bytů nájemníkům a navracení zpět v případech ukončení nájmu, při zajišťování 

kontrol objektů a odstraňování technických závad, provádění povinných revizí. Běžná údržba 

probíhá odborným způsobem a činnost dodavatelů zástupci Chomutovské bytové průběžně 

kontrolují. Současně dohlížejí na přiměřenost cen a efektivní vynakládání financí. 

 V roce 2014 byla provedena nutná rekonstrukce elektro rozvodů společných prostor 

domů v Kadaňské ulici s nákladem 1,7 milionu korun. Zhruba tři miliony korun si vyžádaly 

opravy volných bytů, které podle nového občanského zákoníku mohou být nabízeny ve stavu 

způsobilosti k bydlení, to znamená opravené a vybílené. Dále si 2,2 milionu korun vyžádaly 

úpravy objektu Klokánku na Kamenném vrchu, kde byla dokončena 3. etapa výměny oken,  

provedena celková oprava střechy a nainstalovány indikátory spotřeby. Celkem bylo v roce 

2014 do oprav a údržby bytového a nebytového fondu vloženo zhruba 25,5 milionu korun. 

 

Stav střechy Klokánku před opravou a po opravě: 
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5. 9.  Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková 

organizace 

 

 Výchovně vzdělávací zařízení pro volný čas dětí a mládeže, jež současní Chomutované 

znají pod názvem Dům dětí a mládeže, je jednou z nejdéle působících organizací ve městě. 

Založeno bylo v roce 1950 jako Okresní dům pionýrů a mládeže. Za dobu existence vystřídalo 

mnoho adres, úpravami procházel i jeho název. Od roku 1999 sídlí v Jiráskově ulici, kde má 

k dispozici samostatný objekt s pozemkem.  

 Zřizovatelem Domu dětí a mládeže Chomutov do konce školního roku 2013/2014 byl 

Ústecký kraj. Protože ale činnost zařízení je určena dětem, žákům a mládeži v místě a okolí 

jeho sídla a je zaměřena na zajištění potřeby života obce, v níž působí, bylo do koncepce 

rozvoje krajské vzdělávací soustavy jako dlouhodobý cíl vloženo postupné předávání domů 

dětí a mládeže městům, v nichž působí. Chomutovského domu se kraj zřekl 23. dubna 2014 

usnesením krajského zastupitelstva. Následně Zastupitelstvo města Chomutova rozhodlo 

16. června 2014 o zřízení nové příspěvkové organizace a schválilo k tomu její zřizovací listinu. 

Činnost Domu dětí a mládeže tak byla s účinností od 1. září převedena na Středisko volného 

času Domeček Chomutov. Ředitelem se na základě výběrového řízení stal Mgr. Milan Märc, 

který v čele instituce stál už v předchozím období. 

 Pro zařízení byl převod z kraje na město pozitivním krokem hlavně ve smyslu snazšího 

a hlubšího zapojení do projektů a dalších aktivit města. I přes organizační změny byl rok 2014 

pro Domeček rekordní. Zájmové útvary totiž navštěvoval nejvyšší počet účastníků v historii – 

1 198. Počet zájmových útvarů byl 104. Narostl také počet vlastních akcí na 242 a navýšil se 

počet jejích účastníků na 6 656. Vše zajišťovalo 18 interních a 25 externích zaměstnanců. 
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 Základem domečkovské činnosti je pravidelná zájmová aktivita, práce v jednotlivých 

kroužcích. V roce 2014 Domeček nevyvíjel činnost jen ve vlastních prostorách, ale i v okolních 

chomutovských školách, dokonce se svými aktivitami pravidelně vyrážel i do škol jirkovských. 

Organizoval turnaje, soutěže, koncerty, semináře, workshopy. Největší akcí byla Žijeme tady, 

kterou Domeček pořádal již druhým rokem. Tentokrát se zaměřil hlavně na děti z mateřských 

škol, pro které připravil zábavné dopoledne ve sportovní hale – viz snímek na předchozí 

straně. Příjemnou tradicí Žijeme tady se stává vystoupení kapely The Tap Tap. Mezi tradiční 

akce patří například Chomutovský kalamář, Dětský den bez úrazu, Karneval, Masopusťáček a 

Mikulášská. Dále připravuje a pořádá soutěže a olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. V dobách školního volna Domeček pořádá tábory, příměstské tábory, 

ozdravné pobyty, soustředění, a to doma i v zahraničí. V létě s přihlášenými dětmi pravidelně 

jezdí do Chorvatska, o jarních prázdninách zase lyžovat do Itálie.  

 Domeček slouží nejen dětem ve školním věku, ale také mládeži a dospělým, na snímku 

kroužek cvičení pro seniorky vedený Zdenou Doležalovou. Zařízení je otevřeno i spontánním 

aktivitám, veřejnost může využívat posilovnu, hernu stolního tenisu, stolního fotbálku, cvičnou 

horolezeckou stěnu, tělocvičnu a cvičební sály. Také slouží jako metodický prvek pro mateřské 

i základní školy, pořádá akce na klíč, nabízí mnohé rukodělné a pohybové aktivity. 
 

 
 

 Pravidelní návštěvníci Domečku a členové jeho kroužků často dosahují významných 

úspěchů na různých akcích, soutěžích, turnajích. Jde především o hudební a pěvecké soutěže 

(Porta, Portička, Zlatá brána), šerm (mistrovství České republiky, Evropy, dokonce i světa), 

šachy, automodelářství (mistrovství ČR). V profilu zařízení má významné místo i ekologická  

výchova. Dlouhodobě se zde sbírají víčka z plastikových lahví, starý papír, kaštany a žaludy. 

 Ekologická a ekonomická motivace byla důvodem zateplení budovy a výměny oken za 

plastová. Úspora je významná. Domeček v roce 2014 rovněž přistoupil k několika drobným 

úpravám a opravám, začal například s regenerací zahrady. Velmi pozitivní událostí bylo  

otevření parkoviště, které přímo u Domečku vybudovalo město. Tíživou situaci s parkováním 

to sice nevyřešilo, ale významně ulehčilo. 
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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 2014 do muzea zavítalo 10 487 lidí. Ředitelem instituce 

je nadále Ing. Stanislav Děd.   

         Šest expozic má muzeum vystavených mimo Chomutov. Ve dvou případech jde o obrazy 

v galeriích, ve třech případech o nábytek na zámcích a v posledním o exponáty z regionální 

historie a archeologie zapůjčené městskému muzeu v Kadani. V chomutovských muzejních 

prostorách je nainstalováno jedenáct stálých expozic. Zatímco deset z nich mělo v roce 2014 

podobu stejnou jako v předchozích letech, archeologická výstava Pohledy do pravěku (na 

snímku v nové podobě) byla přeinstalována a v červnu znovu zpřístupněna. 
 

 
 

 Krátkodobých výstav chomutovští muzejníci v roce 2014 kompletně nebo částečně 

připravili patnáct. Chronologicky řazeno to byly výstavy Starý Martius (o Antonu Martiovi, 

neprávem zapomenutém vědci a správci prvního muzea na Chomutovsku na zámku barona 

Korba z Weidenheimu ve Vernéřově), Páni z Veitmile 1450 – 1550 (jeden z nejvýznamnějších 
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rodů království, za dob jehož vlastnění Chomutova došlo k první velké přestavbě komendy na 

zámek), Hranice mezi časem a věčností (historické hřbitovy Němců v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku a jejich neutěšený stav a všeobecný úpadek v chápání hřbitovů jako míst historické 

paměti), Tempus fugit, Necháme to tak? a Záchrana Lázní Kyselka (spojené výstavy na téma 

stavu a záchrany památek), Rottenhanové a Buquoyové (velké osobnosti z Červeného hrádku, 

rody, které se významným způsobem zasadily o přeměnu Čech a celé rakouské monarchie 

v průmyslový stát, rozvíjely nová průmyslová odvětví, podporovaly školství, vědu a umění),  

Tajnosti z depozitářů muzeí (výstava muzeí Ústeckého kraje – na horním snímku), Lidé a 

události - Chomutovská výročí (pokračování cyklu), Vznik československých legií (prezentace 

České družiny a Roty Nazdar k výročí 100 let od zahájení I. světové války), Rodinné fotoalbum 

(fotografie předků s mottem Čech, Němec? Jen lidé), Efekty/Effekte (výstava fotoamatérů 

z Erlangenu, partnerského města chomutovských krajanů), Zničené židovské památky (druhý 

díl cyklu mapujícího likvidaci sakrálních památek totalitními režimy, tentokrát židovských), 

Dětské vánoce v Krušných horách (výstava exponátů s vánoční tematikou), Vánoční cesta 

Karla Maye (vztah spisovatele a velkého snílka ke Krušným horám a Chomutovu i jeho odraz 

v románu Vánoce, rekonstrukce reálného putování a míst děje knihy, mezi exponáty pracovna 

Karla Maye, psací pero chomutovské firmy Mannesmann i známé ručnice). Dvě výstavy 

reflektovaly 500. výročí narození podnikatelky Barbary Uthmann z Annabergu-Buchholze, 

zakladatelky tradice paličkování krajek. První nazvaná Moderní krajka ukázala řemeslo v nové 

podobě a proběhla pouze v Chomutově, druhá, společná s muzeem v Annabergu-Buchholzi, 

měla název Krajka z česko-saského Krušnohoří a představila historický vývoj krajky. Nejprve 

byla veřejnosti nabídnuta v partnerském německém městě, poté v Chomutově.  
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 Vyvezeny byly dvě expozice dříve uvedené v Chomutově. Výstavu o Antonu Endersovi 

s názvem V rukou tvých jsou časové moji uvedli pracovníci chomutovského muzea postupně 

v Haus der Heimat ve Vídni, na Sudetoněmeckém srazu v Augsburgu a v Sudetoněmeckém 

domě v Mnichově. Putovní výstavu fotografií Tomáše Míčka s názvem Stromy světa pak měli 

možnost zhlédnout návštěvníci Muzeu lesnictví a lovu na zámku Ohrada na Hluboké.  
 

 
 

 Chomutovští muzejníci připravili jako každý rok i mnoho akcí, jimiž připomněli nebo 

představili řadu regionálních témat, osobností a událostí. Už tradičně to byly vzpomínka na 

skladatele Theodora Veidla položením květin u pamětní desky na kostele ve Vysočanech, 

třídenní 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, červencové setkání 

chomutovských krajanů v Deutschneudorfu, kam v roce 1945 směřoval pochod odsunutých 

Němců, listopadová mše k uctění patronky svaté Kateřiny a prosincové sobotní adventní 

koncerty v muzeu. Jedenáctá Muzejní noc byla aktuálně věnovaná válečným událostem na 

Ukrajině a ukrajinské menšině v Chomutově, na snímku ukrajinský velvyslanec Borys Zajčuk, 

který se akce zúčastnil i s manželkou. Významnou událostí byla mezinárodní konference 

pořádaná s německými institucemi a financovaná z prostředků Fondu budoucnosti a Cíle 3. 

Tématem konference byla činnost spolku Schlaraffia, jehož pobočka působila v Chomutově. 

Konala se v městském divadle, v místnosti původního spolkového sídla, za účasti českých 

badatelů a členů současné Schlaraffie z Německa a Rakouska.   

 Mimo výstavnictví byl ukončen projekt Marketingová opatření partnerských měst 

Annaberg-Buchholz a Chomutov, který byl věnován turistické nabídce obou měst. Výsledkem 

byly podklady využitelné při práci turistického infocentra, interaktivní mapy, turistické trasy a 

prospekty a zpracována byla i marketingová studie v oblasti turismu. Obdobně se muzeum 

angažovalo při tvorbě materiálu Strategický rozvoj Chomutova do roku 2020, kde se podílelo 

na práci skupiny pro kulturu, turistický ruch a volný čas. 
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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 s 6 313 přepočtenými  

zaměstnanci a je tak největším poskytovatelem zdravotní péče v kraji i jedním z největších 

zaměstnavatelů. Zkraje roku 2014 byl na základě konkurzu do funkce generálního ředitele 

jmenován Ing. Petr Fiala, který už předtím byl pověřen vedením společnosti. K významné 

změně došlo v oblasti vrcholového řízení, kde byly ustanoveny pozice ředitelů zdravotní péče 

v pěti odštěpných závodech. V čele toho chomutovského stanul MUDr. Jiří Mrázek. 

 Rok 2014, na rozdíl od předchozího období, byl daleko příznivější z pohledu příjmové 

stránky rozpočtu. Hlavní plátci zdravotní péče, tedy zdravotní pojišťovny spolu s Ministerstvem 

zdravotnictví ČR, novou úhradovou vyhláškou nastavili reálné ekonomické mantinely, které 

během roku Krajské zdravotní umožnily tvorbu kladného hospodářského výsledku. Značným 

úspěchem i v měřítku celé společnosti bylo získání statutu spolupracujícího onkologického 

pracoviště v chomutovské nemocnici. Ta o něj přišla v roce 2008 při reformách tehdejšího 

ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Část onkologických pacientů z Chomutovska, Mostecka 

a Lounska, která by se v chomutovské nemocnici jinak mohla léčit, kvůli tomu musela dojíždět 

do Ústí nad Labem. O navrácení statusu žádalo vedení kraje i společnosti všechny předešlé 

ministry zdravotnictví. Zdravý rozum vyslyšel až Svatopluk Němeček. Biologická léčba se tak 

v Chomutově coby detašovaném pracovišti ústecké onkologie opět rozběhla 1. září. 

 Nemocnice Chomutov v hodnoceném roce provedla 233 028 ambulantních ošetření 

a 3 946 operací. Hospitalizovala 15 454 pacientů, celkový počet ošetřovacích dnů byl 78 151, 

průměrná ošetřovací doba činila 4,0 dny. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 377 lůžek, z toho 

46 bylo na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 58,1 %. Samostatná evidence 

léčebny dlouhodobě nemocných uvádí 81 lůžek s využitím na 90,2 %. Hospitalizovaných bylo 

363, počet ošetřovacích dnů 26 679 a průměrná ošetřovací doba 73,5 dne.   

 V chomutovské nemocnici v roce 2014 fungovala tato pracoviště: oddělení hlavní 

sestry, 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, onkologické oddělení, ortopedické oddělení, otorinolaryngologické 

oddělení, patologické oddělení, plicní oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační 

oddělení, urologické oddělení, oddělení zdravotnické dopravy a lékárna. Tři z nich, oddělení 

onkologické, neurologické a nukleární medicíny, stále spadají do kategorie takzvaných center 

excelence Krajské zdravotní. Znamená to, že jde o vysoce specializovaná pracoviště, která 

poskytují péči na špičkové evropské úrovni a také se podílejí na vývoji nových metod v oboru 

a na jejich zavádění do praxe. V nemocnici bylo na konci roku zaměstnáno 926 pracovníků, 

na přepočtená pracovní místa to bylo 876. Lékařů a zubních lékařů bylo 132, farmaceutů 6, 

sester a porodních asistentek 393, do kategorie ostatního zdravotnického personálu spadalo 

232 osob, do kategorie technicko-hospodářští pracovníci a provoz 163 osob. 
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Novinky a statistické údaje z některých oddělení 

 Neurologické oddělení: K hospitalizaci bylo přijato 1 516 pacientů, provedeno bylo 

více než 9 900 komplexních, cílených nebo kontrolních neurologických vyšetření. Klinickým 

logopedem byl vyšetřen 901 pacient.  

 Onkologické oddělení: V červenci se stalo součástí sítě komplexní onkologické péče. 

Nadále tedy zůstává poskytovatelem superspecializované nadregionální péče v chomutovské 

nemocnici, věnuje se především léčbě solidních nádorů, kde poskytuje široké spektrum léčby 

- cytostatickou, hormonální, imunoterapii a od 1. září i léčbu biologickou. 

 Anesteziologicko-resuscitační oddělení: Podáno bylo 4 165 anestézií. Zvýšil se počet 

porodních analgezií, za rok 2014 jich bylo 243. 

 Plicní oddělení: Poskytuje činnost diagnostickou, léčebnou, konziliární, posudkovou 

a dispenzární. Po zrušení lůžkové části k 31. prosinci 2013 probíhal v roce 2014 ambulantní 

provoz. Pacientům z Chomutovska je k dispozici plicní lůžkové oddělení v nemocnici v Mostě. 

 Rehabilitační oddělení: Chomutovské oddělení je svým charakterem pracoviště akutní 

péče. Průměrná ošetřovací doba činí 11,32 dne.  

 Hematologicko-transfuzní oddělení: V roce 2014 pokračovalo v činnosti v nové formě, 

která vznikla v roce 2012 připojením mosteckého transfuzního pracoviště k chomutovskému. 

V roce 2014 bylo provedeno 10 483 odběrů krve, 8 898 plazmaferéz a 28 trombocytaferéz. 

Bylo vyrobeno 10 353 erytrocytárních koncentrátů, 12 734 litrů plazmy a 147 terapeutických 

dávek trombocytárních koncentrátů. Hematologicko-transfuzní oddělení v Chomutově se tak 

v počtu odběrů a vyrobených transfuzních přípravků řadí mezi největší v České republice. 

 Pracoviště klinické psychologie: Od začátku roku 2014 spolu s rehabilitačním centrem  

spolupracuje v projetu pracovní rehabilitace osob zdravotně znevýhodněných. Podílí se na 

něm psychologickou diagnostikou. Vedených případů (jen pojištěnci) v roce 2014 bylo 460, 

počet ošetření 707.  

 Radiodiagnostické oddělení: Proběhla přestavba skiagrafického úseku, kde byl zrušen 

poslední analogový provoz v rámci Krajské zdravotní a na podzim 2014 byl instalován nový, 

přímo digitální skiagrafický přístroj pořízený z dotací ROP Severozápad. Na snímcích z oddělení 

vlevo snímkování hrudníku RTG panelem, vpravo pak popisovna rentgenových snímků. 
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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 závažná bezpečnostní a pořádková rizika. Následující podkapitoly jsou mírně zkrácenými 

a stylisticky upravenými oficiálními výstupy obou policejních složek. 

 

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 124 963 (k 30. 4. 2014). Pod ÚO Chomutov spadají dvě obce 

s rozšířenou působností, 44 obcí a 173 částí obcí. Vedoucím ÚO je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. 
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 

            V průběhu roku nedošlo na teritoriu ÚO Chomutov ke změně operativně bezpečnostní 

situace. Zato podle statistických přehledů došlo k výraznému snížení nápadu kriminality proti 

roku 2013, a to o 834 případů. Celkem byl odborem evidován nápad 4 130 trestných činů, 

což je o 16,8 % méně. Znamená to 330 trestných činů na 10 000 obyvatel. Objasněno bylo 

2 435 případů, což je o 66 věcí méně. Objasněnost za dané období vyjádřená procentuálně 

činí 58,95 %. 

 Snížení nápadu bylo zaznamenáno u všech útvarů územního odboru mimo Klášterce 

nad Ohří, kde došlo k mírnému navýšení, ale zároveň i ke zvýšení objasněnosti. Zatíženost 

jednotlivých útvarů územního odboru je uvedena níže. 

 

ROK 2014 2013 

Útvar Nápad Objasněno Nápad Objasněno 

OOP Chomutov - město 931 549 1138 557 

OOP Chomutov - Kamenná 513 288 600 315 

OOP Chomutov - Černovická 432 251 661 333 

OOP Jirkov 881 560 1128 543 

OOP Kadaň 560 240 586 248 

OOP Klášterec nad Ohří 530 337 462 299 

OOP Březno 167 104 238 141 

OOP Vejprty 116 66 151 65 
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 Postupný vývoj nápadu trestné činnosti v rámci ÚO Chomutov je promítnut do níže 

uvedeného grafu, který dokladuje postupné snižování nápadu od roku 2007 až do roku 2010 

a poté cyklické kolísání v dalších letech. Toto kolísání nápadu trestné činnosti je ovlivňované 

různými okolnostmi, například počtem policistů či počtem pachatelů omezených na osobní 

svobodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 V hodnoceném období bylo stíháno 2 212 osob (o 211 méně oproti roku 2013), což je 

snížení o 8,7 %. Ve zkráceném přípravném řízení bylo řešeno celkem 843 trestných činů, 

z toho 86,83 % službou pořádkové policie, 9,25 % službou dopravní policie a 3,91 % službou 

kriminální policie a vyšetřování.  

 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

 Z celkového nápadu kriminality bylo nadále nejvíce evidováno majetkových trestných 

činů - 51,93 % (2 145 případů). Další v pořadí byla zbývající kriminalita s 16,05 %, následovaly 

hospodářské trestné činy 11,71 %, ostatní trestné činy 10,96 %, násilné trestné činy 7,67 % a 

mravnostní trestné činy, které byly zastoupeny 1,64 %. Nejvyšší počet na 10 000 obyvatel je  

u majetkové trestné činnosti, a to 171 případů, a nejnižší u mravnostních činů, 5,44 případu. 

Na ÚO Chomutov došlo v roce 2014 k navýšení nápadu pouze u mravnostní trestné činnosti 

(11 případů) a u hospodářské trestné činnosti (7). U ostatních sledovaných kategorií došlo ke 

snížení nápadu.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je situace dlouhodobě 

neměnná. Nejvyšší nápad je soustředěn do Chomutova, kde je evidováno 45,42 % (celkem 

1 876 věcí) z nápadu okresu. Nejzatíženější je stále OOP Chomutov - město s nápadem 931 

věcí. Sečtením nápadu chomutovských útvarů a OOP Jirkov pak zatíženost těchto sousedících 

útvarů činí 66,75 % celkového nápadu okresu. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nápad 5789 6551 5909 5427 4958 5320 4413 4964 4130
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Pachatelé trestné činnosti 

Za hodnocené období došlo k snížení celkového počtu stíhaných osob. Jejich počet a 

skladba je uvedena v následující tabulce:  

 

rok počet pachatelů 
z toho 

recidiva 

tj. v % z toho 

děti 

tj. v % z toho 

mladiství 

tj. v % 

2013 2 423 1 372 56,62 % 40 1,65 % 49 2,02 % 

2014 2 212 1 218 55,06 % 48 2,16 % 51 2,30 % 

 

Přestupky 

V hodnoceném období útvary pořádkové policie evidovaly celkem 13 090 přestupků, 

což je o 546 přestupků méně než v roce 2013. Z tohoto počtu bylo 8 664 přestupků řešeno 

v blokovém řízení, což je opět snížení, a to o 347 případů.  

Oznámeno bylo celkem 3 044 přestupků, odloženo jich bylo 1 218, neukončeny byly 

164 přestupky. V blokovém řízení byly uloženy pokuty v celkové výši 2 027 800 Kč. V oblasti 

takzvané komunální činnosti bylo útvary pořádkové policie ÚO Chomutov prošetřeno celkem 

9 716 čísel jednacích, doručeno 1 126 zásilek a provedeno 1 042 eskort. Útvary prošetřily 140 

případů se znaky domácího násilí a v šestnácti případech využily institutu vykázání násilnické 

osoby ze společného obydlí.  
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Bezpečnost silničního provozu 

          K ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou s republikovými a krajskými 

akcemi organizovány také vlastní okresní dopravně-bezpečnostní akce, do nichž jsou spolu 

s dopravní službou zařazovány i základní útvary pořádkové služby a oddělení hlídkové služby. 

 Dopravní nehodovost v teritoriu územního odboru je v porovnání s předchozími roky  

uvedena v následující tabulce. 

 

Dopravní nehodovost 

- základní ukazatele 
2014 2013 2012 

rozdíl oproti 

roku 2013 

rozdíl oproti 

roku 2012 

celkem nehod 1 311 1 150 991 161 320 

úmrtí 13 9 10 4 3 

těžké zranění 42 56 44 -14 -2 

lehké zranění 290 217 260 73 30 

škoda na vozidlech 51 204 800 42 448 200 37 221 100 8 756 600 13 983 700 

jiná škoda 4 154 000 2 987 300 2 194 600 1 166 700 1 959 400 

celková škoda 55 358 800 45 435 500 39 415 700 9 923 300 15 943 100 

pokuta v částce (Kč) 444 900 442 100 274 900 2 800 170 000 

alkohol 61 53 75 8 -14 

pachatelé nehod 1 202 1 058 921 144 281 

účastníci do 15 let 74 55 70 19 4 

 

Dopravní nehodovost 

- rozbor podle příčin 
2014 2013 2012 

rozdíl oproti 

roku 2013 

rozdíl oproti 

roku 2012 

rychlost 213 221 198 -8 15 

předjíždění 24 12 25 12 -1 

přednost 189 218 174 -29 15 

způsob jízdy 716 572 469 144 247 

technická závada 11 14 5 -3 6 

nezaviněna řidičem 158 113 120 45 38 

 

Oblast veřejného pořádku 

Na Chomutovsku je oblast veřejného pořádku dlouhodobě stabilizována bez větších 

výkyvů nebo mimořádných událostí. Vlastními silami jsou zajišťovány společenské a kulturní 

akce, v roce 2014 to například byly 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 pořádané v Jirkově. V teritoriu územního 

odboru jsou též zajišťovány sportovní akce, hlavně hokejová utkání Pirátů Chomutov, z nichž 
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některá jsou z hlediska diváckého násilí považována za riziková. V těchto případech územní 

odbor přijímá vlastní bezpečnostní opatření a do dějiště akce posílá určitý počet policejních 

komisařů služby kriminální policie a vyšetřování a větší počet pořádkové služby, případně 

pořádkovou jednotku ÚO Chomutov. Takto zabezpečené akce proběhly vždy bez narušení 

veřejného pořádku. Bezpečnostní opatření bylo přijato i v rámci konání fotbalového utkání 

Poháru FAČR mezi týmy FK Chomutov a FK Baumit Jablonec. Veřejný pořádek byl neposlední 

řadě zajišťován i v době konání voleb do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.  

 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 najednou 

provést v několika provozovnách ve stejném čase. Spolu s městskými strážníky v Chomutově, 

Klášterci nad Ohří, Kadani a Jirkově jsou pořádány kontrolní akce zaměřené na požívání 

alkoholu mladistvými. K této problematice byly vykonány i dvě celorepublikové bezpečnostní 

akce za účasti místních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a živnostenských 

úřadů. Většina zjištěných případů protiprávního jednání byla řešena jako přestupky.  

  Nadále pokračuje naplňování projektu Cíl 3 zajišťováním společných akcí s policií SRN, 

a to na německém i českém území. Akce byly zaměřeny zejména na spolupráci v dopravě 

v rámci mezinárodních akcí TISPOL, pozornost byla věnována i majetkové trestné činnosti a 

problematice drog.    

 

Závěr 

V hodnoceném roce se nápad trestné činnosti vrátil do dlouhodobého normálu a jeho 

struktura odpovídala vývoji bezpečnostní situace, specifikám teritoria územního odboru 

(příhraniční oblast, značná a dlouhodobá míra nezaměstnanosti, častá fluktuace osob, které 

zde nejsou trvale hlášeny, vysoký počet supermarketů, činnost okresního soudu), změnám 

v trestním zákoně a změnám v organizaci policie. Z pozic územního odboru bylo dosaženo 

odpovídajících výsledků, jak v rámci krajského ředitelství, tak v rámci České republiky.  

 Prioritou pro činnost Územního odboru Chomutov zůstává problematika motorových 

vozidel za využití i preventivních aktivit a pouliční násilná a majetková trestná činnost. 
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7. 2.  Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2014 

 
           Městská policie pod vedením velitele a náměstka primátora Ing. Jana Řeháka a ředitele 

Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2014 zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a plnila 

další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb. a zvláštních právních předpisů. Při naplňování tohoto 

poslání vycházela z konkrétních potřeb města Chomutova jako organizace reprezentované 

jeho vedením a zastupitelstvem a z potřeb a požadavků občanů, jejich podnětů a stížností či 

poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.  

 

Hlavním cílem v roce 2014 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. 

 

 Prioritně byla činnost městské policie v roce 2014 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, 

 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, 

 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 2014 byla činnost Městské policie Chomutov zaměřena zejména na preventivní 

činnosti a zvýšení pocitu bezpečí. Tuto činnost strážníků vhodně doplňuje dohled asistentů 

prevence kriminality, kteří v roce 2014 provedli 30 932 kontrol veřejného prostranství. Při nich 

zjistili 12 667 případů porušení zákona. Z nich v 9 513 případech stačilo k nápravě upozornění 

a 3 184 případů muselo být oznámeno strážníkům k dořešení. 

 V rámci takzvaných ostatních činností strážníci v hodnoceném roce prováděli dohled 

nad veřejným pořádkem na osmdesáti sportovních a kulturních akcích. Asistence, při kterých 

strážníci nezasahují do činnosti subjektů, jimž asistencí dělají, ale zajišťují bezpečnost, když 

jim hrozí nebezpečí, prováděli v 336 případech. Asistovali bytové správě, Policii ČR, rychlé 

záchranné službě, městským exekutorům. Pro magistrát města Chomutova opět jeden 

strážník po dobu, kdy byl úřad otevřený, vykonával dohled nad veřejným pořádkem v budově 

a v bezprostředním okolí. Pro správní orgány magistrátu po vyčerpání ostatních možností 

strážníci v roce 2014 doručili 487 písemností do vlastních rukou. Ve 180 případech strážníci 

provedli odchyt zvěře. 

 

Technické nástroje 

          Kamerový systém - městská policie provozuje na základě zákonného oprávnění. Jeho 

rozšíření a přizpůsobení režimu operačního střediska má pro plnění úkolů zásadní význam. 

          Minikamery - prostředek pro podporu získávání důkazních prostředků, podpora pocitu 

bezpečí strážníka při jednání s přestupci. 
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          Služební vozidla - pro rychlejší přesun hlídek k prověření oznámení občanů, pro přesun 

k místům kontrolních bodů a pochůzkových variant. Zásluhou využívání vozidel je možné širší 

pokrytí prostoru při zachování akceschopnosti. 

          Elektrické skútry - používáním se rozšiřuje území pokryté kontrolní činností, zlepšuje se 

dosažitelnost a obslužnost hůře dostupných míst. 

           Radiostanice - efektivní přenos informací mezi operačním střediskem a hlídkami i mezi 

hlídkami navzájem, zajišťuje flexibilitu při plnění úkolů na území města. 

          Informační systém Strážník - vyvinutý přímo pro potřeby MěPo Chomutov k evidenci 

údajů a dat z výkonu služby, personalistiky a prevence kriminality. Výstupy jsou klíčové pro 

analýzy, na jejichž základě je plánováno plnění úkolů městské policie, pro analýzy v prostředí 

GIS, mapy kriminality a pro plnění spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR v oblasti statistiky. 

 

Jevy nejvíce narušující místní záležitosti veřejného pořádku 

 Lokality náchylné k sociálnímu vyloučení – kvůli nízkým cenám nemovitostí dochází 

k sestěhovávání sociálně slabých lidí z jiných částí města či jiných měst a k jejich kumulaci, 

kterou doprovázejí nežádoucí jevy, především narušování občanského soužití, rušení nočního 

klidu, majetkové delikty a znečišťování veřejného prostranství a narušování vzhledu obce. 

 Noční podniky – časté je rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí, návštěvníky 

provozoven v jejich bezprostředním okolí a přemisťováním po území města, dalšími nešvary 

jsou ničení majetku, vandalství, výtržnictví a znečišťování veřejného prostranství. S těmito  

podniky město uzavírá dohody o spolupráci s městskou policií, ve kterých se provozovatelé 

zavazují například k vybavení audio systému omezovačem výkonu tak, aby nebylo možné 

přesáhnout povolenou či přípustnou hladinu hluku, k rozšíření působení pořadatelské služby 

i před provozovnu a také k předávání informací hlídkám například při odchodu potenciálně 

problematických osob nebo skupinek. 

 

Ostatní delikty narušující místní záležitosti veřejného pořádku 

 Požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích - činnost Městské policie 

Chomutov v této oblasti cílí výhradně na závažné případy, nikoli například na cyklistu, který si 

u prodejny vypije jedno pivo. Jako u všech přestupků strážník osobu prověří v systémech 

MěPo a pokud jde o opakování v konkrétním místě, je řešen v blokovém řízení. Pro případy, 

kdy i přes blokovou pokutu dochází k recidivě, je přestupek oznámen správnímu orgánu, 

který má možnost uložit zákaz pobytu. 

 Přestupky proti majetku - zahrnují krádeže a poškozování majetku v rozsahu nižším, 

než je stanoven 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.  

  Rušení nočního klidu - je nejčastější na sídlištích Písečná a Zahradní a také v hustěji 

obydlených částech Horní Vsi. Tento způsob narušování pořádku je při opakování a současně 

s projevy arogance od osob, které noční klid ruší, frustrující pro obyvatele postižených domů. 
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Proto byly noční směny sestaveny v takové podobě, aby první řešení bylo zároveň definitivní 

a hlídka se nemusela vracet. 
 

 
            Případy rušení nočního klidu v roce 2014 z mapy kriminality MěPo Chomutov 

 

 Černé skládky a delikty proti odpadovému hospodářství - odkládání odpadu mimo 

vyhrazená místa, skládky a nebezpečný odpad. Zvýšený výskyt je hlavně v hustě obydlených 

sídlištních lokalitách, kde vysoká míra anonymity tyto delikty podporuje. Strážníci i přes 

nízkou úspěšnost zjištěných původců provádějí šetření u místních obyvatel. Při tomto šetření 

obyvatelům sdělují možnosti nakládání s odpady a informace o sběrných místech. 

            Dodržování obecně závazné 

vyhlášky o volném pobíhání psů - 

pokrývá povinnosti držitele a 

vlastníka psa a její porušování 

nejčastěji spočívá v neodklízení 

exkrementů. Tento nešvar hlídají 

asistenti prevence kriminality (viz 

graf), ale i strážníci při kontrolách 

a pochůzkách. V přítomnosti hlídky 

k němu dochází 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. 
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 Prostituce - od roku 2012, kdy bylo řešeno 124 případů, je téměř vymýcena a jedná se 

o výskyt spíše náhodný. V roce 2014 bylo řešeno 15 případů prostituce a tento jev je již řešen 

preventivními opatřeními. V hodnoceném roce byl v několika případech správním orgánem 

udělen zákaz pobytu, dva případy porušení sankce byly předány orgánům činným v trestním 

řízení jako podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

 V hodnoceném roce bylo řešeno 8 087 přestupků a uloženy sankce v souhrnné výši 

658 400 Kč.  

 

Úsek prevence kriminality 

 Na úseku prevence kriminality bylo v roce 2014 navázáno na zkušenosti z činnosti 

v předchozích obdobích (osvědčené projekty, přednášky a besedy pro cílové skupiny dětí, 

předškoláků i školáků všech věkových kategorií). Pokračovala i přednášková činnost a besedy 

na téma bezpečné chování a prevence kriminality se základním kurzem sebeobrany pro 

seniory a dále pro pracovnice sociálního centra Kamínek v Chomutově.  
 

 
 

 Základním pilířem činnosti je přednášková činnost zaměřená na děti, mládež, seniory 

a ženy. Obsahovala 56 přednášek pro předškoláky (dva samostatné dvouhodinové bloky pro 

každou MŠ – na snímku), témata bezpečnost silničního provozu, obecná kriminalita, simulace 

různých situací, které se dítěti mohou přihodit; 29 přednášek v prvních třídách základních 

škol, témata i časové rozpětí jsou obdobná, doplněná o situaci cesty do školy; 33 přednášek 

pro druhé třídy ZŠ, zahrnující též opakovací test; 39 přednášek pro třetí třídy ZŠ, témata  

domácí mazlíčci - zodpovědnost, upozornění na nutnost rozdílného chování k cizím zvířatům; 

21 přednášek ve čtvrtých třídách ZŠ, téma bezpečnost silničního provozu; 22 přednášek pro 

páté třídy ZŠ, téma projevy šikany a hrubého chování; 12 setkání s účastníky projektu Mladý 
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preventista na ZŠ Zahradní a ZŠ Březenecká (vícečlenné týmy žáků z 6. a 7. tříd); 1 přednáška 

na téma prevence šikany pro osmou třídu ZŠ; 2 přednášky pro seniory s nácvikem sebeobrany 

a 3 lekce nácviku sebeobrany pro pracovnice sociálního centra Kamínek. Úsek prevence dále 

dvakrát zorganizoval akci Hravé dopoledne s městskou policií na ZŠ 17. listopadu, každoroční 

výtvarnou soutěž pro žáky všech druhých tříd základních škol v Chomutově (téma pro školní 

rok 2013/14 Městská policie podle dětské fantazie a pro školní rok 2014/15 Ve městě je nový 

šerif), prohlídky služebny a vybavení městské policie pro MŠ 17. listopadu a pro pracovnice 

sociálního centra Kamínek. V neposlední řadě pracovnice úseku průběžně vybírají schránky 

důvěry na základních školách. 

 Úsek prevence kriminality také spolupracoval na akcích Happy day aneb prevence 

zábavně, Pozor, červená!, Kolo kolo koloběžka, Street a Žijeme tady. Podílel se na dopravním 

dopoledni pro 4. třídy ZŠ, jeho pracovnice přednášely na víkendovém pobytu magistrátního 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Z dotačních titulů Ministerstva vnitra ČR přispěl úsek 

dvakrát na čipování kol (přidělená dotace 25 000 korun, celkové náklady na projekt 33 775 

korun), víkendové pobyty dětí magistrátního oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dotace 

70 000 korun, celkové náklady 86 000 korun), akce Společně proti kriminalitě (dotace 50 000 

korun, celkové náklady 66 200 korun) a Pouliční liga (dotace 62 000 korun, celkové náklady 

69 700 korun). 

 

Spolupráce s Policií ČR   

            Pokračovala spolupráce v rámci dohody uzavřené mezi městem Chomutovem a Policií 

ČR. Spolupráce spočívá ve vzájemném předávání informací a poznatků v rámci pravidelných 

součinnostních porad vedení obou složek a v umožňování využívání záběrů kamerového 

systému a předávání informací získaných v rámci vlastních podnětů. Takto jsou předávány 

například případy výroby drog, podezření z týrání osoby ve společné domácnosti, pátrání po 

odcizených vozidlech a podobně. Obě složky pořádají společné bezpečnostní akce v oblasti 

veřejného pořádku (restaurace, herny, bary, pátrání po osobách a věcech, dopravní akce). 

 

Personalistika a hospodaření 

Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2014 podílelo 63 zaměstnanců, z toho 

52 bylo strážníků a 11 občanských pracovníků (z nich 7 administrativa a 4 obsluha městského 

kamerového systému). Dále se na práci městské policie podílelo zásluhou získání dotačních 

titulů 22 civilních pracovníků.  

 Rozpočet organizace na rok 2014 byl schválen ve výši 42 577 000 Kč na straně výdajů 

a 9 700 000 Kč na straně příjmů. Výdajový rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou 

částku 44 238 000 Kč. Ke zvýšení došlo přijetím dotace na projekty prevence kriminality ve 

výši 207 000 Kč, daru od ČEZ ve výši 1 000 000 Kč (na čtyři elektroskútry a dva mobilní 

kamerové terminály), převodem 100 000 Kč z rezervního fondu města (pořízení minikamer 

pro Policii ČR) a zvýšením mzdových prostředků o 354 000 Kč na výkon daňových exekutorů. 

Příjmová část rozpočtu byla v roce 2014 také navýšena, a to ze schválených 9 700 000 Kč na 

konečných 10 907 000 Kč (přijaté dotace na projekty prevence kriminality a dar ČEZ).  
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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. 1/2014, 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova se na svém zasedání dne 15. 9. 2014 usneslo 

vydat na základě § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 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 

Předmět a působnost vyhlášky 

 

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Chomutova 

(dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“), včetně přiměřených povinností 

za účelem hladkého a bezproblémového fungování systému nakládání s komunálním 

odpadem, a systém nakládání se stavebním odpadem.  

2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro osoby, kterým vzniká na území 

statutárního města Chomutova (dále jen „město“) komunální odpad (dále jen „osoby“).  

 

Článek 2 

Základní pojmy 

 

Pro účely této vyhlášky se definuje:  

a) odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit; 

b) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů
1)

, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;  

c) papír je veškerý papír (např. lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy), vyjma 

papíru mokrého, mastného, voskovaného a znečištěného; 

d) sklo bílé je veškeré sklo čiré (např. lahve, sklenice, tabule), vyjma drátěného skla 

a zrcadel; 

e) sklo barevné je všechno sklo vyjma bílého skla, drátěného skla a zrcadel; 

f) plasty jsou nápojové kartony (vícevrstvé - kompozitní - obaly typu Tetra Pak, např. od 

g) mléka, vína, džusů a jiných nápojů), PET lahve a ostatní plasty (např. plastové kelímky 

                                                           
1) 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 



od másla, jogurtů a jiných potravin, igelitové tašky a sáčky, sáčky z mikrotenu, 

plastové lahve od kosmetiky, mycích prostředků a dalších látek, polystyrenové obaly); 

h) biologicky rozložitelný odpad je materiál rostlinného původu využitelný k výrobě 

kompostu (např. listí, tráva, plevel a drobné větve, zbytky ovoce, zeleniny a slupky); 

i) kovy jsou všechny kovy železné (např. železo, ocel, litina) i neželezné (barevné kovy). 

j) objemný odpad je odpad, který nelze kvůli rozměrům odkládat do sběrných nádob na  

komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové krytiny);  

k) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, 

které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (např. baterie, zbytky 

barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, motorové a převodové oleje, 

léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory);  

l) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane po 

vytřídění všech složek uvedených v článku 3 písmeno a) až h);  

m) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu 

(např. popelnice na směsný odpad o objemu 110, 120 a 240 litrů, kontejner na směsný 

odpad o objemu 1100 litrů, kontejner o objemu 1100 litrů na papír, sklo bílé, sklo 

barevné, plasty, sběrné nádoby o objemu 120 a 140 na biologicky rozložitelný odpad, 

velkoobjemový kontejner, odpadkový koš); 

n) stálé stanoviště sběrných nádob – stanoviště, kde jsou trvale umístěny zvláštní sběrné 

nádoby určené pro oddělené odkládání některých složek komunálního odpadu (papír, 

sklo, plasty a směsný komunální odpad); 

o) přechodné stanoviště kontejnerů – stanoviště, na které se na přechodnou dobu 

umísťují velkoobjemové kontejnery určené pro odkládání objemného odpadu; město 

informuje o místě a době přistavení prostřednictvím letáčků dodávaných do domácností 

a na internetových stránkách www.tsmch.cz; 

p) sběrný dvůr je místo určené k odkládání některých složek komunálního odpadu 

v provozní době; ve městě jsou čtyři sběrné dvory nacházející se na adresách 

U Větrného mlýna č. p. 4605, Pražská ulice (areál Technických služeb města 

Chomutova - bývalá skládka), Jiráskova č. p. 4597 a Kamenná č. p. 5163; 

q) sběrový den kovů – den, kdy městem projíždí sběrový dopravní prostředek, osoby 

mohou předávat kovy obsluze těchto sběrových dopravních prostředků na místech 

a v čase jejich zastávek; konkrétní místa a časy zastávek sběrového dopravního 

prostředku jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky; 

r) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti fyzických osob 

(např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina 

a kamení); tento odpad není komunálním odpadem. 

 

Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu 

 

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky: 

a) papír, 

b) sklo bílé, 

c) sklo barevné,  

d) plasty,  

e) biologicky rozložitelný odpad,  

f) kovy,  

g) objemný odpad,  

h) nebezpečné složky komunálního odpadu,  

i) směsný komunální odpad.  

http://www.tsmch.cz/


Článek 4 

Místa určená k odkládání komunálního odpadu 

 

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají: 

a) papír –  

1. do zvláštních sběrných nádob modré barvy o objemu 1100 litrů umístěných 

na stálých stanovištích sběrných nádob, 

2. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; 

b) sklo bílé –  
1. do zvláštních sběrných nádob bílé barvy o objemu 1300 litrů (zvon) umístěných 

na stálých stanovištích sběrných nádob, 

2. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; 

c) sklo barevné –  
1. do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o objemu 1100 a 1300 litrů (kontejner) 

nebo 1300 a 1400 litrů (zvon) umístěných na stálých stanovištích sběrných nádob, 

2. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; 

d) plasty –  

1. do zvláštních sběrných nádob žluté barvy o objemu 1100 litrů umístěných 

na stálých stanovištích sběrných nádob, 

2. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; 

e) biologicky rozložitelný odpad –  

1. do určené zvláštní sběrné nádoby ve vybraných sběrných dvorech, kterými jsou 

sběrný dvůr Pražská (bývalá skládka) a sběrný dvůr Jiráskova č. p. 4597, 

2. do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 120 a 140 litrů přidělovaných 

výhradně k rodinným domům; 

f) kovy –  

1. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře, 

2. do rukou obsluhy sběrného dopravního prostředku v den sběru kovů na místě 

zastávky takového sběrného dopravního prostředku; 

g) objemný odpad –  

1. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře, 

2. do velkoobjemového kontejneru umístěného na přechodném stanovišti kontejnerů; 

h) nebezpečné složky odpadu – do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře; 

i) směsný komunální odpad – 

1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k objektům (popelnice o objemu 

110, 120 nebo 240 litrů u rodinných domů nebo kontejnery o objemu 1100 litrů 

u ostatních objektů)
2)

, 

2. do určené zvláštní sběrné nádoby ve sběrném dvoře, 

3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný 

směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství. 

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, kde 

lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.: 

a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich 

organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním, 

např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve, 

b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly 

odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů 

organizujících sběr odpadu apod.
3)

 

                                                           
2)

 město přiděluje takové sběrné nádoby podle počtu osob užívajících objekt na základě orientačního klíče 27,5 

litru směsného komunálního odpadu na osobu a týden 



Článek 5 

Povinnosti osob 

 

1) Osoby jsou povinny: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená 

k odkládání komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky, 

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby 

dle článku 4 odst. 1 vyhlášky. 

2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména 

za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo 

udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo 

možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. 

 

Článek 6 

Nakládání se stavebním odpadem 

 

1) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
 

2) Fyzické i právnické osoby mohou předat stavební odpad do sběrného dvora v Pražské 

ulici (areál Technických služeb města Chomutova – bývalá skládka), a to za úplatu.
 

 

Článek 7 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území 

města, ze dne 27. 3. 2006.  

 

Článek 8 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 
 

 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing. Jan Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

 

                 

  

       

Vyvěšeno na úřední desce dne:
4)

  dd. mm. 2014  

Sejmuto z úřední desky dne:   dd. mm. 2014 

                                                                                                                                                                                     
3)

 např. do kontejnerů firmy Koutecký, s. r. o., na textil zelené barvy rozmístěných po městě, do sběrných nádob 

na různé druhy elektroopadu firem Asekol, s. r. o., (červené kontejnery na drobný elektroodpad rozmístěné po 

městě, mj. i ve sběrném dvoře), Elektrowin, a. s., (kontejner na elektrozařízení umístěný ve sběrném dvoře), 

Ekolamp, s. r. o., (kontejner na zářivky umístěný ve sběrném dvoře) 
4)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………… 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem 

 

SBĚROVÝ DEN KOVŮ 

 

A) SVOZOVÁ OBLAST Č. 1 

 

SBĚR PROBÍHÁ V POSLEDNÍ SOBOTU V MĚSÍCÍCH DUBEN, ČERVEN, SRPEN A 

ŘÍJEN. 

 

Č. 

Místo zastávky sběrového dopravního 

prostředku 

Čas zastávky sběrového dopravního 

prostředku 

1 Na Moráni 3832 08:00 - 08:10 

2 Meisnerova 4540 08:20 – 08:30 

3 Pionýrů 1733 08:40 – 08:50 

4 Haškova 3781 09:00 – 09:10 

5 Poděbradova 930 09:20 – 09:30 

6 Bezručova 4248 09:40 – 09:50 

7 Vilová 1501 10:00 – 10:10 

8 Okrajová 4764 10:20 – 10:30 

9 Tomáše ze Štítného 4214 10:40 – 10:50 

10 Kosmonautů 4681 11:00 – 11:10 

   

11 Zadní Vinohrady 4672 12:00  - 12:10 

12 Grégrova 1684 12:20 – 12:30 

13 Na Bělidle 1042 12:40 – 12:50 

14 Klostermannova 148 13:00 – 13:10 

15 Karla Buriana 3590 13:20 – 13:30 

16 Palackého 4446 13:40 – 13:50 

17 Dukelská 645 14:00 - 14:10 

18 Dukelská 1265 14:20 – 14:30 

19 Ctiborova 1265 14:40 – 14:50 

20 Pražská 1906 15:00 – 15:10 

 



B) SVOZOVÁ OBLAST Č. 2 

 

SBĚR PROBÍHÁ V POSLEDNÍ SOBOTU V MĚSÍCÍCH KVĚTEN, ČERVENEC, ZÁŘÍ A 

LISTOPAD. 

 

Č. Stanoviště mobilního svozu Čas svozu 

1 Kadaňská 3682 08:00 - 08:10 

2 Alešova 4568 08:20 – 08:30 

3 U Hačky 4642 08:40 – 08:50 

4 Luční 4328 09:00 – 09:10 

5 Elišky Krásnohorské 5327 09:20 – 09:30 

6 Třebízského 3123 09:40 – 09:50 

7 Blatenská 4042 10:00 – 10:10 

8 Šafaříkova 2417 10:20 – 10:30 

9 Lužická 2395 10:40 – 10:50 

10 Barákova 4227 11:00 – 11:10 

   

11 Dobrovského 4830 12:00  - 12:10 

12 Cihlářská 4107 12:20 – 12:30 

13 Březenecká 4464 12:40 – 12:50 

14 Dřínovská 4557 13:00 – 13:10 

15 17. listopadu 4787 13:20 – 13:30 

16 Kamenný vrch 5270 13:40 – 13:50 

17 Kamenná 5119 14:00 - 14:10 

18 Zahradní 5187 14:20 – 14:30 

19 Písečná 5285 14:40 – 14:50 

20 Jirkovská 5006 15:00 – 15:10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  2/2014, 
 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání 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, se zakazuje provozování: 

a) sázkových her podle § 2 písm. e), l) a n) zákona o loteriích; 

b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích; 

c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

 

Článek 2 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her, ze dne 17. 6. 2013. 

 

Článek 3 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing.  Jan  Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

                       

Vyvěšeno na úřední desce dne:
5)

  …….……. 2014  

Sejmuto z úřední desky dne:   ……. …… 2014 

                                                           
5)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………… 



 
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O  CH O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č.  3/2014, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání 15. 9. 2014 usneslo 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“).
6)

 

2) Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).
7)

 

3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 
 

Čl. 2 

Poplatník 

 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.
8)

 

                                                           
6)

 § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích  
7)

 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8)

 § 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.
9)

 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení
10)

, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
11) 

 

 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 250,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč a 

b) z částky 0,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města z 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.
12)

 

 

Čl. 5 

Osvobození 

 

1) Od poplatku jsou na dobu trvání důvodu osvobození osvobozeni
13)

 poplatníci: 

                                                                                                                                                                                     
(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, popřípadě jména, příjmení a data 

narození osob, za které poplatek platí.“ 

9)
  § 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, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (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 či Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných 

v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 
10)

 včetně zániku poplatkové povinnosti 
11)

 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12)

 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. 



a) držitelé průkazu ZTP/P;
14)

 

b) umístění více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců ve věznici (ve vazbě 

nebo při výkonu trestu odnětí svobody);
15)

 

c) pobývající více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců v domově pro 

osoby se zdravotním postižením
16)

, domově pro seniory
17)

 nebo ve školském zařízení 

pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou 

péči
18)

;
19)

 

d) zdržující se více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území 

České republiky;
20)

 

e) do 26 let věku, kteří jsou studenty denního studia střední, vyšší odborné a vysoké 

školy nebo konzervatoře s dojezdovou vzdáleností více než 70 km. 

2) Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození 

od poplatku je neexistence splatného dluhu vůči městu. 

3) Pro vznik nároku na osvobození dle odst. 1 písm. d) se stanoví společná hmotně-právní 

podmínka, kterou je ohlášení důvodu osvobození dle odst. 1 písm. d),  

a) pokud pobyt mimo území České republiky započal od 1. 1. do 1. 7. kalendářního roku, 

tak do 31. 3. následujícího kalendářního roku (tedy 31. 3. následujícího po roce, kdy 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození)
21)

, 

b) pokud pobyt mimo území České republiky započal po 1. 7. kalendářního roku, tak do 

30. 9. následujícího kalendářního roku (tedy 30. 9. kalendářního roku, kdy nastala 

skutečnost zakládající nárok na osvobození)
22)

. 

4) V případě, že poplatníkovi nevzniklo osvobození z důvodu nesplnění podmínky uvedené 

v odst. 3 a důvod pro osvobození dle odst. 1 písm. d) trvá nepřetržitě k 1. 1. následujícího 

kalendářního roku (nebo některého z následujících roků), začíná poplatníkovi, který dosud 

nesplnil podmínku uvedenou v první větě, běžet nová lhůta ke splnění této hmotně-právní 

podmínky vzniku osvobození, a to do 31. 3. takového kalendářního roku. V případě, že 

poplatník tuto podmínku splní, je osvobozen právě až od 1. 1. takového kalendářního 

roku. 

5) Netrvá-li důvod osvobození celý kalendářní rok, vypočte se výše osvobození od poplatku 

v poměrné výši, která odpovídá počtu celých kalendářních měsíců trvání důvodu 

osvobození v příslušném kalendářním roce.
23)

 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 

                                                                                                                                                                                     
13)

 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. 
14)

 § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
15)

 tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu, potvrzením Vězeňské služby České republiky apod.  
16)

 § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
17)

 § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
18)

 § 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  
19)

 tuto skutečnost lze doložit např. potvrzením příslušného zařízení  
20)

 tuto skutečnost lze doložit např. pracovním povolením, potvrzením o studiu, potvrzením o pobytu, potvrzením 

zaměstnavatele o služební cestě apod. 
21)

 dovršení plných 6 kalendářních měsíců – viz čl. 5 odst. 5 vyhlášky 
22)

 dovršení plných 6 kalendářních měsíců – viz čl. 5 odst. 5 vyhlášky 
23)

 pro účely výpočtu konkrétní výše osvobození se tedy nezapočítávají kalendářní měsíce, ve kterých důvod 

osvobození netrval po celou jejich délku  



1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

2) Vznikne-li poplatková povinnost nebo osvobození po 15. 6. příslušného kalendářního roku, 

je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce bezprostředně 

následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost, nebo zaniklo 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. 2015. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Ing. Jan Řehák 

1. náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno
24)

 na úřední desce dne: .................... 2014 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................... 2014 

                                                           
24)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích - za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a) ….........................……. 



Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2014, 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 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

17.208.511,- Kč; 

 

b) počet osob (poplatníků) 50.471; 

 

c) rozúčtování nákladů: 17.208.511,- Kč / 50.471 osob = 341,- Kč/osobu. 

 

 

 

 

 


