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Chomutov je čím dál víc městem příjemných pastelových barev a zeleně, a není to již jen
náměstí 1. máje, kde je vše opraveno. Přívětivou tvář postupně získávají i panelová sídliště a
to díky jak soukromým vlastníkům, sdruženým ve společenstvích vlastníků jednotek, tak i
městu, které věnuje regeneraci sídlišť každoročně nezanedbatelnou část rozpočtu na investice.
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Sídliště Písečná, kde si majitelé bytů v panelových domech pořizují nové fasády a vyměňují
původní okna za plastová, což nejen zkrášlí dům, ale také přinese úspory za teplo. Město pak
postupně opravuje přilehlé komunikace a veřejné plochy, včetně dětských hřišť.
Autoři fotografií v této kronice: Vlasta Fišrová, kronikářka, Stanislav Král, redaktor Chomutovských novin a
další úředníci magistrátu. U kapitol mapujících činnost občanských sdružení Kuprospěchu, Na louce, a firmy
Ferromet group s. r .o. byly využity fotografie z internetových stránek těchto organizací.
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Leden
Začátkem roku začala fungovat nová kuchyně s jídelnou v Domě s pečovatelskou
sluţbou Merkur. Jedná se o centrální vývařovnu, která nahradila stávající provozovny
Městského ústavu sociálních sluţeb. Je tak zajištěno stravování nejen pro obyvatele Merkuru,
ale také pro řadu seniorů v domácnostech. Celková kapacita je 600 jídel denně.
4. ledna se doţila 100 let nejstarší obyvatelka Domova důchodců na Písečné, paní
Barbora Linhartová (na snímku). To byl samozřejmě důvod k velké oslavě nejen v okruhu
opravdu velké rodiny. Paní Linhartová přišla do Chomutova v roce 1946, v průběhu ţivota
vychovala třináct dětí, má 56 vnoučat, 99 pravnoučat a 16 prapravnoučat. Svou dlouhověkost
připisuje víře v Boha a trpělivosti.

Aktivní mladé maminky s malými dětmi obnovily činnost Mateřského centra, které
v Chomutově jiţ fungovalo, ale potýkalo se s vysokými finančními náklady na činnost. Nyní
se pod záštitou občanského sdruţení Na louce maminky scházejí v Domu dětí a mládeţe
v Jiráskově ulici. Umoţňují tak svým dětem rozvoj dovedností a získávání nových zkušeností
s vrstevníky.
Na startu tradičního Zimního běhu Bezručovým údolím se sešlo 114 závodníků
v deseti kategoriích, od dorostenců aţ po veterány. Jedná se o oblíbený závod Severočeské
běţecké ligy, který pořádá místní TJ Sokol Chomutov.
Neradostnou zprávu dostalo k novému roku 144 zaměstnanců Pekáren Chomutov
Odkolek, kteří budou propuštěni. Majitel tradiční pekárny se totiţ rozhodl chomutovský
provoz, fungující jiţ od roku 1966, zrušit. Kvůli restrukturalizaci firmy přijdeme o tradiční
chomutovský chléb. Toto rozhodnutí se snaţilo zvrátit i zastupitelstvo, ale nemělo k tomu
dost nástrojů (akcií).
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Únor
Radnice si připomněla 250. výročí narození našeho nejslavnějšího rodáka, F. J.
Gerstnera. Oblastní muzeum připravilo výstavu v kapli svaté Kateřiny, která připomněla nejen
osobnost tohoto muţe, ale také 200. výročí zaloţení Polytechnického ústavu v Praze
(předchůdce dnešní ČVUT), u jehoţ zrodu stál právě rytíř František Josef Gerstner. Vydána
byla také speciální dopisnice s přítiskem od výtvarnice Marie Svobodové a pamětní stříbrná
mince v hodnotě 200 Kč od České národní banky.

Nejslavnější chomutovský rodák z obrazu přihlíží jak dvě současné ženy křtí dílo další
významné ženy. Zleva Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství a kultury, vpravo
starostka Ing. Mgr. Ivana Řápková, uprostřed dopisnice výtvarnice Marie Svobodové.
Oblastní muzeum se pochlubilo vzácnými přírůstky ve svých sbírkách, které jsou
nazývány „pokladem z Hrádečné“. Jedná se o části germánských zbraní, jeţ pocházejí zřejmě
z let 160 aţ 180 našeho letopočtu. Celý soubor části zbraní, obsahující hroty kopí či oštěpů,
kování drţadel štítů štítových puklic a zlomený meč prošel důkladnou konzervací a nyní je
dále zkoumán. Díky své celistvosti a velikosti jej chomutovská archeoloţka Lenka
Ondráčková označila za nejunikátnější archeologický nález v České republice. Poklad našel
amatérský hledač pozůstatků druhé světové války Jaroslav Zvurský.
Zástupci samosprávy z Nizozemí se přijeli v rámci evropského projektu zaměřeného
na rozvoj turistického ruchu podívat na dokončení naučné stezky v Přírodním parku
Bezručovo údolí. Město Chomutov vydalo vícejazyčnou propagační broţuru, která se bude
distribuovat i v partnerském městě Annaberg-Buchholz, a opravilo a informačními tabulemi
označilo stezku údolím, poškozeném povodní v roce 2002.
Chomutovští zápasníci z ASK VALZAP získali v zápase řecko-římském hned tři tituly
mistrů republiky na mistrovství ČR v Ostravě.
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Březen
Nábřeţí Chomutovky u Ţiţkova náměstí nyní zdobí další dvě sochy, a to svatý Hubert
s jelenem, který symbolizuje bohatství krušnohorských lesů, a dvě dětské postavičky z období
baroka, představující rybolov.
Zastupitelé schválili dokument Strategie rozvoje města Chomutova, který přináší plán
rozvoje města ve všech důleţitých oblastech.

Duben
Další mateřské centrum, které vyuţívají hlavně maminky ze sídliště Březenecká,
vzniklo v bývalých jeslích na tomto sídlišti. Zaloţila je porodní asistentka Miroslava
Futerová. Kromě klasického programu pro maminky s dětmi, doplněného o vzdělávání, se zde
speciálně scházejí i maminky vícerčat. V budově, kterou uvolnilo město, našla své zázemí
také ukrajinská menšina. Ta pod hlavičkou občanského sdruţení Zvony naděje organizuje pro
své krajany výuku náboţenství, výtvarný krouţek či pěvecký sbor.
Chomutovské slavnosti v městském parku sice pokropil déšť, naši občané se ovšem
nenechali odradit a uţívali si oblíbený program návratu do středověku. Ten byl zaměřen
hlavně na děti, takţe kromě soutěţení s výhrou pasování na panoše a páţata dostaly velký
prostor i mateřské a základní školy, které si připravily divadelní představení na témata
z historie našeho města. Děti se tak staly aktivními tvůrci celého programu.
V Podkrušnohorském zooparku bylo poţehnáno nově postavené kapli, která je
součástí projektu výstavby skanzenu. Stavbu repliky svatostánku ze zaniklé osady Krupice u
Okounova výrazně finančně podpořily Severočeské doly, a. s. a to částkou tři sta tisíc korun.

Květen
1. května přijely do Chomutova špičky naší politické scény z České strany sociálně
demokratické. Na oslavy 1. máje před městským divadlem zavítal i současný předseda vlády
Jiří Paroubek a bývalý premiér, dnes jiţ důchodce Miloš Zeman. Kromě příznivců strany je
přivítala i hrstka demonstrantů, kteří měli připravené transparenty s hesly „Nechceme
Paroubka, který se spojuje s Marťany“. To, jak obtíţné bude pro naše politiky povolební
vyjednávání o vládě, přitom ještě nemohl mít nikdo ani tušení. Tak dlouhotrvající vládní
krizi, která nastala po parlamentních volbách, naše země po obnově demokracie ještě
nezaţila.
V noci 3. května a druhý den aţ do poledních hodin měli napilno profesionální i
dobrovolní hasiči, kteří bojovali s ohněm u budovy bývalého pivovaru v Mostecké ulici.
Předběţná škoda na budově, ve které fungoval obchod s instalatérským zboţím, se odhaduje
na šest miliónů. Také u tohoto poţáru se objevilo podezření, ţe jej mohli způsobit
bezdomovci, tak jako loňský poţár bývalého hotelu Partyzán. Ten nyní jeho majitel František
Donát nově dostavuje.
11. května podepsal prezident republiky novelu zákona, díky které se Chomutov stává
statutárním městem, v jehoţ čele bude stát primátor. Městu se tak vyplatilo jeho několikaleté
úsilí o zvýšení prestiţe i získání ekonomických výhod, které z tohoto povýšení poplynou.
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Začátkem května začala tryskat voda z nově opraveného vodotrysku v parčíku za
radnicí. Jedná se nejen o další zkrášlující prvek, ale také o jeden ze způsobů, jak lze sníţit
prašnost ve městě.

Do města opět zavítal nejvyšší představitel Pravoslavné církve v Čechách a na
Slovensku, metropolita Vladyka Kryštof, aby v nově otevřeném centru pro ukrajinskou
menšinu posvětil kníţku katechismu pro děti.
V městském divadle se 27. května se uskutečnil galavečer přehlídky Můj koncert
2006, na níţ děti z dětských domovů pod patronací toho chomutovského a za sponzorské
podpory zejména Severočeských dolů, a. s. předvedly ostatním svůj hudební, taneční a
dramatický talent. Přehlídky se zúčastnilo 450 účinkujících a to nejen z České republiky, ale
také z Ruska, Itálie, Slovenska, Maďarska a Chorvatska. Pro hostující děti byl připraven i
další poznávací program.

Červen
Začátkem června byla po městě rozmístěna sochařská díla, která vznikla při loňském
prvním ročníku chomutovského sochařského sympozia. Travnaté plochy u městského divadla,
parčíku u radnice nebo prostranství u obchodního domu Prior nyní zdobí nová výtvarná díla
z pískovce.
Na radnici se předávaly Ceny Jiřího Popela z Lobkovic pro letošní rok. Za rozvoj
města byli oceněni: vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan Děkanského úřadu
římskokatolické církve Jan Kozár, historička oblastního muzea Zdena Binterová, bývalý
ředitel chomutovské okresní knihovny a neúnavný kulturní pracovník Zdeněk Hejna a jeden
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z nejvýznamnějších českých právníků Milan Kindl. In memoriam cena putovala rodinným
příslušníkům bývalého profesora a ředitele zdejší průmyslové školy Václava Klepla,
Ladislava Klementa, s jehoţ záţitky se můţeme seznámit v knize Vězeň číslo 31518, a lékaře
Miroslava Záleského, který se zaslouţil o zaloţení dětské alergologické poradny v roce 1968.
Veřejnost se dne 10. 6. ve smuteční síni chomutovského hřbitova rozloučila s JUDr.
Františkem Koníčkem, známým právníkem a dlouholetým zpěvákem Loutny české.
Ve dnech 9. a 10. června oţilo centrum města pouličním divadlem. V rámci projektu
Otevřeno se Chomutovákům představili umělci nejrůznějších stylů a menšinových ţánrů
z celé republiky. Malí i velcí diváci se tak mohli pobavit vystoupením klaunů na chůdách,
zasmát se u vtipné české pohádky či zamyslet se nad postavením ţen ve společnosti. A k tomu
za symbolické vstupné připravila Správa kulturních zařízení i řadu kvalitních a neobvyklých
hudebních vystoupení, která se odehrála pod širým nebem na náměstí 1. máje, v atriu
Střediska knihovnických a kulturních sluţeb či v Kulisárně. Město tak oţilo skvělou kulturou
dostupnou pro kaţdého.

Parlamentní volby, jichţ se v Chomutově zúčastnilo 55 procent voličů, vyhrála
v našem městě Česká strana sociálně demokratická. Kandidáti přímo z Chomutova se
prosadili nebývale dobře, pomohlo jim jak umístění na volitelných místech kandidátních
listin, tak i dostatek preferenčních hlasů. Do Parlamentu ČR se tak dostali hned čtyři
Chomutováci a to MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD), JUDr. Jiří Polanský (ODS), Zdeněk
Maršíček (KSČM) a MVDr. Přemysl Rabas (SZ).
Zastupitelé schválili zapojení města do Velkého integrovaného projektu měst
Chomutova a Mostu. Toto spojení Chomutovska s Mosteckem, které jsou stále postiţeny
ekologickými zátěţemi, nedobrou demografickou a vzdělanostní strukturou a vysokou
nezaměstnaností, má velkou šanci na získání opravdu velkých peněz z Evropské unie.
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23. 6. otřásla veřejností zpráva, ţe v chomutovském městském parku byla večer
předchozího dne nalezena zavraţděná dívka. Pachatel tohoto činu, mladík, který dívku znal,
byl policií vypátrán poměrně rychle. Na místě tohoto hrozného skutku (poblíţ nefunkčního
betonového vodotrysku) vzniklo improvizované pietní místo, kde zapalují svíčky přátelé
šestnáctileté dívky. Tak jako dnes můţeme vidět podél našich silnic či přímo ve městě,
například podél silnice Písečná, udrţované památníčky obětí dopravních nehod. To je nový
smutný fenomén posledních několika let.
Mladinké chomutovské tanečnice a tanečníci z vrcholového tanečního centra
Beethoven D. C. obhájili tituly Mistrů Evropy i světa v disco dance.

Červenec
Město Chomutov se od 1. července stalo městem statutárním. Spolu s Děčínem se tak
přidalo k trojici dosavadních statutárních měst v Ústeckém kraji. Radnice při této příleţitosti
uspořádala velké oslavy pro veřejnost. Na náměstí 1. máje a v jeho okolí byla připravena řada
neobvyklých atrakcí jako například obrovská nafukovací skluzavka. Vyvrcholením programu
se stalo vystoupení v celé republice oblíbené a uznávané hudební skupiny Čechomor přímo na
náměstí 1. máje. Vše završil pořádný ohňostroj. Při této příleţitosti město téţ nechalo zhotovit
novou plastiku na pěší zóně za obchodním domem Prior, která informuje o našich současných
partnerských městech (Bernburg a Annaberg-Buchholz v SRN a Solesino v Itálii).
Jednoduché a vkusné dílo zároveň připomíná šlechtické rody spjaté s rozvojem města
v minulých stoletích. Vše završuje zeměkoule, která symbolizuje naše otevření budoucnosti.
Na tento symbol partnerství se městu podařilo získat dotaci z Evropské unie ve výši tří čtvrtin
nákladů, ty činily 220 tisíc korun. Dílo vytvořil akademický sochař Jaroslav Jelínek, jehoţ
sochařské a restaurátorské práce do města přinesly řadu soch světců či jiných historických
motivů.

V rámci oslav se i část Žižkova náměstí proměnila ve sportovní hřiště.
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Ústecký kraj podepsal smlouvu s japonskou společností IPS Alpha o prodeji pozemků
v průmyslové zóně Triangle na rozhraní Chomutovska, Lounska a Mostecka (bývalé vojenské
letiště). Japonský investor plánuje do výstavby továrny na výrobu LCD displejů investovat
více neţ 2,6 miliardy korun. Zaměstnat by měl aţ dva tisíce lidí z okolních regionů.
6. července se nad Chomutovem doslova „otevřelo nebe“. Nenadálá průtrţ mračen
s krupobitím vyplavovala sklepy domů a protoţe kanalizace nestačila, tak se na různých
místech tvořila malá jezera. Plné vody byly hlavně silniční podjezdy v Bezručově ulici, na
Blatenské či kruhový objezd v centru města. Jednalo se jen o lokální řádění ţivlů nad
Chomutovem a Jirkovem, takţe meteorologické stanice v Tušimicích nic zvláštního
nezaznamenaly.
Zastupitelé schválili smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností SPAR Česká
obchodní společnost s. r. o. týkající se budovy zimních stadionu a souvisejících pozemků.
Podlé této smlouvy město prodá pozemky pod stadionem a v jeho okolí za 210 miliónů korun.
Ještě před tím však vyhlásí veřejnou obchodní soutěţ na dodavatele zimního stadionu za
stejnou cenu na Zadních Vinohradech. Aţ dodavatel stadion postaví, pak teprve budou
pozemky v centru převedeny na kupce. Tato pojistka vylučuje moţnost, aby oblíbený lední
hokej v Chomutově nezůstal bez stadionu.

Srpen
Chomutovská nemocnice uvedla dne 29. 8. do provozu špičkový přístroj pro
onkologické centrum. Za lineární urychlovač pro ozařování zhoubných nádorů zaplatí 69
miliónů korun, dalších 14 miliónů si vyţádaly nutné stavební úpravy. Primář onkologie
MUDr. Milan Kůta povaţuje tento den za doslova zlomový, protoţe byly v Chomutově
nahrazeny všechny původní radionukleové ozařovače a přešlo se na éru špičkových
lineárních urychlovačů. Ročně je na tomto oddělení, které disponuje 80 lůţky a slouţí i
pacientům z Mostecka, Karlovarska a Lounska, ošetřeno tisíc pět set nových pacientů. Podle
lékařů se na vzniku národových onemocnění dnes nejvíce podílí konzumní způsob ţivota a
kouření, svůj vliv má i stále se prodluţující délka ţivota. Nejčastějším typem nádoru je
v současné době rakovina plic.
Ve stejný den oslavila 103. narozeniny paní Marie Petráčková, která ţije v Chomutově
od r. 1992, kdy si jí vzal k sobě její syn, bývalý ředitel gymnázia Zdeněk Petráček. O paní
Petráčkovou se nyní starají ve stacionáři, který slouţí jako zařízení pro celodenní péči o staré
a nemocné. Paní Petráčková byla celý ţivot v domácnosti, ráda vařila a starala se o zahrádku.
A zatímco řada lidí prostě ţije svůj ţivot, překonává všechny překáţky nebo o ţivot statečně
bojuje v chomutovské nemocnici na onkologii, jiní lidé tento boj rychle vzdávají a rozhodnou
se ţivot ukončit. Doslova černým týdnem stal přelom srpna a září, kdy hned tři lidé řešili své
osobní problémy skokem z výšky z bytu v panelácích na sídlišti Březenecká, Kamenná a
v Nových Spořicích.

Září
Kostel sv. Ignáce nyní jiţ natrvalo zdobí dva obrazy, které podle technik i motivů
starých mistrů namalovala Marie Svobodová. Zaplnila tak dva prázdné oltáře v bočních
stranách dílem, které tento barokní prostor citlivě dotváří. Při tvorbě měla volnou ruku a pro
svůj nápad našla pochopení u radnice, která dílo financovala.
Další příleţitost k prezentaci vlastní tvorby dostali také všichni kvalitní výtvarníci
z regionu, pro něţ byla zřízena Art galerie přímo na radnici na náměstí 1. máje. Zároveň tak
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byl zajímavě vyuţit volný prostor u zrenovované obřadní síně. Škoda jen, ţe Chomutováci se
do nové galerie zrovna nehrnou, mnohem oblíbenější jsou dnes chrámy konzumu v podobě
supermarketů.
12. září byl veřejnosti slavnostně předán do uţívání park za okresním soudem, který
byl obnoven ve spolupráci s městem Annaberg-Buchholz a s vyuţitím financí z evropských
fondů. Park je osázen květenou a dřevinami z Krušnohoří a ozdoben téţ fontánou.
Ve městě probíhají další důkladné opravy komunikací a chodníků, které navíc oţiví
nová zeleň, moderní veřejné osvětlení i nová parkovací místa. V centru města na ulici
Blatenské (od Delvity k bývalé ţelezniční trati) se jiţ oprava chýlí k závěru, na sídlišti
Písečná v okolí Flóra se začíná rozbíhat. Byla zde rovněţ postavena hned tři nová dětská
hřiště. Do regenerace panelových sídlišť letos radnice investovala 9,750 tisíc korun. Letos
byly také zahájeny práce související s přípravou Velkého integrovaného projektu, který
přinese čerpání nebývale velkých finančních prostředků z programů Evropské unie v příštích
letech. Zároveň se městu letos podařilo získat jiţ 23 miliónů z předstrukturálních i
strukturálních fondů. Tyto finance byly vyuţity například na rekonstrukci parku u okresního
soudu nebo výstavbu I. etapy cyklistické stezky Bezručovo údolím.

Novotou „vonící“ opravená vozovka a nové chodníky v ulici Blatenská.
Hned dva tituly mistrů Evropy i další medaile si z Polska přivezly chomutovské maţoretky
z taneční školy Stardance. A ţe se nejednalo o snadno získané vítězství, svědčí účast stovky
velkých formací z osmi evropských zemí.
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Říjen
2. 10. otevřela v budově čp. 38 Klostermannově ulici své brány pobočka Českého
vysokého učení technického, čímţ radnice završila své úsilí o zvýšení vzdělanosti a tím i
zaměstnanosti v našem městě. Technické obory jsou nejţádanější pro nové zaměstnavatele
v průmyslových zónách. Do prvního semestru nastoupilo na šedesát studentů. Do
rekonstrukce této historické budovy město investovalo téměř 12 miliónů korun.
4. 10. zahájil japonský producent elektroniky Hitachi výstavbu nového závodu ve
strategické zóně Triangle, kde najdou nové pracovní příleţitosti i Chomutováci. Jedná se o
investici ve výši 2,5 miliardy korun a zaměstnání pro dvě tisícovky lidí. V Chomutově se
počítá téţ s ubytováním manaţerů japonských firem, které přicházejí do této zóny. Nové
nájemní byty vznikají v domě na Palackého ulici naproti Ţiţkovu náměstí. Vyuţití tak najde
jedna z bývalých budov městského úřadu.

Chomutováci opět chodili do volebních okrsků v základních školách, kde se rozhodlo o
novém složení zastupitelstva města a senátorovi. Svůj názor přišla vyjádřit necelá třetina
oprávněných voličů.
Do budovy bývalé výpravní budovy na Ţiţkově náměstí se na objednávku radnice
pustily stavební stroje firmy ABC, které v průběhu několika dní odstranily nevyuţívaný
objekt někdejšího autobusového nádraţí (následující snímek). Otevřel se tak nejen lepší
výhled na historickou radnici, ale zejména prostor pro moderní výstavbu, která je do tohoto
prostoru naplánována.
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Listopad
V Chomutově na Kamenné začalo fungovat pobočka Fondu ohroţených dětí, který má
síť nestátních pečovatelských zařízení po celé republice. O děti v nouzi jsou nyní připraveny
se v co nejvíce rodinném prostředí postarat čtyři „tety“. Projekt Klokánek tak nabízí
rodinnou péči jako alternativu k ústavní výchově. Ve městě samozřejmě funguje i péče po
státní úrovni. Velmi dobrá je i spolupráce městského ústavu sociálních sluţeb se všemi
dalšími nestátními organizacemi, které letos společně vytvořily komunitní plán dalšího
zkvalitňování současné sociální sítě ve městě.
9. listopadu se galerie Špejchar zaplnila lidmi, kteří se přišli podívat na světoznámého
fotografa a zároveň oblíbeného šoumena Jana Saudka. Ten zde vystavoval nové obrazy, které
namaloval podle svých slavných fotografií ţenské krásy. Mistr Saudek přitom vystavuje
opravdu výjimečně, do Chomutova ho nalákala jeho současná ţivotní partnerka z Hrušovan.
A Chomutováci zas jednou mohli mít pocit, ţe jsou součástí „velkého světa“.
V komunálních volbách zvítězila Občanská demokratická strana, následovaná
sociálním demokraty, komunisty a zelenými. Ve vedení města tak došlo pouze v obměně
jednoho z náměstků - za sociální demokraty je nyní náměstkyní primátora Jana Vaňhová,
primátorkou města byla opět zvolena Ing. Mgr. Ivana Řápková (ODS), prvním náměstkem
Ing. Jan Řehák (ODS). V senátních volbách pak v chomutovském obvodu uspěl nestranický
MUDr. Petr Skála, uznávaný lékař v oboru chirurgie.
Další letošní tragédie se odehrála v herně „U hranaté báby“ v Beethovenově ulici,
kde 21letý mladík kvůli trţbě brutálně napadl a usmrtil sedmatřicetiletou servírku, matku
16tiletého syna, která navíc čekala další dítě.
V Jiráskově ulici byly zrekonstruovány čtyři byty, které poslouţí rodinám v krizi.
Jedná se o další moţnost azylového bydlení, které spravuje Městský ústav sociálních sluţeb.
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Prosinec
Statutární město Chomutov zaznamenalo další výrazné ocenění za přínos
regionálnímu rozvoji podnikatelského prostředí. Magistrát města Chomutova zvítězil v
národním kole soutěţe Evropská cena za podnikání pro rok 2006. Projekt v kategorii
Evropská cena za omezení byrokracie se stal s nejvyšším počtem bodů udělených odbornou
porotou vítězem své kategorie, ale i absolutním vítězem celé soutěţe. Do soutěţe město
přihlásilo projekt vytvoření podnikatelského centra se sníţenou administrativní zátěţí, pod
názvem Chytrá administrativa pro podnikatele. Jedná se o vytvoření podnikatelského centra
v budově úřadu na Husově náměstí, kam magistrát soustředil podnikatelské agendy a doplnil
je hned několika prvky, které vedou ke sníţení administrativní zátěţe klientů (platební
terminály, zavedení elektronického podpisu či objednávání pomocí SMS zpráv). Díky tomuto
ocenění se zástupci radnice dostali aţ do Bruselu, kde se město v konkurenci devětadvaceti
evropských zemí a jejich projektů umístilo na skvělém druhém místě.
Český červený kříţ spolu s radnicí ocenil čestné dárce krve. Letos bylo bronzovou
plaketou (za 10 odběrů) oceněno 337 dárců, stříbrnou plaketu (20 odběrů) si zaslouţilo 120
Chomutováků a zlatou plaketu za 40 odběrů získalo 45 našich obětavých spoluobčanů, kteří
zůstávají v anonymitě. Kolika jiným lidem přitom takto doslova zachránili ţivot, uţ statistiky
nehovoří. Mezi dárci krve se najdou i dárci kostní dřeně, coţ je mnohem náročnější
procedura, prováděná aţ v nemocnici v Plzni. Na Chomutovsku jsou čtyři takoví dárci,
jedním z nich je i Michal Guček, který má jiţ za sebou pomoc konkrétnímu člověku a sám se
navíc snaţí o propagaci tohoto dárcovství.
Tradiční vánoční výzdobu v ulicích, které vévodí velký vánoční strom s pěti tisíci
světýlek, a kulturní akce spojené
s předvánoční atmosférou letos nově
doplnilo kluziště s umělých povrchem
na náměstí 1. máje. A protoţe je
letošní zima zatím velmi mírná, o
sněhu si můţeme jen zdát, tak nový
druh zábavy zdarma zaujal nejširší
veřejnost. S chutí si zabruslili malí i ti
odrostlejší. Představily se zde i
tanečnice z Beethoven D. C. a malí
hokejisté KLH Chomutov.
Titul
vicemistra
světa
v naturální kulturistice v juniorské
kategorii do 21 let do Chomutova z
Itálie přivezl Martin Hampl, který
trénuje
v Top
fitness
studiu
Chomutov.
V závěru roku se v médiích
objevila zpráva, ţe členem nové vlády
ČR se stane Dţamila Stehlíková,
zastupitelka města Chomutova za
Stranu zelených.
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Činnost Magistrátu Statutárního města Chomutov
Tajemník úřadu
„Rok 2006 lze označit za rok významných událostí pro město Chomutov, ale i pro
činnost úředníků,“ uvedl tajemník úřadu Ing. Theodor Sojka a pokračoval: „Za
nejvýznamnější událost lze označit přeměnu města Chomutova ve „Statutární město“. Díky
aktivitám vedení města vznikla od 1. 7. 2006 nová veřejnoprávní korporace, která řadí
Chomutov mezi významná města. Pro činnost úředníků se změnil nejenom zaměstnavatel,
kterým se stalo Statutární město Chomutov, ale i správní činnosti jsou od té chvíle
vykonávány zaměstnanci zařazenými do Magistrátu města Chomutov. V čele stojí primátorka
a pomáhají ji náměstek a náměstkyně. Úředníci se na tyto změny dobře připravili a změny
zvládli okamţitě. Bylo totiţ nutno vybavit úředníky novými razítky, změnit všechny
dokumenty města, nahlásit tyto změny na evidenčních a registračních orgánech, nahlásit tyto
změny všem strategickým partnerům a v neposlední řadě změnit podpisové vzory.

Při oslavách vzniku Statutárního města Chomutova utvořili úředníci sportovního ducha a se
smyslem pro humor tým, který hájil barvy města v soutěţi, v níţ měřili své síly a hlavně bavili
početné publikum. Zleva: Ing. Bedřich Rathouský, vedoucí odboru dopravních a správních
činností, Ing. Václav Fiala, vedoucí odboru kanceláře tajemníka, Ing. Theodor Sojka,
tajemník magistrátu, Jiřina Tučková, personalistka, Ing. Vladimír Dědeček, vedoucí obecního
ţivnostenského úřadu a Martin Kovacz z odboru správy majetku města.
Strategie magistrátu ke zlepšení činnosti úřadu směrem k občanům a dalším
zainteresovaným stranám se však nezměnila. Nadále magistrát zůstává klientsky
orientovaným úřadem, tak jak je stanoveno v mottu důleţitého dokumentu, který je součástí
Pracovního řádu a jeho název se změnil na „Strategické cíle Magistrátu města Chomutova“. I
v roce 2006 pokračovala elektronizace úřadu. Pokračovalo bezkontaktní objednávání
prostřednictvím SMS, zavedení platebních terminálů se rozšířilo i na informační centrum na
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Husově náměstí, došlo k vybavení úřadu informačními kiosky, pokračovalo se v digitalizaci
archivu stavebního úřadu. Úspora práce úředníků tak přinesla další sluţby občanům,
především podnikatelům. Tuto činnost ocenila Evropská komise oceněním magistrátu
Evropskou cenou za sníţení byrokracie. Proces naplňování cílů v procesu Poskytování sluţeb
zainteresovaným stranám byl pak završen zajištěním bezbariérovostí historické radnice a
otevřením rekonstruované obřadní síně. Cíl – dostupnost a komfort sluţeb na úřadě - byl tak
rovněţ plněn. V procesu personální a vzdělávací politiky na úřadě se podařilo všem
úředníkům završit tříletý plán vzdělávání. Byly zajišťovány i distanční formy studia
elektronickými formami tak, aby úředník nemusel při naplňování tříletého cyklu vzdělávání
opustit kancelář. Vedoucím odborů byly zpřístupněny internetové stránky Benchmarkingové
iniciativy tak, aby se mohly porovnávat s úřady přibliţně stejné velikosti. V oblasti personální
politiky došlo ke zřízení organizační sloţky Podpora handicapovaným. Tato sloţka
zaměstnává handicapované v oblasti digitalizace archivu, v umělecké galerii, v informačním
centru a na nově zřízené pobočce fakulty strojní na ČVUT. V souladu se Strategickými cíli
magistrátu poprvé v tomto roce vyšla výroční zpráva. V ní bylo mimo jiné poděkováno
strategickým partnerům za minulé období. Magistrát zajišťuje od tohoto roku rovněţ provoz
nově otevřené pobočky ČVUT. Podílí se tak významně na historickém zřízení vysokého
školství ve městě Chomutově. Naši úředníci se zapojili rovněţ do projektů Ministerstva vnitra
zejména do nového projektu Charta občana. Bylo to v oblasti Řešení podnětů klientů a
v oblasti Dávek v hmotné nouzi. Naše charty znamenají jednostranné vyhlášení závazků vůči
partnerům, obsahují příslib pro případ jejich nesplnění. Cílem je zkvalitnit veřejné sluţby při
bezprostředním kontaktu úředníků s občany.
Všechny tyto aktivity magistrátu musí jít však ruku v ruce s naplňováním zákonů. Stát
s účinností od 1. 7. 2006 novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích přenesl na
magistrát evidenci v rámci „bodového “postihu řidičů. Magistrát byl nucen přijmout nové
zaměstnance a seznámit se s novými programy napojenými na Ministerstvo dopravy. Od 1. 9.
2006 jsme na magistrátě byli nuceni zprovoznit pracoviště na snímání biometrických prvků.
Kontrolami přenesené působnosti bylo krajskými úředníky konstatováno, ţe se zákonnost daří
magistrátu naplňovat dobře.
Přístup magistrátu k veřejné sluţbě byl nakonec oceněn Ministerstvem vnitra udělením
ceny za kvalitu ve veřejné správě Organizace dobré veřejné sluţby. „Máme tak zpětnou
vazbu, ţe magistrát nastoupil správný směr,“ uvedl tajemník magistrátu Ing. Theodor Sojka.

Odbor kancelář primátorky
Koncem ledna přišla z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do kanceláře starostky
Chomutova zpráva, ţe sněmovna schválila návrh zákona o obcích, jehoţ součástí bylo mimo
jiné prohlášení Chomutova statutárním městem. Znamená to úspěšné naplnění úsilí, jeţ
iniciovala a „hnala dopředu“ starostka Ivana Řápková.
Počátkem února navštívili Chomutov představitelé města Venosa z jihoitalského
regionu Basilicata. Italové se zde s chomutovskou firmou Edost podíleli na mezinárodním
projektu z oblasti trhu práce. Při této příleţitosti navštívili i budovu historické radnice. Role
jejich průvodkyně se spolu s ředitelem oblastního muzea Stanislavem Dědem ujala také
starostka města.
Devátého února proběhla v zasedací místnosti historické radnice diskuze o
vysokoškolském studiu v Chomutově. Kromě starostky Ivany Řápkové a radního Jindřicha
Stádníka se jí zúčastnili představitelé Fakulty strojní ČVUT. Setkání se zúčastnilo kolem
třiceti středoškolských studentů a sedmnáct pedagogů ze středních škol z Chomutova,
Kadaně, Loun, Ţatce a Mostu. Zahájení výuky se chystá uţ ve školním roce 2006/2007.
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22. února, v den 250. výročí narození nejslavnějšího chomutovského rodáka
Františka Josefa Gerstnera, navštívila starostka I. Řápková spolu s místostarostou Janem
Řehákem hrob tohoto významného vědce a vysokoškolského pedagoga. Oba představitelé
poloţili na jeho hrob kytici. Týţ den starostka pokřtila dopisnici s přítiskem, jehoţ motivem je
Gerstnerova podobizna.
Tradiční masopustní rej coby předzvěst jara, který vyrazil z Podkrušnohorského
zooparku, zamířil nejprve na radnici. Starostka maškary pohostila něčím pro zahřátí a udělila
jim souhlas s taţením přes město. V průběhu února a března probíhal na radnici neobvyklý
projekt. Starostka města absolvovala v roli pedagoga před studenty chomutovských středních
škol devět dvouhodinových přednášek na téma řízení obecní samosprávy.
Vítání jara, při němţ děti z mateřských škol vystupují v Rytířském sále historické
radnice, sledovali spolu s jejich rodiči i zaměstnanci radnice a starostka s místostarostou J.
Řehákem. Oba představitelé města potom malé návštěvníky obdarovali sladkostmi.
12. dubna podepsala starostka Chomutova Ivana Řápková a děkan Fakulty strojní
ČVUT Prof. Ing. František Hrdlička CSc., smlouvu o zřízení odloučeného pracoviště
fakulty ČVUT a otevření prvního ročníku studia ve školním roce 2006/2007.

12. dubna byla představiteli města a ČVUT na radnici podepsána smlouva, kterou se zřizuje
odloučené pracoviště fakulty strojní Českého vysokého učení technického Praha
v Chomutově. Pro tento záměr město zrenovovalo dům v Klostermannově ulici.
13. dubna se na historické radnici na pozvání starostky sešli starostové obcí
Chomutovska s představiteli státní správy. Cílem setkání bylo poskytnutí zevrubných
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informací o převádění majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obcí. Setkání starostů
připravuje kancelář starostky pravidelně.
Symbolický klíč od města a glejt potvrzující privilegia pro nadcházející večer předala
starostka Chomutova v pátek 27. dubna horníkům, kteří v rámci svého tradičního rituálu
nazvaného Skok přes kůţi ve slavnostních uniformách prošli městem a nemohli se přitom
nevyhnout radnici.
Chomutovské slavnosti, které proběhly poslední dubnový víkend, byly tentokrát
zaměřeny na děti. Ty si mohly vyzkoušet osm herních disciplín a po jejich absolvování bylo
vybráno deset kluků a deset holčiček, kteří byli starostkou pasováni na panoše a páţata a
společně s ní poté zasedli u slavnostní tabule.
Dalších sedm osobností, z toho dvě in memoriam, se stalo drţiteli Ceny Jiřího Popela
z Lobkovic. Ocenění za přínos k rozvoji Chomutova jim, případně jejich příbuzným, předala
starostka Řápková.
Chomutov se od 1. července zařadil mezi statutární města. Na počest této významné
události proběhly rozsáhlé oslavy v ulicích města. Jejich oficiální součástí bylo mimo jiné
odhalení Sloupu partnerství, které za asistence primátorky města Annaberg-Buchholz,
starostky Vejprt a starosty Jirkova provedla i novopečená primátorka.
Nově rekonstruovaný park za okresním soudem předala primátorka do uţívání
veřejnosti 12. září. Park je osazen květenou a dřevinami Krušnohoří a byl obnoven v místech,
které ke stejným účelům slouţilo uţ v 19. století.
Za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy, primátorky Chomutova
Ivany Řápkové a děkana FS ČVUT Františka Hrdličky bylo 25. září slavnostně otevřeno
odloučené pracoviště Fakulty strojní ČVUT.
V polovině září se uskutečnilo setkání zástupců magistrátu s podnikateli v cestovním
ruchu, které vyvolala primátorka. Jeho cílem bylo navázat spolupráci v této oblasti, jejíţ
rozvoj lze díky očekávaným rozsáhlým dotacím z EU předpokládat.
20. září bylo za účasti primátorky otevřeno nové víceúčelové sportoviště v ulici
Tomáše ze Štítného.
Primátorka Chomutova Ivana Řápková a primátor Mostu Vladimír Bártl stvrdili 10.
října svými podpisy rozhodnutí zastupitelstev obou měst vytvořit svazek obcí s názvem
Krajina změny. Podpisem smlouvy se otvírá nová etapa rozvoje pro oba jeho členy, protoţe
by měla v následujících letech přinést do regionu dotace o objemu několika miliard korun.
19. října primátorka spolu s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem přestřiţením pásky
zprovoznili dolní část Blatenské ulice, která přes léto prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
27. října poloţila primátorka I. Řápková spolu s radním J. Stádníkem věnec před
památník T. G. Masaryka. Tímto aktem si představitelé města připomněli nadcházející
státní svátek.
Po komunálních volbách zůstala v čele města dosavadní koalice ODS, ČSSD a SZ.
Primátorkou zůstala Ivana Řápková a jejím náměstkem Jan Řehák (ODS), na postu druhého
náměstka, který připadl opět ČSSD, vystřídala Rudolfa Kozáka Jana Vaňhová.
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Ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva,na snímku zleva: Kamila Nováková,
Ing. Jan Řehák, Ing. Mgr. Ivana Řápková, PaedDr. Jiří Roth a Jana Vaňhová.
9. listopadu se v galerii Špejchar za účasti primátorky Chomutova konala vernisáţ
obrazů známého fotografa Jana Saudka.
V prvním prosincovém týdnu bylo v Chomutově otevřeno Středisko zřizované
Fondem ohroţených dětí Klokánek. Při té příleţitosti jeho vedoucí poděkovala všem
sponzorům a městu Chomutov za podporu. Primátorka Ivana Řápková, která se malé slavnosti
rovněţ účastnila, přislíbila Klokánku podporu ze strany města i nadále.
V odboru kanceláře primátorky působí úsek projektů, který kromě právních činností
zajišťovaných pro magistrát, úspěšně připravil celou řádku projektů. Celkové náklady na
realizaci těchto projektů činily 33 miliónů korun. Z této částky hradila Evropská unie 23,3
miliónů a město 9,3 miliónu korun. Programy, které město Chomutov na realizaci těchto
projektů vyuţilo, byly z předstrukturálních i strukturálních fondů. Jednalo se o programy
Phare, Společný regionální operační program, Interreg III A, Grantové schéma na podporu
sociální integrace a Grantové schéma na podporu cestovního ruchu. V roce 2006 bylo
dokončeno celkem 12 projektů, na jejich realizaci se podílela celá řada odborů města.
„Úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré spolupráce
jednotlivých odborů, uvedla projektová manaţerka Alexandra Zdeňková. Podařilo se tak
uskutečnit šest investičních akcí, o nichţ podrobněji informuji v kapitole věnované odboru
rozvoje a investic, a také projektům zaměřeným na kulturní a společenské akce s partnerským
městem Annaberg jako byly koncerty dechových hudeb, Dny partnerských měst či Sloup
partnerství. Finance z projektů dále poslouţily při zpracování Komunitního plánu sociálních
sluţeb – ten informuje veřejnost o celé šíři sociální sluţeb ve městě, dále byla zpracována
analýza sportovišť a vytištěny propagační materiály o městě. Byla téţ zpracována strategie
cestovního ruchu a pořádány workshopy na toto téma.
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Odbor ekonomiky
Přebytek hospodaření města za loňský rok opět vyšší neţ 70 milionů korun
Hospodaření města Chomutova skončilo v uplynulém kalendářním roce opět velmi
příznivě. Výše kladného hospodářského výsledku se po provedení všech závěrkových prací
ustálila na čísle 71 623 048,62 korun, přičemţ objem schváleného rozpočtu činil 1 104 124,5
tisíce korun.
Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 104,8 % upraveného rozpočtu. Celkově
protekla rozpočtem města částka vyšší neţ 1 007,4 milionů korun. Nejvyšší podíl tvořily
daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová stránka rozpočtu města se zastavila na částce 935,8
milionu korun, která představuje čerpání rozpočtu na 84,9 %. Město tedy uspořilo více neţ 15
% svých plánovaných výdajů. Výsledek hospodaření představuje přebytek 71,6 milionů
korun.
Provozní rozpočet města s přebytkem ve výši 131,7 milionů korun, z nichţ bylo více
jak 60 milionů korun pouţito na dofinancování investičních akcí. V roce 2006 vynaloţilo
město celkem 190,1 milionů korun na investiční reprodukci svého majetku. Mimo to byl ještě
majetek města zhodnocen více neţ 55,5 milionu korun, které byly vynaloţeny na opravy a
udrţování.
Úhrnný přebytek hospodaření roku 2006 bude v příštím roce plně převeden na
financování nově zahajovaných investičních akcí města.

Druhové třídění

Schválený
rozpočet
2006

Celkové příjmy
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
Celkové výdaje
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje

809 269,50
477 872,00
34 683,00
31 650,00
265 064,50
850 055,50
778 057,50
71 998,00

Výsledek hospodaření

Upravený
rozpočet
2006
961 229,50
510 937,00
46 372,00
99 334,00
304 586,50
1 102 695,50
874 254,50
228 441,00

Skutečnost
hospodaření
k 31.12.2006

% plnění
rozpočtu

1 007 447,50
546 734,40
50 408,10
98 580,30
311 724,70
935 824,50
745 748,10
190 076,40

104,8
107,0
108,7
99,2
102,3
84,9
85,3
83,2

71 623,00

Podíl investičních výdajů na celkovém rozpočtu města dalece převyšuje
celorepublikový průměr, coţ opět svědčí o účelnosti a efektivnosti vyuţití veřejných financí.
Na investičních výdajích bylo celkem proinvestováno 190,1 milionů korun.
Rozpočet města Chomutova je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný a zdravé
hospodaření města podtrhuje i skutečnost, ţe je město jiţ několik let schopno investovat
z vlastních zdrojů bez úvěrového zatíţení
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Základní údaje o hospodaření města v roce 2006
Objem rozpočtu roku v Kč

1 104 124 500,00

Skutečné příjmy v Kč

1 007 447 514,70

Skutečné výdaje v Kč
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyv. v Kč

935 823048,62

Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyv. v Kč

18 314,28

19 915,99

Hospodářský výsledek v Kč

71 623 048,62

Aktiva celkem v Kč

5 377 862 263,83

Účetní hodnota nemovitého majetku

3 613 932 841,06

Ukazatel dluhové služby

0,27

Dlouhodobé závazky v tis. Kč

0,00

Emitované dluhopisy v tis. Kč

0,00

Celková zadluženost města

5 794 200,00

Půjčky poskytnuté jiným subjektům

13 117 519,92

Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč

113,39

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele

10 699,72

Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč

258 877 216,25

Ratingové hodnocení města:
B1+ /AQE
Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

STR3
Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas
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Plnění rozpočtu města v členění na provozní a kapitálový rozpočet
Hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006
v tis. Kč
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Druhové třídění
Celkové příjmy
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
Celkové výdaje
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Výsledek hospodaření

Provozní rozpočet
Běžné příjmy
z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy
provozní dotace
Běžné výdaje
Provozní přebytek

Kapitálový rozpočet
Kapitálové příjmy
z toho příjmy z prodeje majetku
kapitálové dotace
Kapitálové výdaje
Kapitálový deficit

Schválený
Upravený
Skutečnost
% plnění
rozpočet
rozpočet
hospodaření
rozpočtu
2006
2006
k 31.12.2006
809 269,50
961 229,50 1 007 447,50
104,8
477 872,00
510 937,00
546 734,40
107,0
34 683,00
46 372,00
50 408,10
108,7
31 650,00
99 334,00
98 580,30
99,2
265 064,50
304 586,50
311 724,70
102,3
850 055,50 1 102 695,50
935 824,50
84,9
778 057,50
874 254,50
745 748,10
85,3
71 998,00
228 441,00
190 076,40
83,2
71 623,00

Schválený
rozpočet
2006
777 619,50
477 872,00
34 683,00
265 064,50
778 057,50
-438,00
Schválený
rozpočet
2006
31 650,00
31 650,00
0
71 998,00
-40 348,00

Výsledek hospodaření

Upravený
rozpočet
2006
836 158,50
510 937,00
46 372,00
278 849,50
874 254,50
-38 096,00
Upravený
rozpočet
2006
125 071,00
99 334,00
25 737,00
228 441,00
-103 370,00

Skutečnost
% plnění
hospodaření
rozpočtu
k 31.12.2006
877 486,10
546 734,40
50 408,10
280 343,60
745 748,10
131 738,00

Skutečnost
% plnění
hospodaření
rozpočtu
k 31.12.2006
129 961,40
98 580,30
31 381,10
190 076,40
-60 115,00
71 623,00
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104,9
107,0
108,7
100,5
85,3

103,9
99,2
121,9
83,2

Ukazatele hospodaření města
ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2006
v tis. Kč. bez konsolidace

Text

Daňové příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO OSVČ
DP právnických osob
DP právnických osob za obce
Daň z nemovitostí a z majetku
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně
Správní poplatky
Místní poplatky
Poplatek za VHP
Ostatní daňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží
Příjmy z pronájmu
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.
Přijaté splátky půjček
Daňové a nedaňové příjmy
Provozní dotace
BĚŽNÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
Platy zaměstnanců vč.odvodů
Nákup DHM
Nákup materiálu - ostatní
Úroky
Ostatní finanční výdaje
Nákup energií
Nákup služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy
Dopravní obslužnost
Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.
Neinv. transfery rozpočtům
Neinv.transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery
BĚŽNÉ VÝDAJE
Investiční úroky
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Úroky celkem
VÝDAJE CELKEM
SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)
Přijaté půjčky
Uhrazené splátky jistiny
Změna stavu na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ
Řízení likvidity
PŘÍJMY všechny
VÝDAJE všechny
Provozní přebytek
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny
Dluhová služba
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)

Upravený
rozpočet
rok 2006

510 937,00
100 669,00
32 013,00
101 417,00
18 800,00
19 666,00
170 476,00
6 805,00
22 809,00
26 182,00
7 500,00
4 600,00
46 372,00
4 874,00
14 703,00
6 170,00
7 747,00
4 702,00
8 176,00
557 309,00
278 849,50
836 158,50
39 334,00
60 000,00
25 737,00
961 229,50
131 907,00
5 213,00
6 041,00
1 032,00
3,00
8 229,00
52 603,00
59 444,00
6 604,00
0,00
1 246,00
63 212,00
263 542,00
177 682,00
97 496,50
874 254,50
0,00
228 441,00
1 032,00
1 102 695,50
-141 466,00
0,00
1 429,00
142 895,00
141 466,00
0,00
1 104 124,50
1 104 124,50
-38 096,00
-39 525,00
2 461,00
0,29

Poměr
Účetní
účetní
Účetní
skutečnost skutečnosti skutečnost
I - XII. 2006 k rozpočtu I - XII. 2005
2006
546 734,40
102 534,28
31 036,00
117 149,75
18 799,78
23 315,71
183 670,67
6 327,62
24 762,42
25 175,47
8 780,18
5 182,53
50 408,10
6 028,37
13 398,63
8 532,78
8 658,59
6 861,81
6 927,92
597 142,50
280 343,66
877 486,16
38 562,01
60 018,28
31 381,07
1 007 447,51
126 651,14
5 607,55
5 892,80
836,30
632,72
7 694,06
41 578,23
55 502,08
7 828,10
0,00
953,66
62 115,57
261 532,29
162 365,28
6 558,23
745 748,03
0,00
190 076,43
836,30
935 824,47
71 623,05
0,00
1 428,18
0,00
-1 428,18
-6 793,41
1 007 447,51
935 824,50
131 738,13
130 309,96
2 264,48
0,26
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107,01%
101,85%
96,95%
115,51%
100,00%
118,56%
107,74%
92,98%
108,56%
96,16%
117,07%
112,66%
108,70%
123,68%
91,13%
138,29%
111,77%
145,93%
84,73%
107,15%
100,54%
104,94%
98,04%
100,03%
121,93%
104,81%
96,02%
107,57%
97,55%
81,04%
ndf
93,50%
79,04%
93,37%
118,54%
0,00%
76,54%
99,85%
99,24%
91,38%
6,73%
85,42%
0,00%
82,77%
81,04%
84,87%
-50,63%
0,00%
99,94%
0,00%
-1,01%
0,00%
91,24%
84,76%
-345,81%
-329,69%
92,01%
89,66%

552 805,34
101 724,38
36 616,75
113 928,92
38 912,34
15 764,19
179 225,44
5 517,94
22 554,00
26 420,54
8 184,50
3 956,35
77 178,77
4 336,41
34 579,26
10 721,41
13 067,39
4 302,90
10 171,41
629 984,11
269 631,91
899 616,02
33 727,61
0,00
49 180,11
982 523,74
116 444,46
4 525,87
5 534,23
252,50
2,54
6 808,17
70 781,55
53 491,17
3 073,91
0,00
665,57
59 661,00
248 573,94
161 635,88
5 323,46
736 774,25
0,00
171 764,30
252,50
908 538,54
73 985,19
3 002,17
1 696,50
0,00
1 305,67
1 604,35
987 130,26
910 235,04
162 841,77
161 145,27
1 949,00
0,22

Porovnání
Porovnání
účtnictví
Účetní
účtnictví
I. - XII. 2005 skutečnost I - XII. 2004
k rozpočtu I. - XII. 2003 k rozpočtu
2006
2006
108,19%
101,05%
114,38%
112,34%
206,98%
80,16%
105,13%
81,09%
98,88%
100,91%
109,13%
86,01%
166,43%
88,97%
235,19%
173,77%
168,68%
91,51%
124,41%
113,04%
96,69%
107,59%
85,75%
0,00%
191,09%
102,22%
88,28%
86,82%
91,61%
24,47%
84,60%
82,73%
134,56%
89,99%
46,55%
0,00%
53,42%
94,38%
94,32%
90,97%
5,46%
84,27%
0,00%
75,19%
24,47%
82,39%
-52,30%
0,00%
118,72%
0,00%
0,92%
0,00%
89,40%
82,44%
-427,45%
-407,70%
79,20%
73,60%

502 723,47
96 949,96
36 828,85
102 997,04
33 138,46
15 125,29
151 655,43
6 560,07
18 645,09
27 462,49
9 186,53
4 174,26
69 953,12
6 201,75
29 762,43
10 381,90
11 324,47
6 664,78
5 617,80
572 676,59
481 417,35
1 054 093,95
83 816,36
0,00
34 120,02
1 172 030,32
112 952,12
4 873,52
5 817,88
187,75
2,75
5 974,29
65 361,91
33 849,06
2 478,54
0,00
462,42
60 852,23
473 089,20
164 395,00
1 639,31
931 935,99
0,00
199 484,86
187,75
1 131 420,84
40 609,48
5 112,03
536,50
0,00
4 575,53
-14 643,25
1 177 142,35
1 146 600,60
122 157,96
121 621,46
724,25
0,07

98,39%
96,31%
115,04%
101,56%
176,27%
76,91%
88,96%
96,40%
81,74%
104,89%
122,49%
90,74%
150,85%
127,24%
202,42%
168,26%
146,18%
141,74%
68,71%
102,76%
172,64%
126,06%
213,09%
0,00%
132,57%
121,93%
85,63%
93,49%
96,31%
18,19%
91,61%
72,60%
124,26%
56,94%
37,53%
0,00%
37,11%
96,27%
179,51%
92,52%
1,68%
106,60%
0,00%
87,32%
18,19%
102,61%
-28,71%
0,00%
37,54%
0,00%
3,23%
0,00%
106,61%
103,85%
-320,66%
-307,71%
29,43%
23,34%

Vývoj hospodaření města

Hospodaření města
tis. Kč

(jednotlivé měsíce)
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Kapitálové výdaje

Rekapitulace hospodaření (včetně financování)
Rozpočet
Skutečnost
Příjmy a výdaje
schválený
upravený
(tis. Kč)
Daňové příjmy
477 872,00
510 937,00
546 734,40
Nedaňové příjmy
34 683,00
46 372,00
50 408,10
Kapitálové příjmy
31 650,00
99 334,00
98 580,28
Přijaté dotace
265 064,50
304 586,50
311 724,73
Příjmy celkem
809 269,50
961 229,50 1 007 447,52
Běžné výdaje
778 057,50
874 254,50
745 748,03
Kapitálové výdaje
71 998,00
228 441,00
190 076,43
Výdaje celkem
850 055,50 1 102 695,50
935 824,47
Změna stavu bank. Účtů
42 215,00
142 895,00
0,00
Přijaté půjčky
0,00
0,00
0,00
Uhrazené spl. jistin
-1 429,00
-1 429,00
-1 428,18
Řízení likvidity
0,00
0,00
-6 793,41
Financování celkem
40 786,00
141 466,00
-8 221,58
Pozn. Změna stavu na bankovních účtech: zhodnocování volných peněžních prostředků
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měsíc

Příjmy skutečnost 2006 (vč. financování)

Řízení likvidity
42,7%

Daňové příjmy
31,1%

Nedaňové příjmy
2,9%
Přijaté půjčky
0,0%

Přijaté dotace
17,7%

Výdaje skutečnost 2006 (vč. financování)

Kapitálové příjmy
5,6%

Řízení likvidity
44,7%
Běžné výdaje
44,0%

Uhrazené spl. jistin
0,1%

Kapitálové výdaje
11,2%

Audit
V červnu roku 2006 rovněţ obdrţelo město Chomutov zprávu auditora o nezávislém
posouzení hospodaření města v roce 2005, která hodnotí hospodaření roku 2005 jako
hospodárné a vedené v souladu s právními předpisy České republiky. Výrok auditora zní:
Účetní uzávěrka města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběţných aktiv, cizích zdrojů a finanční
situace města k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky, coţ odpovídá dřívějšímu výroku bez
výhrad. Zprávu auditora o hospodaření roku 2006 obdrţí město Chomutov v průběhu května
roku 2007.

Získaná ocenění
European Enterprise Awards – Evropské ceny za podnikání
Chomutov v omezování byrokracie druhý v celoevropské konkurenci
Statutární město Chomutov skončilo druhé v prvním ročníku evropské soutěţe
European Enterprise Awadrs, kterou vyhlásila Evropská komise pro místní a regionální
orgány veřejné správy. Chomutov tak zaznamenal další výrazné ocenění za přínos
regionálnímu rozvoji podnikatelského prostředí. Magistrát
přihlásil na jaře loňského roku do soutěţe projekt vytvoření
podnikatelského centra se sníţenou administrativní zátěţí, pod
názvem Chytrá administrativa pro podnikatele. Projekt, který byl
přihlášen do kategorie Evropská cena za omezení byrokracie.
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V létě loňského roku proběhlo vyhodnocení národního kola Evropských cen za podnikání a
Podnikatelské centrum chomutovského magistrátu vyhrálo nejen svou kategorii, cenu za
omezení byrokracie, ale stalo se rovněţ absolutním vítězem národního kola soutěţe.
Ministerstvo průmyslu a obchodu následně nominovalo město Chomutov a jeho projekt za
Českou republiku do evropského kola soutěţe European Enterprise Awards.
Celkově se prvního ročníku Evropské ceny za podnikání zúčastnilo bezmála 400
účastníků z devětadvaceti evropských států Evropy (soutěţ byla vyhlášena pro místní a
regionální správní orgány států Evropské unie, Bulharska, Islandu, Norska, Rumunska a
Turecka. Kaţdá účastnická země mohla do evropského kola soutěţe nominovat nejvýše dva
projekty. Celkem tedy bylo na evropské úrovni posuzováno čtyřiapadesát nominovaných
účastníků, mezi nimiţ byla i města Chomutov a Ostrava. V listopadu roku 2006 vybrala
odborná porota 13 finalistů z různých států Evropy, z nichţ jediným zástupcem České
republiky zůstal právě Chomutov.
Slavnostní vyhlášení výsledků a konference k European Enterprise Awards soutěţe
proběhlo na sklonku roku 2006 v Bruselu ve Výboru regionů (Committee of the Regions), na
kterou byli pozváni všichni nominovaní účastníci z národních kol soutěţe. Třináct finalistů
zde mělo moţnost vypropagovat své projekty v rámci vyhotovených informačních panelů a
představit své projekty v rámci pracovních workshopů.
Před slavnostním ceremoniálem předávání Evropských cen za podnikání prošel
jednotlivé informační stánky místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání a
průmysl Günter Verheugen, který se u kaţdého stánku zastavil a s účastníky projednával
inovativnost jejich řešení a přínos přihlášeného projektu pro podporu podnikání. U stánku
města Chomutova navíc z propagačních materiálů ocenil i krásu samotného města a jeho
okolí.
V rámci slavnostního předávání cen byli představeni
účastníci všech kategorií soutěţe, a následně za účasti
předsedy Výboru regionů Michela Delebarrea, eurokomisaře
Güntera Verheugena a zástupců finské vlády jako státu,
který měl podzimní předsednictví v EU, vyhlášeni vţdy dva
finalisté v kaţdé kategorii udílených cen. V kategorii
Evropská cena za omezení byrokracie byly představeny
projekty města Chomutova a portugalského regionu
Coimbra. Vítězem kategorie byl nakonec vyhlášen
portugalský projekt spočívající v moţnosti zaloţení obchodní společnosti ve lhůtě jedné
hodiny. Město Chomutov se tak stalo poraţeným finalistou.
Prohra ve finále celoevropské soutěţe byla pro město
Chomutov malinkým zklamáním, nicméně druhé místo
v celoevropské soutěţi je i tak pro Chomutov velikým
úspěchem. „Mohu-li jako účastník slavnostního předávání
cen hodnotit, tak musím říci, ţe náš projekt nebyl o nic horší
neţ projekt Portugalců, který se stal celkovým vítězem.
Portugalský projekt však nebyl projektem municipality ani
regionu, ale de facto projektem portugalské vlády, která
schválila nový zákon pro zakládání obchodních společností,
jeţ pilotně otestovala právě v regionu Coimbra, kde
následně projekt vyhodnotila a nyní rozhoduje o jeho
spuštění v celém Portugalsku. Takovéto pravomoci
samozřejmě město Chomutov nemá a můţe pro omezení
byrokracie nabídnout pouze skutečnosti, které můţe samo
ovlivnit,“ uvedl Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky magistrátu a autor projektu
Podnikatelské centrum.
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Vynikající umístění v evropské soutěţi, v kategorii cena za omezení byrokracie, je pro
zástupce veřejné správy ještě o to více potěšující v době, kdy administrativní zátěţ díky
platným zákonům všeobecně roste. Ocenění
Chomutovského
„podnikatelského
centra“
chápeme jako završení práce našeho úřadu a
potvrzení skutečnosti, ţe náš projekt byl úspěšný,
coţ je mimo jiné kaţdodenně potvrzováno
spokojeností našich klientů – podnikatelů, kterým
je z jednoho centra poskytován veškerý komfort,
jaký současná moderní veřejná správa dokáţe
poskytnout.
V čem
Prezentace projektu města Chomutova 7.12.2006 ve
Výboru regionů v Bruselu, Ing. J. Mareš

vlastně

projekt

chomutovského

magistrátu spočíval

Jednalo se o vytvoření Podnikatelského centra
sluţeb pro podnikatele, které město vybudovalo
v letech 2003 – 2004 v budově bývalé střední školy na Husově náměstí, do níţ soustředilo
všechny odbory, které mají co dočinění s podnikáním. V budově úřadu na Husově náměstí je
centrální registrační místa pro podnikatele, kteří zde mohou provést registrační úkony
související s jejich podnikáním nejen vůči městu, ale i dalším institucím veřejné správy
(Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám či Úřadu
práce). Spolu s ţivnostenským úřadem zde funguje stavební úřad a agendy souvisejícími se
ţivotním prostředím.
Centralizací sluţeb pro podnikatele do jedné
budovy magistrátu však projekt neskončil. Statutární
město Chomutov projekt doplnilo téměř desítkou dalších
sluţeb, které vedou k omezení administrativní zátěţe
podnikatelů. Patří k nim moţnost plného elektronického
podání, kdy klient v mnoha případech vůbec nemusí
navštívit pro vyřizování svých záleţitostí úřad a ještě
můţe ušetřit na zaplacených správních poplatcích. Další
sluţbou je moţnost veškerých úhrad bezhotovostně
prostřednictvím platebních terminálů (coţ není zcela
běţné u veřejných institucí ani v západní Evropě). Jako
další lze uvést moţnost SMS komunikace a
Podnikatelské centrum chomutovského magistrátu na
objednávání se na úřad, kdy si klient sám volí den a čas
Husově náměstí v Chomutově
návštěvy některých pracovišť úřadu. V zaslaném
potvrzení poté obdrţí veškeré informace potřebné k vyřízení úkonu (jaké formuláře si musí
připravit, kolik stojí správní poplatek, v jaké místnosti najde svého úředníka). Projekt
doplňovala také digitalizace dokumentů stavebního úřadu, kdy si klient můţe odnést potřebné
údaje na technickém nosiči dat, má plný přístup do programu GISel (mapy, pasparty) i do
programu AXIS (podnikatelský registr). Další sluţbou jsou internetové infokiosky a aktivity
jako je pořádání seminářů, školení a poradenství pro podnikatele, zejména pak k moţnostem
čerpání národních a evropských dotačních prostředků.
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Odbor rozvoje a investic
Z aktuálních potřeb i dlouhodobé databáze investičních akcí byl sestaven plán
investičních akcí pro rok 2006, kdy samozřejmě svojí roli hrály i ekonomické moţnosti
statutárního města. V rozpočtu bylo vyčleněno pro tento rok celkem 190 362 000,- Kč,
skutečné čerpání nakonec činilo 161 30l 000,- Kč.
Odbor investic a úřadu územního plánování zajišťoval přípravu jednotlivých akcí, tj.
předprojektovou a projektovou přípravu, vydání potřebných správních rozhodnutí, zadávání
veřejných zakázek a následnou realizaci, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do
provozu, zajišťované ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu a organizacemi řízenými
statutárním městem. V roce 2006 byly rovněţ zahájeny práce související s přípravou
integrovaného projektu města, jako příprava na moţné čerpání finančních prostředků
z Evropské unie v letech 2007 - 2013.
Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2006 jako program směřující ke
zlepšení ţivota ve městě s odkazem na ţivotní prostředí, dopravní a technickou
infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.
Značné finanční prostředky byly tak jako v letech minulých směřovány do obnovy
městského komunikačního systému (dopravní značení, vozovky, chodníky, veřejné osvětlení).
V roce 2006 byly téţ realizovány projekty směřující do oblasti bydlení (výstavba sociálního
bydlení, infrastruktura pro rodinné domy). Významnou poloţkou byla realizace rekonstrukce
čp. 38 pro potřeby ČVUT Praha. Ve spolupráci s ČEZ a.s. byla zahájena realizace kabelového
vedení pro zvýšení příkonu pro průmyslovou zónu Nové Spořice. Úspěšně bylo téţ
dokončeno propojení města s lokalitou I. mlýna v Bezručově údolí cyklistickou stezkou.
S odborem kanceláře primátorky probíhala spolupráce na 27 projektech zaměřených
na dotační tituly z Evropské unie. V roce 2006 bylo dokončeno celkem 12 projektů:
Rekonstrukce mol Kamencového jezera – v rámci této dotace byly ze společného
regionálního programu zrekonstruována tři mola a dále sociální zařízení ve čtyřech chatkách
v areálu kempu Kamencového jezera. Dotace činila 1 706 166,55 Kč, z vlastních zdrojů bylo
pouţito 599 637,95 Kč.
Cyklistická stezka Bezručovým údolím I.etapa – z programu příhraniční spolupráce
Interreg IIIA, kdy je vţdy nutný partner ze Saska, bylo vybudováno cca 1,5 km cyklistické
stezky s ţivičným povrchem. Dále probíhala společná jednání s kolegy z AnnabergBuchholz.. Dotace činila 3 221 832,60 Kč, z vlastních zdrojů bylo pouţito 1 002 587,20 Kč.
Rekonstrukce ulice Raisova – dotace byla poskytnuta z národního programu Phare, a
to ve výši 4 835 166,45 Kč. Z vlastních zdrojů města bylo investováno 2 865 54 tis. Kč, za
něţ bylo postaveno propojení stávající komunikace v ulici Raisova a průmyslové zóny
Severní pole. Část stávající komunikace v ulici Raisova byla rozšířená a nově upravená tak,
aby vyhovovala předpokládanému provozu nákladních vozidel. Součástí projektu bylo i
zpevnění okolních polních cest a výjezdu ze Ctiborovy ulice.
Rekonstrukce parku u soudu – účastí v programu Interreg III.A město získalo dotaci
4 240 968,00 Kč, s přispěním 1 292 292,60 Kč byly rekonstruovány cesty, vybudována kašna
včetně přípojek a strojovny, byly osázeny lavičky, odpadkové koše a informační tabule.
Významnou součástí projektu byly sadovnické úpravy, které byly provedeny pro potřeby
parku i minibotanické zahrady. Součástí projektu bylo i vytištění propagačního materiálu,
workshopy a slavnostní konference se zástupci ze Saska.
Rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO – dotace ve výši 3 701 886,17 Kč byla
poskytnuta z národního programu Phare, město dodalo 2 000 100,73 Kč a za tyto finance bylo
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vytvořeno dalších 12 parkovacích míst včetně míst pro invalidy a rekonstrukce účelové
komunikace u zooparku.
Počítačové a telekomunikační sítě budov magistrátu – s vyuţitím dotace ze
společného regionálního programu ve výši 2 580 668,00 Kč a z vlastních zdrojů 860 229,90
Kč bylo modernizováno počítačové vybavení magistrátu pro práci se systémem IS a
vysokorychlostním internetem, vybudována byla i informační místa pro veřejnost a rozšíření
systému GIS pro okolní obce.
Další projekty se týkaly zejména zvýšení informovanosti občanů i turistů či přímo
spolupráce s městem Annaberg-Buchholz. Viditelným záznamem této spolupráce je Sloup
partnerství – coţ je moderní socha od akademického sochaře Jaroslava Jelínka, která nyní
zdobí prostranství pěší zóny na Palackého ulici (mezi budovou bývalého Armabetonu a
parkovištěm u Severočeským dolů).
V rámci odboru rozvoje a investic se podařilo v roce 2006 získat dotace na následující
investice:
Rekonstrukce historických památek
DOTACE 730 000,-- Kč – Ministerstvo kultury ČR
Městské divadlo
DOTACE 4 382 000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zřízení 4 bytových jednotek v čp. 4587, ul. Jiráskova (sociální bydlení)
DOTACE 1 800 000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zřízení biometrického pracoviště v čp. 4602 (pracoviště pro zhotovování nových
cestovních pasů)
DOTACE 1 786 000,-- Kč - Ministerstvo vnitra ČR
Sociální zařízení Kamencové jezero
DOTACE 2 512 000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Regenerace panelových sídlišť (Písečná)
DOTACE 4 000 000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Oprava ZŠ Hornická
DOTACE
983 000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Oprava chodníků
DOTACE 1 993 000,-- Kč – Státní fond dopravní infrastruktury
Výstavba inţenýrských sítí Průhon
DOTACE 1 920 000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Investiční akce realizované v roce 2006 hodnotí vedoucí odboru ing. Petr Chytra jako
dobré v kvalitě provedení. Nevznikly ţádné výrazné problémy při realizaci. V následující
tabulce jsou zaznamenány všechny plánované a realizované investiční akce.
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Plnění investičních akcí za rok 2006
Číslo
akce
2256
2421
2422
2546
2549
2550
2551
2560
2565
2569
2572
2573
2574
2586
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
25101

(v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Název akce
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA
Podnikatelské centrum Cihlářská ul.
Regulace otop. systému v bytových domech
Cyklostezka Březenecká
Oprava chodníků
Severní areál - Ahníkovský zámek
Rekonstrukce historických památek
Umístění soch - zábradlí Chomutovky
Cyklostezka Bezručovo údolí
Komunikace k Technologickému parku
Rekreační zóna Bezručovo údolí
Městské divadlo - parkoviště
Rekonstrukce ZŠ Hornická
Dětská hřiště
Rekonstrukce ulice Grégrova
Výstavba skateparku
Zřízení 4 b.j. v čp. 4587, ul. Jiráskova
Zřízení biometrického pracoviště v čp. 4602
Rekonstrukce čp. 38 - vysoká škola
Širokopásmový internet
Rekonstrukce rozvodu ÚT a vody - knihovna
Rekonstrukce vzduchotechniky
ZŠ Březenecká
Areál Tom. ze Štítného
Sociální zařízení - Kamencové jezero
Leasing - motorová vozidla
Stavební úpraby obřadní síň
Obnova vánoční výzdoby
Rozvoj Kamencového jezera
Vodorovné dopravní značení
Generel zeleně
Cyklistická stezka Kamenná-Písečná
Rekonstrukce zastávek MHD
Městské hřbitovy
Komunikace ul. Zborovská
Oprava obrusných vrstev místních komunikací
Rekonstrukce komunikace ul. Tylova a Lipanská
Chodníky, VO ul. Blatenská
Rekonstukce ul. Alešova
Zkapacitnění el. příkonu
Nový systém značení ulic
Fontána před radnicí
Fontány po městě
Regenerace panelových sídlišť
Regenerace ploch nákup. středisko Jitřenka
Nákup laviček
Vodovod Kamenný Vrch
Sdružené FP s ŘSD ČR
Sdružené FP s Černý Vrch
Lávka přes I/13 z nádraží ČD
Odsávání kuchyně - ZŠ Chomutov, ul. Kadaňská
MŠ - altánky
Výstavba inž. sítí Průhon
Centrum osobní hygieny Merkur
Komunikace ul. Sluneční, V. Nezvala
Změna užívání čp. 4090, ul. Palackého
Komunikace Kosmonautů a V. Nezvala
CELKEM :

0,0
0,0
0,0
1 400,0
0,0
2 000,0
1 800,0
6 000,0
0,0
1 000,0
200,0
0,0
5 000,0
0,0
500,0
1 600,0
1 200,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 300,0
30 000,0
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Upravený
rozpočet
0,0
10,0
29,0
11 993,0
8,0
2 730,0
1 800,0
12 575,0
124,0
1 000,0
10 582,0
983,0
5 000,0
0,0
5 000,0
3 800,0
2 986,0
16 000,0
595,0
74,0
708,0
400,0
1 200,0
3 812,0
650,0
3 500,0
1 411,0
3 000,0
500,0
475,0
500,0
4 110,0
400,0
1 200,0
9 400,0
6 500,0
3 500,0
9 300,0
8 037,0
2 500,0
300,0
400,0
9 900,0
3 000,0
400,0
250,0
685,0
472,0
200,0
273,0
420,0
15 420,0
950,0
5 000,0
12 000,0
4 300,0
190 362,0

Skutečnost
k 31.12.2006
137,3
9,7
28,6
11 966,0
7,8
2 182,8
1 799,9
12 312,8
0,0
340,3
6 434,3
977,4
4 918,9
17,8
4 998,9
3 665,2
1 857,4
11 925,5
594,9
73,7
707,6
400,0
195,5
3 602,8
606,6
3 455,3
1 410,4
2 356,7
251,8
474,8
0,0
3 879,6
220,0
1 158,9
9 391,2
6 499,7
3 717,7
9 302,8
8 036,8
1 517,1
84,8
117,1
9 752,6
0,0
341,8
245,6
684,8
471,5
0,0
273,0
490,5
12 420,7
947,7
2 650,3
7 246,1
4 140,0
161 301,0

%
čerpání
0,0
97,0
98,6
99,8
0,0
80,0
100,0
97,9
0,0
34,0
60,8
99,4
0,0
0,0
100,0
96,5
0,0
74,5
100,0
99,6
0,0
100,0
16,3
94,5
0,0
98,7
100,0
78,6
0,0
100,0
0,0
94,4
0,0
96,6
99,9
100,0
0,0
100,0
100,0
60,7
0,0
29,3
98,5
0,0
0,0
98,2
100,0
99,9
0,0
100,0
116,8
80,5
0,0
53,0
60,4
96,3
84,7

Investice ve fotografiích
Výstavba inženýrských sítí pro RD – Průhon (12,4 mil. Kč)

Příležitosti pro bydlení

Rekonstrukce čp. 38 – Vysoká škola (11,9 mil. Kč)

Kvalitní vzdělání a lepší uplatnění na trhu práce

ČVÚT – Fakulta strojní
Detašované pracoviště Chomutov
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Cyklostezka Bezručovo údolí (12,3 mil. Kč), cyklostezka I. Mlýn (4,1 mil. Kč)

Aktivní volný čas

Opravy chodníků a komunikací (12,3 mil. Kč), oprava obrusných vrstev komunikací (11,9 mil. Kč) Doprava

Dětská hřiště (5 mil. Kč)

Volný čas a bezpečnost dětí

Nový systém značení ulic

1,5 mil. Kč Doprava
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Regenerace panelových sídlišť

Bydlení

Třetí etapa – náklady 9,7 mil. Kč

Kamencové jezero – sociální zařízení (3,6 mil.
Kč), rozvoj areálu (2,4 mil. Kč), rekonstrukce mol (2,3 mil. Kč)
Rekreace,
volný čas

Byty Palackého ul. č.p. 4090 (7,2 mil. Kč)

Bydlení, rozvoj města a podnikání
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Chodníky, veřejné osvětlení Blatenská (3,7 mil. Kč)

Rekonstrukce Alešova ul. (9,3 mil. Kč)

Doprava, infrastruktura

Rekonstrukce Lipanská a Tylova ul. (6,5 mil. Kč)
Doprava, infrastruktura

Rekonstrukce Raisova ul. (7,4 mil. Kč)

Souhrnné výdaje
na investiční
akce roku 2006
činily
168 567 900,- Kč
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Rekonstrukce parku u Okresního soudu (5,4 mil. Kč)

Obřadní síň a galerie (3,4 mil. Kč)

Kultura

Rekreace, volný čas

Výstavba skateparku (5 mil. Kč)

Volný čas

Odbor správy majetku města
Vedoucí úseku majetkoprávního Pavlína Kolářová zhodnotila rok 2006 takto:
V tomto roce byly na základě evidovaných ţádostí o prodej pozemků na výstavbu
rodinných domků v lokalitě Filipovy rybníky předloţeny ke schválení ţádosti o prodej od
jednotlivých ţadatelů. Jedná se o lokalitu, kde město v roce 2006 realizovalo inţenýrské sítě a
komunikace pro výstavbu 24 rodinných domků. Jednotlivé kupní smlouvy na prodej
pozemků a vlastní výstavba domků začne v roce 2007
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Byl schválen prodej pozemků na výstavbu cca 12 rodinných domků v lokalitě Pod
Stráţištěm, prodej pozemku byl realizován Občanskému sdruţení spolek Stráţiště, které si
pozemky zasíťuje na vlastní náklady.

S firmou Eaton Industries s. r. o. bylo jednáno o prodeji dalších pozemků
v průmyslové zóně Nové Spořice. Jedná se o poslední pozemek, kterým město disponuje
v průmyslových zónách. Na pozemku byly bohuţel zjištěny ekologické závady a tak se
jednání zastavila s tím, ţe město bude nadále shánět finanční prostředky na odstranění těchto
zátěţí.
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Pro plánovanou novou investiční akci - výstavbu další lokality pro rodinné domky na
Zadních Vinohradech - bylo započato s majetkoprávním vypořádáním pozemků, realizoval
se výkup pozemku od Zemědělského druţstva Chomutov v likvidaci, dále je jednáno
s vlastníkem soukromého pozemku paní Novákovou.
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Smlouva, která byla sepsána v roce 2005 na pronájem pozemku v lokalitě u kina
Oka za účelem výstavby bytového domu nadstandardních bytů nebyla realizována. Investor
firma NEW BLOCK s. r. o. Ústí nad Labem od záměru ustoupila. Město tedy nadále
zveřejňuje tuto lokalitu a shání dalšího investora na výstavbu domu.
Smlouva, která byla v roce 2005 se psána se společností Technologický park o
pronájmu objektu po zrušené základní škole na Kamenném Vrchu, byla v roce 2006
ukončena odstoupením ze strany firmy. Objekt je nadále prázdný a bude zařazen do Velkého
integrovaného projektu.
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Vzhledem k tomu, ţe se město stalo v roce 2005 majitelem uvolněného areálu kasáren
na Mostecké ulici, prováděl majetkoprávní úsek vypořádání dvou soukromých pozemků
v rámci areálu. V roce 2006 byla uzavřena směnná smlouva se soukromou firmou na druhý
pozemek, který je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stále
není dořešeno vzhledem k vysoké kupní ceně. Majetkoprávní vypořádání se provádí za
účelem plánovaného záměru výstavby nového zimního stadionu.
V prosinci 2005 téţ byl schválen zastupitelstvem města záměr výstavby nového zimního
stadionu v areálu bývalých vojenských kasáren a obchodního centra na místě dosavadního
zimního stadionu. Smlouvy s firmou AMADEUS a. s. zatím nebyly podepsány. V roce 2006
stále probíhala jednání s firmou o podobě smlouvy.
Byla ukončena rozsáhlá směna pozemků s Povodím Ohře s. p., která vedla k vyjasnění
majetkoprávních vztahů ke korytu Chomutovky procházející středem města, kde řeka teče
v korytu s vysokými nábřeţními zdmi. Napříště je zřejmé, ţe vlastníkem těchto nábřeţních
zdí je majitel toku, který bude provádět i jejich opravy. Z důvodu získání finančních
prostředků (dotací) na opravy bylo nutné provést toto majetkoprávní vypořádání.
Město Chomutov se po vleklém jednání s Českými dráhami (první ţádost podána v roce
1997) stalo vlastníkem klíčového pozemku po bývalé snesené trati v úseku od objektu
mrazíren aţ k ulici Čelakovského. Tento pozemek je pro město významný tím, ţe je na něm
naplánována výstavba propojení cyklistických stezek.
V roce 2006 byl Statutárním městem Chomutov do vlastnictví stávajícího uţivatele
nebytových prostor odprodán objekt č.p. 4085 (provozovna opravny obuvi) v Palackého
ulici v k.ú. Chomutov I.
Dále se uskutečnil prodej problematického objektu 5333 s přilehlými pozemky v Lipské
ulici v k.ú. Chomutov II, rovněţ nájemci nebytových prostor.
Kromě objektů s nebytovými prostory byl v roce 2006 realizován i odprodej bytových
domů, mezi nimi i komplexu pěti sousedících objektů ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov
I (čp. 3830, 3831, 3833, 3834 a 3835) do podílového spoluvlastnictví zájemců z řad
stávajících uţivatelů bytů v domech.
Koncem minulého roku bylo prostřednictvím darovací smlouvy převedeno do vlastnictví
Statutárního města Chomutova státním podnikem Doly a úpravny Komořany 12 bytových
objektů v lokalitě Zadní Vinohrady (tzv. hornické byty), které by měly být předmětem
nabídky stávajícím uţivatelům bytů v domě.
Byla uzavřena smlouva o zajištění realizace projektu - zřízení dislokovaného pracoviště
Fakulty strojní v Praze v objektu čp. 38, Husovo náměstí Chomutov. Součástí tohoto projektu
byla rekonstrukce druhého podlaţí v uvedeném objektu pro potřeby školy: učebny,
posluchárny, kabinety.
ČVUT bude v Chomutově otevírat jiţ druhý ročník denního studia strojní fakulty (viz
ilustrační foto)
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Dne 3. 3. byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v objektu čp.
4876 – bývalé kino Evropa s občanským sdruţením Kuprospěchu, které se ve spolupráci se
Statutárním městem Chomutov a jinými organizacemi snaţí opravit uvedený objekt a znovu
jej otevřít uskutečněním projektu Kulturní a sociální centrum.
Dne 21. 12. byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytů mezi
Statutárním městem Chomutov a IPS Alpha Technology Europe, s. r. o. Na základě této
budoucí smlouvy byly vybudovány bytové jednotky, které budou slouţit výše uvedené firmě
pro jejich manaţery. V objektu čp. 4090 ulice Palackého bylo vybudováno 16 bytových
jednotek o velikosti 1+3 s příslušenstvím a 1+2 s příslušenstvím.

V roce 2006 byl schválen Územní program sniţování emisí a imisí znečišťujících látek
do ovzduší pro města Chomutov a Jirkov. Dokument byl dotován ze Státního fondu ţivotního
prostředí.
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Úsek veřejné zeleně
Náhradní výsadby stromů a keřů na jaře i na podzim kolem Chomutovky zajišťovalo Povodí Ohře v hodnotě cca 600 000,- Kč na základě výzvy města Chomutova
jako náhradu ekologické újmy, vzniklé při zpevňování břehů v roce 2005.

Lípy vysazené u Chomutovky od ulice Škroupovy směrem k Plusu v Bezručově ulici
Poškození suchem se projevilo se zejména u lesíků, následkem předchozích suchých
let a silné konkurence u hustých porostů došlo k většímu úhynu mělkokořenících druhů,
zejména bříz. Celkem muselo být z veřejné zeleně odstraněno 575 ks suchých stromů.

Suché javory v ulici Beethovenova.
.
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Poškození vichřicí 7. – 8. 9. 2006
bylo tentokrát menšího rozsahu,
větru padlo jen několik kusů
stromů, jedním z nich byla smuteční
vrba ve Škroupově ulici.

Stromolezecké řezy byly letos prováděny na cyklostezce a horním hřbitově, celkem
bylo tímto způsobem dodavatelsky ošetřeno 191 ks stromů.
Pozemky bez dosavadní údrţby uklízeli pracovníci technických sluţeb na objednávku
tohoto odboru, a také pracovní skupina pana Adama při úklidu, která je vyfocena při úklidu
lesíku Výletní. Nově bylo do evidence zařazeno 17 ha doposud neošetřovaných pozemků.
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Květinová soutěţ pro občany byla uspořádána jiţ 4. rokem, květinová výzdoba
města pokračovala také prostřednictvím Technických sluţeb města Chomutova tak jako
v předchozích letech (například v samo zavlaţovacích pyramidách na Ţiţkově náměstí).
Park Libušina – rekonstrukce parku za soudem, výsadby nových stromů a také
trvalek domácího původu, slavnostní otevření 11. 9. 2006, s účastí partnerského města
Annaberg – Buchholtz.

Nově vysazené stromy v parku Libušina ulice
Na Kamenném vrchu bylo rozhodnuto o novém vyuţití stávajícího areálu na
sportovně rekreační areál s plánovanou výstavbou skateboardového hřiště, dětského hřiště pro
malé děti, cyklotrialu a rozhledny. Od června byly káceny suché stromy a byly provedeny
profilové řezy, od 1. 11. probírka příliš hustého porostu včetně úklidu nepořádku, celkem bylo
probírkou odstraněno 5 610 ks stromů.
Kácení a náhradní výsadby – celkem káceno 92 stromů a zasazeno 97 stromů,
celkem káceno 86 keřů a vysazeno 3 672 keřů. Náhradní výsadby se uskutečnily např. na
Písečné u objektu Flora, v parku v ulici Libušina, na Kamencovém jezeře, hřbitově v ulici
Beethovenova, dětských hřištích či výsadbě na ulici Blatenská.
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Ve městě také přibyly sakury na Blatenské ulici a nové stromy u Flory na Písečné.
Koncem roku byl dokončen nový generel zeleně města Chomutova.
Součástí odboru správy majetku města je i oddělení, které se stará o údrţbu a vybavení
budov magistrátu. V hlavní budově v čp. 4602 ul. Zborovská ve vstupní hale byla
zprovozněna biometrická pracoviště odboru dopravy a správních činností, ve kterých se
získaná biometrická data, tj. digitální foto s podpisem klienta, přenáší do čipu cestovního
dokladu.
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V tomto roce byl zahájeno geodetické sledování statiky celé budovy, z důvodu nových
či opakujících se prasklin objektu.
FOTO sluţba pro klienty byla přestěhována do prostoru přízemí
Instalace 4 ks stropních ventilátorů na chodbě 4. nadzemního podlaţí odboru
dopravních a správních činností. Zlepšil se tak prostor určený pro klienty, zejména
v letních měsících.
Došlo k opravě celého ochozu před objektem. Opravu provedla pracovní četa Petra
Bláhy.

Nová hlavní pokladna magistrátu ve vstupní hale budovy.
V budově historické radnice na náměstí 1. máje čp. 1 byla provedena celková
rekonstrukce stávající Obřadní síně, kdy byla ve dvou místnostech pro veřejnost otevřena
Art Galerie uměleckých děl, všechny stávající prostory obřadní síně byly vybaveny novým
nábytkem a technikou a provedla se oprava stávajícího Benátského zrcadla (viz následující
snímky)
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Ve velké zasedací síni radnice došlo k výměně všech atypických oken a k technickému
dovybavení.

Objekt čp. 38 Klostermanova, Chomutov - budova ČVÚT
V říjnu byl zahájen 1. ročník dálkového studia.
Bylo zrekonstruováno celé 2. nadzemní patro a vstupní část do budovy, kde vznikly
čtyři učebny, kabinet a sociální zázemí.
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Pro úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství bylo nejdůleţitější schválení
Územního programu sniţování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro města
Chomutov a Jirkov a zahájení svozu biologicky rozloţitelného odpadu na kompostárnu města
ve vytipovaných lokalitách rodinných domků. Zahájen byl také zpětný odběr pouţitých
elektro zařízení na sběrných dvorech města provozovaných Technickými sluţbami města
Chomutova.

Stavební úřad
Stavební úřad Magistrátu města Chomutova vykonával (stejně jako v letech
předešlých, i v roce 2006) správní činnost stavebního úřadu nejen pro správní území
Chomutov, ale také pro správní území okolních obcí – Bílence, Blatno, Březno, Černovice,
Drouţkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice,
Spořice, Údlice, Výsluní a Všehrdy – coţ čítá celkem 53 katastrálních území.
Pro uvedené správní území pracovníci stavebního úřadu vydávali různé typy
rozhodnutí, které se týkaly stavební činnosti – územní rozhodnutí, stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změnách uţívání a prováděli státní stavební dohled, na
základě jehoţ výsledku projednávali přestupky proti stavebnímu zákonu.
Stavební činnost v okolních obcích se týkala zejména výstavby inţenýrských sítí
v lokalitách vytipovaných pro výstavbu rodinných domů jak v Chomutově, tak v okolních
obcích a vlastní výstavbu rodinných domů, oprav a stavebních úprav stávajících objektů.
Koncem roku 2006 bylo vydáno stavební povolení na úpravu bývalých kanceláří v objektu čp.
4090 – ulice Palackého na 16 nových bytových jednotek.
V Chomutově byla stavební činnost občanů směřována (jako i v letech minulých)
zejména na úpravy bytů v osobním vlastnictví – úpravy a přestavby bytových jader,
výměny oken, zateplování panelových objektů apod. Rovněţ pokračovala výstavba rodinných
domů v lokalitě Sady Březenecká, stavební úpravy stávajících rodinných domů.
Z významných průmyslových staveb bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro objekt
závodu společnosti PULS Produktion s. r. o. v průmyslové zóně Severní pole (ulice Praţská) a
pro jednotlivé provozní úseky vydáno povolení zkušebního provozu.
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Stavební úřad se svými rozhodnutími podílel na rozšiřování provozů v areálech spol.
RESTAMO, PARKER HANNIFIN a uvádění do provozu nového vyuţití částí bývalého
areálu masokombinátu – prodej vozů OPEL, Svět koberců.
Současně stavební úřad je i orgánem státní památkové péče – v rámci této činnosti
vydával stanoviska ke stavbám, jeţ zasahovaly do oblastí, které jsou v zájmu památkářů. „Pro
zajímavost uvádím, ţe ve správním území našeho stavebního úřadu se nachází 148
nemovitých kulturních památek a 153 movitých kulturních památek,“ uvedl ve své hodnotící
zprávě vedoucí stavebního úřadu Miroslav Březina.
Stavební úřad pokračoval v převádění uloţených dat v archivu stavebního úřadu do
digitální podoby. K práci na zpracování dat pro digitální archiv bylo zřízeno chráněné
pracoviště – činnost na zadávání dat je vykonávána dvěma pracovníky se změněnou pracovní
schopností. Další dva pracovníci, kteří se podílejí na zpracovávání dat, jsou absolventi
středních škol a vykonávají zde jednoroční praxi.
Přehled vydaných rozhodnutí a jiných dokladů:
Správní řízení celkem:
| Typ řízení
Zahájeno Rozhodnuto
Právní moc
Poplatky
|--------------------------------------------------------------------------------------------| územní
61
52
67
40 000
| stavební
661
620
599
397 100
| kolaudační
369
364
364
2 500
| terénní úpravy
0
0
0
0
| těţební práce
0
0
0
0
| reklama
1
1
1
1 000
| předčasné uţívání
7
7
5
0
| prozatímní uţívání
10
7
6
0
| OŘ
0
0
0
0
| změna uţívání
71
97
96
32 800
| údrţba stavby
0
0
0
0
| nezbytné úpravy
5
5
5
0
| nařízení odstranění
2
4
4
0
| odstranění stavby
36
29
26
5 300
| zabezpečovací práce
14
14
11
0
| vyklizení stavby
0
0
0
0
| dodatečné povolení
46
34
32
30 000
| přestupky, sankce
68
74
59
| vyvlastnění
4
4
1
0
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| Celkem
1 355
1 312
1 276
508 700
------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní vyjádření celkem:
| Typ řízení
Zahájeno
Rozhodnuto
|-----------------------------------------------------------------------------------------------| drobná stavba
111
108
| stavební úpravy
495
497
| udrţovací práce
95
92
49

| zařízení
| zkušební provoz
| stavební dohled
| výzva dokumentace
| dopis

23
10
3
4
3

23
10
3
4
3

|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkem
744
740
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dále bylo vydáno celkem 48 rozhodnutí a závazných stanovisek na úseku památkové
péče.

Obecní ţivnostenský úřad
Obecní ţivnostenský úřad přešel počátkem roku 2006 na nový procesně orientovaný
informační systém Registr ţivnostenského podnikání. Ten umoţňuje přístup všech
ţivnostenských úřadů, orgánů veřejné správy, podnikatelů i občanů v reálném čase, propojení
informačních systémů veřejné správy mezi sebou i zjednodušuje podnikatelům provádění
některých úkonů (jiţ nemusí dokládat výpis z Rejstříku trestů nebo potvrzení o tom, ţe nemá
daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti).
Rozběhla se činnost tzv. centrálních registračních míst, na kterých podnikatelé
od druhé poloviny roku mohou kromě ohlášení ţivnosti provést registraci vůči finančnímu
úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a všeobecné zdravotní pojišťovně.
Ke konci roku 2006 obecní ţivnostenský úřad registroval v územním obvodu
Chomutova jako obec s rozšířenou působností 12 637 podnikajících osob a 22 932 ţivností.
V roce 2006 ţivnostenský úřad vydal 1 381 nových ţivnostenských oprávnění, provedl
1 585 jejich změn a 748 ţivnostenských oprávnění zrušil. Dále vyřídil 2 382 přerušení a
pokračování v provozování ţivnosti, zaznamenal 1 238 údajů o provozovnách, provedl 211
kontrol. Celkem zrealizoval 18 787 úkonů. Na správních poplatcích vybral 1 851 050 Kč,
uloţil 171 blokových pokut ve výši 233 200 Kč a v 89 správních řízeních uloţil pokuty ve
výši 974 500 Kč.

Oddělení ţivotního prostředí
Vodoprávní úřad
Dne 9. 6. 2006 v 10:15 hod bylo vodoprávnímu úřadu správcem vodního toku
ohlášeno hnědočervené zbarvení vody v korytě vodního toku Hačka v obci Drouţkovice.
Vodoprávní úřad vyjel na místo a průzkumem koryta potoka zjistil, ţe závadná látka unikla
z čistírny odpadních vod areálu bývalých Ţelezáren Chomutov. Jednalo se o kaly vzniklé
pouţívanou technologií při zušlechťování oceli. Provozovatel čistírny zajistil vyčištění koryta,
změnil technologii nakládání s kaly a uhradil uloţenou pokutu. Od té doby k úniku nedošlo.
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Myslivost
Ve dnech 24. 5. – 28. 5. se uskutečnila výstava trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce
2005 v honitbách okresu Chomutov. Pro výstavu trofejí byly vyuţity prostory Galerie
Špejchar v Chomutově. Slavnostního zahájení se zúčastnili významní představitelé Městského
úřadu Chomutov. Přehlídka trofejí byla doplněna fotodokumentací trofejí spárkaté zvěře
ulovené zahraničními a rovněţ tuzemskými poplatkovými lovci. Z důvodu menších prostor
pro vystavení trofejí spárkaté zvěře ulovené v uplynulé lovecké sezóně nebylo poţadováno
předloţení trofejí jelena lesního ve věku 2 let, tj. první paroţí.
Likvidace starých ekologických zátěţí
V roce 2006 byla dokončena sanace skládky odpadů v areálu Ţelezáren Chomutov.
Na základě přesného geodetického zaměření byla skutečná plocha provedené rekultivace
89 200 m2. Realizace prací byla následující:
Po odstranění náletových dřevin byly provedeny hrubé terénní úpravy tělesa skládky.
Pro konečné tvarování skládky a pro zahlazení povrchových nerovností konečného povrchu
byl vyuţit i solidifikát vyrobený úpravou odpadů ze sanace skládky kalů. Povrch byl urovnán
a přehutněn, provedeny těsnící a krycí vrstvy a na takto upravenou plochu skládky byla
poloţena podkladní ochranná geotextilie, na ni těsnící folie a drenáţní mříţe. Průběţně
s provedením izolace byla na povrch skládky naváţena zemina pro biologickou rekultivaci.
Následně byl proveden výsev osiva hydroosevem a provedena výsadba dřevin. Sanační práce
na lokalitě – skládka odpadů byly dokončeny v prosinci 2006.
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Ochrana přírody a krajiny
Dne 10. 8. 2006 byl vyhlášen dub u střelnice za památný strom. Je to dub zimní
s obvodem kmene 365 cm, starý přibliţně 200 let. Roste ve svahu vedle střelnice u pěší cesty
na sídliště Březenecká (viz následující foto).
Probíhala výsadba stromů podél Chomutovky, v rámci nápravných opatření za škody
způsobené na stromech podél toku při opevňování koryta Chomutovky. Celkem bylo
vysazeno 133 stromů a 440 keřů.
Biologické hodnocení záměru oprav na vodním toku Chomutovka v úseku pod obcí
Škrle konstatovalo, ţe břehové nádrţe, které tu tvoří meandrující Chomutovka, jsou biotopem
silně ohroţeného ledňáčka říčního, který se tu vyskytuje. Proto nebyla celková sanace těchto
nádrţí povolena.

Počty vydaných písemností
Vydaná správní rozhodnutí
644
Provedené kontroly
72
Vydané písemnosti (mimo správního řízení) 3 668
Pokuty
30
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v celkové výši 654 961 Kč.

Odbor dopravních a správních činností
„Rok 2006 nepochybně poskytl dostatek důkazů o tom, ţe Město Chomutov
systematicky postupuje na cestě k excelenci, na cestě k modernímu subjektu místní
samosprávy. Obdobná koncentrace úspěchů se v jeho historii nepochybně dlouho nevyskytne.
A nezaměnitelnou úlohu v tomto procesu měli, vedle managementu města, jistě i jeho
úředníci!“, uvedl Ing. Bedřich Rathouský, vedoucí odboru ODaSČ v úvodu své hodnotící
zprávy a dále poznamenal: „Statistiku si naši potomci jistě vyhledají v příslušných
pramenech. Tvrdím, ţe kronika nemá být statistikou, ale má pokud moţno objektivně odráţet
atmosféru doby, tj. tu část ţivota, kterou v souvislostech chápou pouze její ţijící účastníci.
Samotný pokus o zprostředkování atmosféry samozřejmě nemusí vyznít úspěšně ani v době,
kdy vzniká, neboť „většina účastníků nepravostí dosud ţije“, jak si prý posteskl uţ Kosmas.

Původně Městský úřad Chomutov - od 1. 7. 2006 Magistrát města Chomutov.

Nová zasedací místnost zastupitelstva a rady města k 27. 3. 2006
vybavená moderní komunikační a hlasovací technologií.
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Oddělení dopravních a přestupkových agend
Registr silničních vozidel, autoškoly, evidence řidičů
Podstatnou změnu v práci tohoto oddělení přinesla v r. 2006 jednak novela zákona o
provozu na pozemních komunikacích (zák.361/2000Sb novelizován zákonem č. 411/2005
Sb.) a dále zákon o silniční dopravě a změně dalších zákonů (č. 226/2006 Sb.), kterým se
prolomila dosavadní hranice maximálního stáří dováţených vozidel do ČR (dosud 8 let).
V souvislosti s předchozím odstavcem uvádíme, ţe se ČR zřejmě stala pro určitý
objem těchto dovezených vozidel pouze tranzitní zemí a zejména starší vozidla budou
reexportována dál na východ, viz mj. vstup Bulharska a Rumunska do EU k 1. 1. 2007. Pro
naše město z toho plyne riziko, kdy se v ulicích mohou objevovat starší vozidla bez
registračních značek (SPZ), popř. s propadlými termíny kontrol v STK. Tento trend pak půjde
proti obnovenému záměru reprezentace města řešit problematiku parkování ve městě a zvýší i
tlak na městskou policii, TSmCh a oddělení ţivotního prostředí.
Aktuální počet silničních vozidel v okresním registru (tedy i s Kadaní) k 1. 1. 2007
bylo 65 595 (r. 2005 = 62 169), dále 45 157 drţitelů řidičský průkazů (r. 2005 = 43 700) ,
k tomu 1 230 cizinců. V evidenci bylo 17 autoškol, z nich aktivně provozovaných jen 12.
Prakticky minimální byl zájem řidičů o výměny řidičských průkazů, jakkoliv jim zákon (pro
vydané mezi lety 1964-1993) nařizoval výměnu do 31. 12. 2007. Zavedená e-sluţba Zpětné
vyrozumění občanů pomocí SMS, se stala jiţ běţnou součástí servisu pro občany jak na
tomto úseku, tak na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.
Registr silničních vozidel
V roce 2006 v naší územní působnosti podstatně vzrostl, viz úvodní poznámka, počet
dovezených vozidel, celkem to bylo 2 191 (+ 18%) , rok 2005 = 1 860. Do celé ČR bylo
přitom dovezeno 183 143 vozů, coţ činilo nárůst o plných 30 % (rok 2005 = +17%).
Celkový počet úkonů provedených na registru silničních vozidel v r. 2006 byl 22 282 (r.
2005 = 21 457).
Česká republika si v rámci EU „udrţela“ nízké tempo obnovy vozového parku, kdyţ
průměrné stáří vozidel opět kleslo z 13,82 (2005) na 13,87 roku (2006). Vozidla starší 15 let
ovšem tvoří plnou 1/3 vozového parku a průměrný věk této samotné skupiny je 23 (!) let.
V roce 2006 bylo na registru silničních vozidel vybráno prostřednictvím platebního
terminálu 732 tisíc Kč, coţ je pokles z 830 tisíc Kč v r. 2005.
V okresních přehledech Policie ČR jsou tyto počty odcizených vozidel: r. 2006 = 132 (rok
2005 = 137 , 2004 = 109, 2003 = 102).
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Vývoj dovozů vozidel v r.2006
na MM Chomutov

Vývoj dovozů vozidel v Chomutově
v jednotlivých letech
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Vozový park v ČR
Následující graf vystihuje poměr první registrace nových automobilů v daném roce
k celkovému počtu registrovaných vozidel v roce předchozím. Pro srovnání - ve vyspělých
zemích EU se tento podíl pohybuje na úrovni 10 - 12%, za minimální z hlediska obnovy
vozového parku je povaţováno 8 %.
V roce 2006 se v ČR prodalo 124 000 nových vozů, coţ je o 2,7% méně neţ v roce
2005, kdy byl zaznamenám mírný meziroční růst +1,3% (v roce 2004 byl meziroční pokles
prodeje - 11,1%).
Jeden osobní automobil v ČR připadá na 2,50 obyvatele (rok 2005 = 2,59, rok 2004 =
2,68). Tento údaj se liší podle jednotlivých regionů, nejniţší byl v Praze 1,74 (2005 = 1,97),
nejvyšší pak v Moravskoslezském kraji 3,05 (3,17). V Ústeckém kraji to je 2,67 (2,75)
obyvatel na 1 osobní vozidlo.

Ekonomika – výběr správních poplatků
Správní poplatky se v roce 2006 nezvyšovaly, v kategorii sluţba však od 1. 7. 2006 byly
novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích zavedeny poplatky za závěrečné
zkoušky ţáků autoškol (osobní vozidla – kompletní zkouška za 700 Kč, při opakování
zkoušky, 100 Kč (testy), 200 Kč (údrţba vozidla), 400 Kč (jízda). Ve II. pololetí roku 2006
tak tento úsek vybral 559 tisíc Kč a za 15 Kč se uchazečům o výcvik v autoškole pořizoval
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výpis z karty neřidiče (ve II. pololetí bylo takto vybráno 17 340 Kč, čemuţ odpovídá 1 156
výpisů z karet).
Celkem výběr poplatků v rok 2006 = 10 532 tisíc Kč (2005 = 9 220 tisíc Kč) meziroční
růst = +15% (rok 2004 - 2005 = +56 %). Z toho platebním terminálem bylo vybráno 736
tisíc Kč.
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Autoškoly
Od 1. 7. 2006 byly novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích zavedeny
elektronické testy ţáků autoškol přímo na magistrátu. Příslušný program Ministerstva dopravy
ČR byl ovšem vyvíjen „za pochodu“, takţe dramaticky poklesl počet zkoušených ţáků.
Porucha trvala prakticky aţ do listopadu. Nicméně magistrát přišel s ojedinělým řešením,
kterým alespoň částečně vrátil provádění zkoušek zpět na půdu autoškol, tedy do prostředí
ţákům známého. Oba zkušební komisaři byli vybaveni notebooky, bezdrátovým připojením
k internetu a přenosnými tiskárnami. Magistrát tak vytvořil mobilní pracoviště. Zkoušky ţáků
na magistrátu byly prováděny nejprve v budově na Husově náměstí, později pak v budově
ulice Zborovská.
Stručný popis zkoušky: Ţák AŠ tedy provádí zkoušku elektronicky, na osobním
počítači. Otázky testu počítač náhodně generuje z dat, která si kaţdé ráno zkušební komisař
„natáhne“ do svého řídícího počítače přes internet. Ţák označuje správné odpovědi
klávesnicí, operační systém ihned po dokončení (limit 20 minut, dyslektici 30 minut) test
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vyhodnocuje, vyznačí nesprávné odpovědi. Výsledky jsou odeslány do řídícího počítače
zkušebního komisaře a současně ihned na MD ČR. Zpracovaný test se vytiskne a komisař ho
autorizuje. Takto byla vyloučena moţnost lidského zásahu i selhání. Novinkou je ještě
„staronové“ zavedení pouze jediné správné odpovědi na testovou otázku. U předchozích
„papírových“ testů byla moţná jedna, ale také i více správných odpovědí na jednu otázku, coţ
bylo často kritizováno.
V roce 2006 byla činnost zkušebních komisařů významně medializována (CV týden).
Charakteristické byly povzdechy, kolik štěstí musí ţák mít, aby úspěšně vykonal závěrečnou
zkoušku, to v souvislosti, kdy například nedal přednost chodci na přechodu, nebo nedodrţel
povolenou rychlost v obci. Znaky jako nedocházka ve stanovený termín závěrečné zkoušky a
dokonce růst neúspěšnosti přetrvávaly i v roce 2006.
Přehled provedených zkoušek :
r. 2002: 3 zkušební komisaři (ještě býv. OkÚ) napoprvé zkoušky u 1 555 ţáků .
r. 2003: 1 zkušební komisař MěÚ

1 280 ţáků

r. 2004: 1 + 1 zkušební. komisař

1 479 ţáků

r. 2005: 1 + 1 zkušební komisař napoprvé u zkoušky
584 (40%)

1 460 ţáků , z toho neuspělo

r. 2006: 1 + 1 zkušební komisař, napoprvé u zkoušky
643 (43%)

1 505 ţáků, z toho neuspělo

Řidičské průkazy
K 1. 1. 2007 je v evidenci našeho magistrátu 45 157 drţitelů řidičský průkazů (2005 = 43
684), k tomu 1 230 cizinců.
rok 2006 / 2005
Celkem vydaných řidičských průkazů (ŘP)
6 320 / 7 895
Počet ŘP vydaných poprvé
1 040 / 983
Počet evidovaných cizinců s ŘP
1 230 / 1 008
Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)
290 / 270 (řidiči i neřidiči)
Z aktuální evidence řidičů k 1. 1. 2007 (k 1. 1. 2006) plyne nutnost v zákonných lhůtách
ještě vyměnit:
ŘP platné do 31. 12. 2007
ŘP platné do 31. 12. 2010
ŘP platné do 31. 12. 2013




8 373 (10 020)
14 269 (14 269)
8 209 ( 8 209)

V očekávání nárůstu administrativy po 1. 7. 2006 provedla rada města svým usnesením
z 19. 6. 2006 změnu organizačního řádu a navýšila počet úředníků na evidenci řidičů o 1
pracovníka,
v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikací bylo od 1. 7. 2006
celkem zadáno 2 465 přestupků, toho jich bylo 1 922 „bodovaných“ (nejfrekventovanější je
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jízda ve dne bez osvětlení vozidla, nepouţití bezpečnostních pasů, překročení povolené
rychlosti, porušení zákazových značek),
od 1. 7. do 31. 12. 2006 byl v souvislosti dosaţením 12 bodů odebrán v našem správním
území 1 ŘP (řidič se 5x nepřipoutal =10 bodů, 2x ve dne nesvítil – za 1bod), celkem však
limitních 12 bodů dosáhli 3 řidiči. V celé ČR to bylo 283 odebraných ŘP (pro srovnání v
Belgii po 1. roce zavedení byly odebrány 4 ŘP; MD ČR předpokládá, ţe v ČR to bude asi u
500 řidičů),
v samém počátku platnosti novely zákona řidiči skutečně začali jezdit ohleduplněji, to se
odrazilo v poklesu počtu a závaţnosti nehod, ke konci roku však odpadla počáteční obava
z kontrolní činnosti policie a řidiči se prakticky vrátili k původnímu stylu jízdy; uvedenému
zákonu mj. neprospěla ustanovení, ţe pokud se naboural byť jen cyklista a způsobil škodu
jen sám sobě, čekala ho pokuta začínající (!) na 25 000 Kč; jen náš magistrát za sledované
pololetí řešil 2 takovéto případy,
sledovaná novela pak ještě přinesla novinku ve vztahu k cizincům-přestupcům, kdy se jim
zakládají karty řidiče–cizince dle území obce, v němţ spáchali v ČR první přestupek
(dosud máme 390 těchto cizinců). Tato obec pak vede přehled přestupků tohoto cizince a
sem se zasílají veškeré jeho přestupky spáchané na územní celé ČR.

Elektronické sluţby
Elektronická sluţba „Časové řazení občanů pomocí SMS“ je na našem Úřadu
standardem. V r. 2006 si tento produkt pořídil MěÚ Vsetín a MěÚ Kadaň, obdobně pak STKALFA Technic, kam se lze od ledna 2006 objednat bez front.
Na doporučení Ministerstva vnitra, odbor modernizace ve veřejné správě, byly naše esluţby prezentovány v samostatném příspěvku na 4. Konferenci kvality zemí EU ve veřejné
správě, ve finském Tampere v 09/2006. Vědečtí zpravodajové konference na závěr jmenovali
jako příklad dobré praxe několik evropských metropolí. Mj. i náš Chomutov, který v rámci
inovací příkladně zavádí dálkovou obsluhu klientů s moţností samoobslouţení se.
V kuloárech padlo očekávání, ţe se náš magistrát zúčastní i „5. konference kvality“ v roce
2008, v Paříţi.

Dopravní a dráţní úřad, silniční správní úřad
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Povodeň v Otvicích 19. 2. 2006
V průběhu roku 2006 pokračovaly práce na přeloţce silnice I/7 se silnicí I/13 a
rozšíření silnice I/13 mezi Novými Spořicemi a Kadaňskou ulicí. Nejmírnější zima, jakou kdy
praţské Klementinum naměřilo za 230 let, umoţnila pokračování stavebních prací, takţe
oproti původnímu plánu je moţné, ţe budou obě stavby dokončeny současně a zprovozněny
v polovině roku 2007.

Původní sinice I/13 s náspem pro budoucí připojovací rameno (vlevo) – pohled směr Kadaň.

Silnice I/13 - Karlovarská ulice, v prostoru nad Hačkou – pohled směr Chomutov.
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Mostní objekt nad Novými Spořicemi v začátku stoupání do Krušných hor.

Zahájení prací na rozšíření silnice I/13 v Černovické ulici.
V průběhu posledního čtvrtletí roku 2006 byly postupně uvedeny do provozu na linky
městské dopravy nízkopodlaţní autobusy a trolejbusy. Současně s tím se objevily nečekané
problémy v souvislosti s uţíváním těchto vozidel v autobusových zálivech. Příčinou byla
jednak odlišnost v chápání výškového osazení obrub podle technické normy a poţadavku na
bezbariérovost při příjezdu vozidla, jednak i zřejmě neochota některých řidičů.
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Nízkopodlaţní trolejbus DPChJ

Nízkopodlaţní autobus DPChJ

František Josef Gerstner
V roce 2006 (22.2.) si vedení města připomnělo 250. výročí narození F. J. Gerstnera (23. 2.
1756), projektanta první koněspřeţné dráhy na evropském kontinentu a spoluzakladatele
praţské Polytechniky (dnes ČVUT). V roce 1828 jeho syn, František Antonín, realizoval
podle plánů svého otce uvedenou první ţeleznici v celé kontinentální Evropě.

Krize kolem Dopravního podniku Ústeckého kraje (se sídlem v Praze)
Tato krize, která dlouhodobě zaměstnávala tisk a postihla řadu cestujících, kteří se třeba
nedostali včas do zaměstnání, se občanů v našem správním obvodu prakticky nedotkla.
Dopravní podnik Ústeckého kraje ovládal zhruba 72 % dopravního trhu veřejné silniční
dopravy v Ústeckém kraji, coţ ho stavělo do pozice monopolního dopravce. O zbytek trhu se
pak dělilo dalších asi 10 dopravců. Kolem hledání levnějšího dopravce se pak seběhla doslova
„bitva“ mezi hejtmanem Ústeckého kraje a monopolním přepravcem.
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Demolice bývalé výpravní budovy ČSAD 19. 10. 2006 na Ţiţkově náměstí
Agenda přestupků
Počet všech přestupků zaslaných na celý ODaSČ v roce 2006 (včetně drobných, které
přestupková komise neprojednává, ukládají se po stanovenou dobu v kartách řidičů)
oblast Chomutov

oblast Jirkov

zaslané

MěPo / Police ČR

MěPo / Police
ČR

z jiných měst /
“malé“

obecné
přestupky

leden

7 / 81

0/ 1

22 / 101

151

únor

51 / 62

2/ 6

20 / 128

125

březen

20 / 79

1/ 1

32 / 344

112

duben

34 / 69

1/3

28 / 370

107

květen

21 / 73

1/3

26 / 421

130

červen

56 / 60

1/5

21 / 101

170

července

51 / 54

2/1

13 / 448

137

srpen

25 / 60

2/9

24 / 429

122

září

49 / 54

1/1

15 / 406

109

říjen

14 / 45

0/2

14 / 664

145

listopad

8 / 45

2/0

11 / 318

112

prosinec

3 / 47

0/2

14 / 126

95

CELKEM rok 2006/2005 = 1 115/ 1 124 + 4 096 / 3 508 + 1 515 / 1 817
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Vývoj došlých a zpracovaných přestupků 2006
180
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Komise v roce 2006 zasedala celkem 144 dní (2005 = 166) z celkového počtu 251 (253)
pracovních dnů, přičemţ na kaţdém z nich bylo projednáno průměrně 6 skutků. Komise má
nařízená jednání kaţdý den v týdnu s výjimkou pátku a v případě potřeby jsou nařízena
mimořádná jednání.
Nápad v roce 2006 (rok 2005) byl 1 542 (1 562) přestupků a k tomu z roku 2005 bylo nutné
projednat ještě 185 skutků (2004 = 204). Celkový počet přestupků k projednání byl tedy 1 727
(rok 2005 = 1 766, 2004 = 1 758).
Celkem k vyřízení v roce 2006

1727

Postoupeno jiným komisím
Odloţeno

242
419

Projednáno celkem:

920

blokové řízení
příkazní řízení
zastaveno (§ 76 PZ)
počet pokut
napomenutí
bez uloţení opatření

84
305
209
260
49
13

Počet spisů přecházejících do roku 2007

z toho

(celkem 546 pokut)

146

Pokuty – srovnání s předchozími lety: v době od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 bylo uloţeno:
546 pokut v celkové částce
512 000 Kč
34 pořádkových pokut v hodnotě

15 100 Kč

249 nákladů řízení v hodnotě

248 500 Kč

Celkem:

775 600 Kč
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(průměr 1 421 Kč/přestupek)

Trvalým problémem zůstává předvolávání občanů k řízení a v doručování rozhodnutí
komise (obdobně jako u soudů). Mnoho občanů se v místě svého trvalého bydliště nezdrţuje,
mají ho jen formálně. V naší územní působnosti je rovněţ mnoho bezdomovců. Nadále je
v těchto případech důleţitá pomoc městské policie.
Největší počet nápadu byl tradičně u přestupků proti majetku (§ 50 přestupkového
zákona) = 835 (2005 = 787). Z toho bylo 158 skutků postoupeno, 109 odloţeno, 241 vyřízeno
v příkazním řízení, 6 v blokovém řízení, 63 zastaveno a ve 132 případech bylo vydáno
rozhodnutí o vině. 88 skutků bylo projednáno ve společném řízení.
Přestupky proti občanskému souţití (§ 49, cit. zákona) = 492 (rok 2005 = 510).
Z toho bylo 44 skutků postoupeno, 233 odloţeno, 9 vyřízeno v příkazním řízení, 5
v blokovém řízení, 106 zastaveno rozhodnutím a v 49 případech bylo vydáno rozhodnutí o
vině. 7 skutků bylo projednáno ve společném řízení. Nerozhodnuto 39 skutků.
Jde především o uráţky na cti, nedbalostní ublíţení na zdraví, úmyslné narušování
občanského souţití vyhroţováním újmou na zdraví, drobné ublíţení na zdraví, schválnosti
nebo jiné hrubé jednání. Do tohoto ustanovení patří i tzv. návrhové delikty, coţ jsou
přestupky spáchané mezi osobami blízkými, které je moţno uzavřít smírem.
U ostatních přestupků je nápad skutků v niţším počtu, který se v průběhu let
významně nemění.
Podíl mladistvých (15 - 18 let): z celkového počtu 119 projednaných přestupků bylo
92 majetkových deliktů (drobné krádeţe, poškozování cizí věci ap.), 16 přestupků proti
občanskému souţití, 5 přestupků proti veřejnému pořádku, 4 případy představoval přestupek
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 1 případ představoval § 46/2
PZ a poslední případ se týká přestupku křivého vysvětlení. U nezletilých podezřelých jsou
tyto případy odloţeny a postoupeny oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Závěrečné charakteristiky 2006:
Novelou zák. o přestupcích z r. 1995 přenesla povinnost objasňovat přestupky
z policie na naši komisi. Za minulá období bylo nutno objasnit zhruba 30% přestupků, ale
v roce 2006 došlo ke zvýšení aţ na 40 %.
Nový správní řád od 1. 1. 2006 zavedl moţnost postihu předsedy přestupkové komise,
lhůty pro vydání rozhodnutí o přestupku jiţ nelze prodluţovat. Nedodrţení můţe být
kvalifikováno jako nesprávný úřední postup s vyvozením odpovědnosti úředníka za
způsobené škody. Tento zákon pak velmi komplikuje proces řízení. Komise je povinna činit
mnoho nových úkonů ke kaţdému spisu, časová náročnost tím vzrostla.
Odvolání proti rozhodnutí komise byla v roce 2006 podána 3 (2005 = 9). Do konce
roku 2006 bylo pravomocně uzavřeno jen 1 odvolání. Odvolací orgán zamítl odvolání a
potvrdil rozhodnutí komise.
Dopravní přestupky
 Magistrát města Chomutov, odbor dopravních a správních činností, jako příslušný správní
orgán dle § 124, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 52 písm. a), zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a o změnách
některých zákonů, projednává přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství (§
23 zákona o přestupcích), přestupky (dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a současně přestupky proti
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bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (§ 22 zákona o přestupcích). Tyto přestupky
jsou projednávány za celý správní obvod Magistrátu města Chomutov.
 Za rok 2006 bylo k projednání celkem 1 762 (2005=2 076) přestupků, včetně přestupků
přecházejících z roku 2005 = 203 (rok 2004 = 294).
Způsob vyřízení přestupků k datu 31. 12. 2006 (srovnání r. 2005):
Celkový počet k vyřízení za sledované období činil ……
1 762 přestupků (2 076)
z tohoto počtu bylo
- uloţení zákazu řízení motorových vozidel ……………………. 260
(380)
- postoupeno jiným přísl.správním orgánům, popř. odloţeno…

476

(543)

- zastaveno řízení ………………………………………………
48
- uloţeno napomenutí …………………………………………
41
- uloţena pokuta……………………………………………
1 166

(42)
(57)
(1 231)

Z uvedeného přehledu plyne, ţe v roce 2006 bylo projednáno a rozhodnuto správním
orgánem 1 166 (r. 2005 = 1231) přestupkových věcí, coţ zabezpečovalo 6 pracovnic
úřadu.
 Srovnávací tabulka:
Meziročně došlo opět k poklesu převáděných přestupků, tj. z 203 (k 1. 1. 2006) na 123
(k 1. 1. 2007)
Srovnávací tabulka:
zpracováno
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006

1 458
1 667
1 873
1 639

z toho
projednáno
1 178
1 373
1 330
1 166

přešlo do dalšího
roku
280
328
203
123

Oprávněné úřední osoby na úseku dopravy projednaly 525 (2005 = 614) přestupků ve
správním řízení. Dále v 461 (2005 = 711) případech bylo vyuţito zkráceného příkazního
řízení, ve 179 případech zkráceného blokového řízení.
V problematice nedoručitelnosti - v roce 2005 u cca 87 přestupků hrozilo promlčení záznam poštovního úřadu: Jmenovaný se na uvedené adrese trvale nezdrţuje - správní orgán
v roce 2006 navázal spolupráci mj. s úřadem práce, který magistrátu v případě, ţe je obviněný
na ÚP evidován, poskytne jeho aktuální adresu. Tak počet nedoručených případů rapidně
klesl o 52.
V přehledu uvedené pokuty mají finanční vyčíslení 3 655 600 Kč (r. 2005 = 3 971 100
Kč), tj. v průměru 3 400 Kč (rok 2005 = 3 200) na přestupek. Z pokut uloţených za rok 2006
bylo k 31.12. uhrazeno 1 159 566 Kč (rok 2005 = 1 349 524 Kč). Jde-li pak o celkovou
úhradu všech uloţených pokut, bylo k 31. 12. 2006 vymoţeno 3 281 310 Kč. V rámci
kaţdého rozhodnutí o přestupku, jímţ byl obviněný uznán vinným, je ukládána úhrada
nákladů spojených s projednáváním přestupku v paušální výši 1 000 Kč. Vyţádá-li si
projednání přestupku znalecký posudek (13), správní orgán uplatní náklady řízení ve výši 2
500 Kč.
V této souvislosti lze uvést meziroční zvýšení ceny znaleckých posudků z průměrných
5 050 na 5 950 Kč za jeden znalecký posudek. Celkem jich v roce 2006 bylo 13.
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 Závěrečné charakteristiky:
V důsledku novely zákona o provozu na pozemních komunikacích (od 1. 7. 2006),
dramaticky vzrost počet administrativních úkonů spojených se zadrţováním
řidičských průkazů a jejich odnětím do doby projednání přestupku. Od 1. 7. 2006 do
31. 12. 2006 bylo zadrţeno celkem 78 řidičských průkazů.
V souvislosti s novelou přestupkového zákona došlo oproti r. 2005 ke sníţení počtu
oznámených přestupků (jednání řidičů často naplňuje skutkovou podstatu trestných
činů), i tak dochází častěji ke komplikacím, odročení řízení (předvolávání svědků,
vyhotovení znaleckých posudků). U správních řízení, v porovnání s r. 2005, se jednání
jen výjimečně neúčastní právní zástupce obviněného.
Odbornost pracovnic úseku dopravních přestupků je nově vyuţívána také k
projednávání tzv. správních deliktů (1. 1. 2006), tj. pokud bude přestupcem právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba.

Oddělení správních činností
Evidence obyvatel
Evidence obyvatel se dělí na městskou evidenci a okresní registr obyvatel (ORO).
Městská evidence obyvatel vede údaje o obyvatelích města Chomutova a ORO údaje o
obyvatelích města Chomutova a 24 obcí ve správním obvodu. Městská evidence k 1. 1. 2007
vykazuje stav 51 098 (k 1. 1. 2006 = 51 004). ORO k 1. 1. 2007 vykazuje 50 812 (2005 =
51 501). Rozdíl je v občanech, kteří neukončili trvalý pobyt na území ČR, ale stále jsou
vedeni v centrálním registru obyvatel. Počet obyvatel správního území je k 1. 1. 2007 celkem
82 939 (2005 = 83 573). Zde se vedou údaje o státních občanech ČR, cizincích s povoleným
přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší neţ 90 dnů a občanech EU,
kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší neţ 3 měsíce, podle
zvláštního právního předpisu, cizincích, kterým byla na území České republiky udělena
mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.
Také v roce 2006 probíhalo pravidelné měsíční, tzv. "čištění evidence", tj. kontrolou
přihlašovacích karet k trvalému pobytu. Nesrovnalosti byly vyřešeny.
Přehled provedených změn za rok 2005 (r.2004) v členění ORO,

městská evidence:

Přehled provedených změn za rok 2006 (2005) v členění ORO, městská evidence:
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem
Počet osob odstěhovaných z obce 3. typu, městské
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
Narození
Úmrtí
Sňatek (počet osob)
Rozvod (počet osob)
Zrušení pobytu cizince

5 797 (5 805)
1 207 (1 324)
17
( 85)
783 (824)
692 (795)
816 (684)
595
389
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(539)
(160)

1 455 (1 672)
1 327 (1 320)
390 (513)
515 (511)
341 (296)
243
--

Zrušení trvalého pobytu
Výdej dat pro obce (změny)
Výdej dat obcím o obyvatelích

304 (223)
14 622
123 908

Vybráno na správních poplatcích

116 550 (115 100) Kč.

250
8 853

Občanské průkazy
K 31. 12. 2006 končila platnost OP vydaných do 31. 12. 1996. Obdobně, do 31. 12. 2007
budou měněny OP vydané do 31. 12. 1998. Platnost vydaných OP se strojově čitelnou zónou
(vydávány od II. poloviny roku 2000) je podle na nich uvedeného data.
Vydáno občanských průkazů celkem za rok 2006 (r. 2005)
Z toho prvních OP
Z toho z důvodů:

15 273 (18 445)
1 076 (1 068)

Změny trvalého pobytu
Změny rodinného stavu
Odcizení OP
Ztráta OP
Poškození nebo zničení
Ztráta platnosti OP
Pozbytí státního občanství ČR
Skartování OP celkem
Předáno OP občanům
Počet projednaných přestupků
z toho řešeno blokově

1 845
641
908
1 447
129
2 548
10
12 929
15 065
2 155
1 092

(3 868)
(1 370)
( 831)
(1 394)
(112)
(4828)
(16 110)
(2 207)
(760)

Vybráno na pokutách celkem
181 900 (127 700) Kč
Vybráno na správních poplatcích 273 150 (216 150) Kč
Oddělení iniciovalo a aktivně provedlo výměny občanských průkazů při osobních
návštěvách starších, resp. nepohyblivých občanů (LDN, všechny domovy důchodců,
domácnosti, nemocnice). Tím bylo dosaţeno výměny OP výrazně před zákonnou lhůtou
12/2006 a eliminoval se nápor klientů v samém závěru roku 2006.

Cestovní doklady
Vydáno cestovních dokladů celkem
Z toho :

7 225 (7 364)

Se strojově čitelnou zónou celkem
Bez strojově čitelné zóny ( vyrábíme u nás )
Cestovní doklady s biometrickými prvky (od 1. 9. 2006)
Dětem do 15 let
Ztraceno CD
Odcizeno CD
Nálezy cestovních dokladů
Počet provedených změn v CP do 1. 9. 2006

6 517 (6 582)
708
(782)
486
1 027
(748)
218
(317)
66
(85)
40
460
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Odňato CD
Skartováno CD celkem
Vyřízeno CD cestou zastupitelského úřadu
Předáno CD občanům
Vyřízeno celkem přestupků
Vybráno na pokutách celkem

2
(0)
6 367 (6 200)
75
(88)
6 939 (6 321)
418
(415)
9 900 Kč (4 800 Kč)

Vybráno na správních poplatcích

1 862 000 Kč

(1 621 750) Kč

Samostatný proces se týkal přípravy a zavedení snímání biometrických prvků ţadatelů o
CD. Dohled mělo MV ČR, náš magistrát projekt spustil k 1. 9. 2006 bez větších obtíţí
(novinkou je zrušení zapisování dětí do CD rodiče, biometrické údaje lze snímat dětem od
věku 5 let, dětem mladším se vydávají CD bez strojově čitelných údajů s platností 1 rok a
zhotovují se přímo na magistrátu). Dále byla zrušena registrace námořnické kníţky, tzv.
cestovní průkazy jiţ vydávají pouze zastupitelské úřady. V této souvislosti od 1. 9. 2006 jiţ
MěÚ Jirkov nenabírá ţádosti o vydání CD, pouze ţádosti o vydání CD dokladu bez strojově
čitelných údajů. Kaţdý občan nově ţádá o vydání CD s biometrickými údaji jen v místě svého
trvalého pobytu, zde také nový doklad přebírá. Od 1. 5. 2008 hodlá MV ČR zavést snímání
dalšího biometrického prvku - otisků prstů (od 5 let věku).

Matrika
Zápis narozených dětí
Zápis uzavřených manţelství
Zápis úmrtí
Měsíční zpracování statistických výkazů
Přijetí ţádostí o osvědčení SO ČR
Sňatek s cizincem
Sňatek s nezletilým
Právní způsobilost k uzavření manţelství
Rejstřík trestů
Vyhotovení duplikátů RL, OL, ÚL
Vyhotovení dokladů do ciziny
Zápis do zvláštní matriky Brno
Počet vydaných rodných čísel
Ověření podpisů
Ověření opisů listin a vydaná potvrzení
Kopírování pro občany
Církevní sňatek
Rozvody
Změna příjmení po rozvodu
Volba 2. jména
Příjmení v nepřechýlené podobě
Osvojení
Určení otcovství
Změna jména a příjmení z rozhodnutí jiných úřadů
Popření otcovství
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726
(858)
248
(198)
778
(852)
1754 (1 899)
436
(292)
16
(16)
0
(1)
18
(19)
1 832 (1 514)
1 330 (1 443)
186 (130)
36
(37)
725 (858)
2 172
(890)
1 333
(603)
128
(74)
8
(6)
216 (242)
20
(19)
11
(3)
6 (13)
11
(16)
333 (329)
59
(47)
29
(26)

Dodatečné záznamy do matričních knih
Předání udělovací listiny o SO ČR
Kontrola vedení matričních knih MěÚ Jirkov
Aktualizace sbírky listin MěÚ Jirkov
Metodická činnost - zákon č. 41/1993 Sb.,pro jiné obce
- pro naše zaměstnance
- zákon č. 301/2000 Sb., pro MěÚ Jirkov
Vybráno na správních poplatcích

258 945,-

126
16
1
73
65
31
35

(74)
(20)
(1)
(73)
(1)
(27)
(33)

(195 932,-) Kč

Slavnostní obřady konané v roce 2006 (2005) na úseku matriky:
Vítání občánků
Zlaté svatby
Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)
Slavnostní zápisy
Předání "udělovací listiny státního občanství ČR" u tajemníka magistrátu

42 akcí (35)
5 akcí
(3)
39 akcí (32)
6 akcí
(6)
16 akcí (20)

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. června
2006 zajišťoval Magistrát města Chomutov, ODaSČ - oddělení správních činností pro
Chomutov + dalších 16 obcí.
Volby do zastupitelstev obcí zajišťoval úsek evidence obyvatel ODaSČ ve dnech 20.
a 21. října. Magistrát byl registračním úřadem pro Chomutov + 16 obcí ve správním obvodu.
Nabíral kandidátní listiny, vydával rozhodnutí o registraci kandidátních listin, zajišťoval tisk
hlasovacích lístků, školil všechny okrskové volební komise obcí. Řídil i průběh a provedl
archivaci volební dokumentace. Současně zkontroloval všech 40 okrsků v Chomutově, a
rovněţ 16 obcí. Kontrolu prováděly pracovnice oddělení, mj. obce Kalek (sčítání hlasů).
Po vyhlášení výsledků těchto voleb předal registrační úřad všem zvoleným členům
zastupitelstev osvědčení.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 20. a 21. října a druhé kolo voleb 27. a
28. října 2006 zajišťoval magistrát pro územní rozsah celého bývalého okresu Chomutov.
Tento registrační úřad přijímal přihlášky k registraci, vydával rozhodnutí o registraci,
zajišťoval tisk hlasovacích lístků, školení veškerých okrskových volebních komisí,
kontroloval průběh voleb a zajišťoval archivaci volební dokumentace.
Při těchto volbách registrační úřad Chomutov:
 zajistil přiměřené podmínky Českému statistickému úřadu pro sčítání hlasů v 1. patře
magistrátu,
 všem 40 okrskům poskytl vhodnou výpočetní techniku na zjištění výsledků hlasování,
 přípravu všech voleb zajišťoval vesměs mimo běţné úřední hodiny (zamezení dopadu na
obsluhu klientů).
Význam elektronických sluţeb v činnosti oddělení správních činností:
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Od poloviny roku 2004 se mohou klienti objednat na úsek CD pomocí SMS, popř. na
infoservisu. Vyuţití této sluţby je mizivé, nedosahuje vyuţívání stejné sluţby na registru
silničních vozidel.
Trvale je vysoký zájem občanů o e-sluţbu zpětné vyrozumění pomocí SMS (80%).
Nabízena je na agendách CD + OP (+ŘP) a zásadně ovlivnila růst produktivity práce úředníků
(odpadly telefonické dotazy, menší tvorba front klientů).
Jen zvolna si občané zvykají na moţnost bezhotovostní úhrady správních poplatků na
oddělení správních činností prostřednictvím platebního terminálu.
Pilotní projekt OECD – Charta pro občany
V květnu 2006 se chomutovský magistrát zapojil do projektu Ministerstva vnitra ČR,
resp. OECD – „Charta pro občana“, zaměřeného na zkvalitňování poskytovaných sluţeb.
Konzultace se konaly na MV ČR a řídili je lektoři SIGMA/OECD:
Dr. Elke Löfler (SRN) a Prof. Salvador Parado (Španělsko).
Co je charta:
Jde o jednostranné veřejné vyhlášení závazků zásadního významu zaručující adresátům určitá
práva a plnění, která mohou očekávat. V našem případě jde o závazek reprezentace města
garantovat sluţby způsobem, jak je uvedeno v textu jednotlivých chart a rovněţ je zde příslib,
co nastane, pokud úřad závazek nesplní. Na druhé straně princip charty stojí i na přiměřené
odpovědnosti adresáta, cílové skupiny. Např. Australský svaz uţívá ve své chartě přímo název
článku - Povinnosti klientů.
Z původních asi 15 zástupců veřejné i podnikatelské sféry projekt nakonec absolvovaly 4
subjekty. Náš magistrát zpracoval, a také dokončil, 3 charty:
Charta pro občana – Dávky v hmotné nouzi
(Bc. E. Veselá)
Charta pro občana – Řešení podnětů klientů
(M.Čermáková, Ing. Mravcová)
Charta pro občana – Elektronické sluţby
(Ing. B. Rathouský)
Podle znaků pořádající organizace OECD–SIGMA, splnily podmínky nakonec jen 2 naše
„charty“. Z hlediska v té době zesilujících byrokratických a formalizovaných charakteristik
EU šlo spíše o svého druhu vyznamenání a potvrzení manifestace našeho zdravého rozumu,
pokud experti SIGMA/OECD vyřadili na znalostní společnost orientovanou - Chartu
elektronických sluţeb.

Internetový kiosek v přízemí budovy magistrátu.
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Připravenost pracoviště cestovních dokladů pro snímání biometrických údajů k 1. 9. 2006.
V roce 2005 bylo odborem dopravních a správních činností celkem odesláno 20 393 SMS
zpráv, v roce 2006 to jiţ bylo 33 140 SMS zpráv.
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Diplom Ministerstva financí Finska, pořadatele 4. konference kvality ve veřejné správě zemí
EU (září 2006, Tampere).
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Oslavy vzniku statutárního města
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V průběhu oslav vzniku magistrátu projíţděly městem „alegorické vozy“, které připravily
jednotlivé organizace města.

Odbor školství a kultury
Vedoucí odboru školství a kultury Dagmar Mikovcová ve svém příspěvku do kroniky
města podrobně zaznamenala 250. výročí narození Františka Josefa Gerstnera, které si
připomnělo nejen samotné město. Našemu nejvýznamnějšímu rodákovi proto věnuji
samostatnou kapitolu a zde uvádím konkrétní akce s tímto výročím spojené.
Česká národní banka vydala pamětní stříbrnou minci k 250. výročí Františka Josefa
Gerstnera, slavný matematik a fyzik je tak prvním chomutovským rodákem, jehoţ portrét se
objevil na penězích. Město Chomutov u příleţitosti tohoto výročí iniciovalo vydání dopisnice
s přítiskem od chomutovské výtvarnice Marie Svobodové, křest slavnostní dopisnice konaný
v den oslav 250. výročí narození F.J. Gerstnera 22. února 2006 dokládáme fotografií.
Chomutovského rodáka oslavil i pořad „Po stopách Františka Gerstnera“ vyrobený
v koprodukci Milan Kopecký – TV WALK a Česká televize. Dokument byl vysílán v rámci
filmového cyklu s názvem Po stopách …., a vzbudil velký ohlas. Dodnes jsou nosiče
ţádaným propagačním materiálem.
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Další akce pořádané odborem školství a kultury v roce 2006:
13. 1. - 16. 1. 2006 Region tour Brno
Ve dnech 13. 1. -16. 1. 2006 proběhl v Brně na výstavišti jiţ 16.ročník mezinárodního
veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO 2006 a 15. ročník mezinárodního veletrhu
turistických moţností v regionech REGIONTOUR 2006. Město Chomutov při své účasti
v rámci expozice Ústeckého kraje propagovalo především přírodní krásy města a nejbliţšího
okolí. Odborníkům i široké veřejnosti předali pracovníci odboru školství a kultury nejen
informace, ale i rozsáhlý sortiment propagačních materiálů.
22. 2. - 26. 2. 2006 Holiday World 2006
Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2006 v Praze –
Holenicích měl Chomutov dokonce dvojí zastoupení. Město samotné se prezentovalo
v rámci expozice Ústeckého kraje a Podkrušnohorský zoopark pak pod křídly Unie českých a
slovenských zoologických zahrad. Největšího veletrhu svého druhu ve střední Evropě se
Město Chomutov zúčastnilo jiţ podvanácté.
10. 3. 2006 Vlajka pro Tibet
Jiţ třetím rokem město Chomutov vyvěsilo od rána vlajku Tibetu před radnicí,
přidalo se tak k ostatním městům vyjadřujícím sympatie s bojem Tibetu. Studenti soukromého
gymnázia spolu s chomutovskými občany vytvořili před Městskou věţí na náměstí 1. máje
mandalu. Akci podpořil i Podkrušnohorský zoopark postavením jurty.
18. 3. 2006 Reprezentační ples města Chomutov
Tradiční tečkou za plesovou sezonou byl reprezentační ples města. Nepřekvapil ani
mimořádný zájem občanů o tento ples, který láká návštěvníky kvalitní hudbou k tanci, ale i
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řadou zajímavých hostů, tentokrát
s protagonistou Jiřím Kornem.

bezkonkurenčně

zaujalo

pěvecké těleso

4Tet

20. 3. 2006 Den učitelů – ocenění učitelů ministryní školství, JUDr. Petry Buzkové
I letošní rok obdrţeli čtyři kantoři ke Dni učitelů ocenění z rukou ministryně
školství, JUDr. Petry Buzkové. Jedním z nich, kteří byli pozváni na pódium Státní opery
v Praze, byla i Mgr. Hana Horská, ředitelka chomutovské základní školy. Úspěch ocenilo
i vedení města Chomutova na setkání ředitelů chomutovských středních, základních i
mateřských škol v prostorách Městského divadla, starostka města předala paní ředitelce
finanční odměnu a místostarosta pak velikou kytici.
15. 4. 2006 Den památek a sídel
V měsíci dubnu se kaţdoročně otevírají historická sídla a památky, vstup bývá
zpravidla zdarma a zpřístupňují se i místa, která jsou pro milovníky historie obvykle
uzavřena. Město Chomutov dne 15. 4. 2006 dovolilo návštěvníkům nahlédnout v budově
starobylé radnice do klenotnice, která se chlubí stropními freskami s motivem Tobiášovy
legendy. Návštěvníkům byl výjimečně umoţněn jedinečný pohled do kostela sv. Kateřiny
z oratoře slečen, která se nachází za kanceláři starostky města.
22. 4. - 4. 5. 2006 Chomutovské slavnosti 11. ročník
Poslední týden v měsíci dubnu město Chomutov tradičně slaví. V rámci
Chomutovských slavností byl na kaţdý den připraven zajímavý program pro všechny věkové
kategorie. Probíhal Den plný sportu za účasti našich malých německých přátel z partnerského
města Annaberg-Buchholz. Aktivně se zapojili do sportovních soutěţí na školách v sálové
kopané, plavání, volejbalu i atletice. Pouze malování na chodníky v městském parku dětmi
mateřských škol se díky špatnému počasí přesunulo do uzavřených prostor, přesto děti
vytvořily neobyčejně zajímavé a krásně barevné pohádkové motivy, za které je starostka
města sladce odměnila. O víkendu se Chomutov vrátil v čase do středověku, chodníky
městského parku byly posety stánky s dobovým zboţím. Vyvedené počasí přilákalo obrovské
mnoţství návštěvníků, kteří mimo jiné shlédli rytířský turnaj. Úspěch sklidilo i večerní
představení končící ohňostrojem. Jako kaţdý rok potěšili se i milovníci rychlých kol na srazu
historických vozidel. I tentokrát rozkvetl střed náměstí 1. máje malými děvčátky i většími
slečnami, která v rámci přehlídky maţoretkových skupin za zvuků dechových hudeb
předvedla svá vystoupení zaplněnému náměstí.
16. 5. 2006 Dopravní soutěţ pro mladé cyklisty
Příslušné odbory městských úřadů v Chomutově a Kadani za přispění příslušníků
městské i státní policie, pracovníků autoškoly Omega a Českého červeného kříţe jako kaţdý
rok organizovali v měsíci květnu oblastní kolo Dopravní soutěţe pro mladé cyklisty.
Tentokráte se soutěţ konala 16. 5. 2006 za účasti dětí z Chomutovska a Kadaňska.
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Soutěţilo 13 druţstev v kaţdé kategorii – to je 13 x 4 x 2 = 104 ţáků
Školy – 7 z Chomutova, 2 z Jirkova, 1 z Března, 1 z Kadaně a 2 z Klášterce n/O
Výsledky
I. Kategorie
1. místo ZŠ Písečná – v kraji druţstvo na 6. místě, jednotlivci na kraji: Vojtěch Gobi 7.,
Kristýna Kvapilová 10.
2. místo ZŠ Kadaňská
3. místo ZŠ Heyrovského
II. kategorie
1. místo ZŠ Školní – v kraji druţstvo na 5. místě, jednotlivci na kraji: Filip Ţovín 4. místo a
Nikola Klencová 19.
2. místo ZŠ Petlerská, Klášterec
3. místo ZŠ Kadaňská
23. 5. 2006 TOURPROPAG Písek
Do různých kategorií soutěţe o nejhezčí a nejzajímavější propagační materiál konané
u příleţitosti veletrhu cestovního ruchu TOURPROPAG Písek jsme přihlásili
chomutovského průvodce, kalendář na rok 2006 a plakát chomutovských slavností. Materiály
postoupily do hodnoceného kola, avšak ţádnou prestiţní cenu neobdrţely, přesto jsme Písek
dne 23. 5. 2006 navštívili.
15. 6. 2006 udělení Cen Jiřího Popela z Lobkovic
Rada města Chomutova schválila návrhy Komise pro výchovu a vzdělávání na
udělení Ceny J. Popela z Lobkovic za rok 2006. Ceny byly uděleny 15. června 2006 při
slavnostním ceremoniálu. Na základě výzvy v Chomutovských novinách posoudila KVV
zaslané návrhy na ocenění a vybrala nominace, které předloţila radě ke schválení:
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1) Mgr. Zdeněk Hejna – bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, neúnavný
lektor různých vzdělávacích kurzů a přednášek, znalec regionální kultury a zejména
literatury
2) P. Jan Kozár – vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan chomutovského
Děkanského úřadu Římsko – katolické církve
3) Zdena Binterová – regionální historička, autorka a spoluautorka desítek odborných a
populárně naučných kniţních publikací a bezpočtu článků v odborném tisku, bývalá
ředitelka chomutovského muzea
4) MUDr. Miroslav Záleský – dlouholetý pediatr, který působil v Chomutově a
v Jirkově, podílel se na vzniku systematické alergologické péče pro děti v regionu,
zemřel 2005 – cena IN MEMORIAM
5) Ing. Václav Klepl – dlouholetý (1949 – 1967) ředitel Střední průmyslové školy
v Chomutově, podílel se na obnovení výuky na této škole po roce 1945, je autorem
řady výukových pomůcek pro výchovu mladých techniků, které našly uplatnění mimo
jiné i na průmyslové škole v Káhiře
6) Ladislav Klement – autor beletristicky zpracovaných vzpomínek na pobyt
v koncentračním táboře Dachau (knihu nyní připravuje SKKS k vydání), dlouholetý
člen Svazu bojovníků za svobodu, pro který vedl i osvětovou a přednáškovou činnost
– cena IN MEMORIAM
7) JUDr. Milan Kindl, CSc. – význačný český právník, spoluzakladatel a první děkan
(nyní proděkan) Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, autor řady
odborných článků a publikací s právnickou tématikou
Koncem června 2006 byl odborem školství a kultury a provozovatelem Městského
informačního centra firmou MODUA řádně dokončen projekt Propagace a prezentace
Chomutovska, jako ucelené destinace. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu
včetně povinných příloh byla v termínu odevzdána na Krajský úřad Ústeckého kraje. Město
Chomutov získalo ze strukturálního fondu ERDF cca 2 miliony Kč, podíl města činil 512 000
Kč. V rámci tohoto projektu byla zpracována studie a následně pak strategie cestovního
ruchu, kromě Průvodce Chomutovem byl zhotoven nový propagační materiál Průvodce
Chomutovskem, jehoţ zpracování se účastnily obce na Chomutovsku, dále pak výstupem byl
propagační komplet CD a DVD. Důleţitou akcí v rámci projektu bylo konání
Reprezentačního workshopu, který byl naplánován na 11. 5. 2006. Byli osloveni zástupci
všech časopisů a publikací, ve kterých Město Chomutov pravidelně inzeruje. Jednalo se o
oficiální pozvání prostřednictvím kanceláře starostky včetně programu. Byl vyuţit i kontakt
partnera projektu – AGENTURY MODUA na ČT. Vlastního reprezentačního workshopu se
účastnilo 18 osob, z toho 9 zástupců pracovního týmu Města Chomutova a 9 zástupců médií,
ostatní se z různých důvodů omluvili (př. pracovní vytíţení, uzávěrka časopisu, nepřítomnost
v republice apod.). Manaţer projektu, pracovnice IC, zástupce různých odborů MěÚ byli
hotovi zodpovědět jakýkoli dotaz týkající se cestovního ruchu, historických památek ale i
rozvoje města a jeho okolí. Efektivně byl vyuţit i čas během přesunů z jednotlivých
prezentací k propagaci dalších zajímavostí regionu, které program z časových důvodů nemohl
obsahovat.
Program zahrnoval jak prohlídku samotného města Chomutova, jeho zajímavých lokalit Podkrušnohorského zooparku, Bezručova údolí, Kamencového jezera tak i okolí, a to
ekofarmy, ranče Oáza Věry Lacmanové ve Výsluní, historické kovárny KOVEX – ARS
v Březně, vinařství Sady a školky ve Vičicích a nakonec ukázky historické hostiny v Hotelu u
sv. Václava p. Zdeňka Štoudka včetně doprovodného programu. Dne 12. 5. 2006 byl
reprezentační workshop ukončen projíţďkou Safari Expresem v podkrušnohorském zooparku.
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Úspěšnost workshopu byla měřitelná počtem článků o Chomutově a jeho blízkém okolí v
časopisech a různých tiskovinách zaměřených na cestovní ruch, nehledě na jejich velký ohlas
u turistů.
21. 6. 2006 Den hudeb
V rámci Dne hudeb se v městském parku 21. 6. 2006 zahájily pravidelné koncerty
dechových hudeb. V měsíci červenci aţ srpnu vţdy ve středu v podvečer Město Chomutov
nabídlo milovníkům tohoto ţánru Staročeskou dechovku.
9.9.-10.9.2006 Dny evropského kulturního dědictví
Ve dnech 9. 9. aţ 10. 9. 2006 se uskutečnily Dny evropského kulturního dědictví,
jedná se o další termín, kdy jsou zpřístupněny památky a historická sídla zdarma, podobně jak
je tomu u Dne památek a sídel. Město Chomutov nabídlo prohlídku zajímavých míst ve
starobylé radnici, klenotnici s freskami Tobiášovy legendy a pohled z oratoře slečen za
kanceláří starostky.
19. 9. - 21. 9. 2006 Primární prevence drogové závislosti
Ve dnech 19. 9. aţ 21. 9. 2006 byly pod záštitou paní primátorky uvedeny
v chomutovských kinech pořady společnosti Medea Kultur pro ţáky 2.stupně základních
škol zaměřené na problematiku primární prevence drogové závislosti na téma Obecná
problematika drog.
25. 9. 2006 Zastupitelstvo města Chomutova schválilo další optimalizační krok
Rada města Chomutova uloţila vedoucí odboru školství řešit problematiku Základní
školy při nemocnici a Mateřské školy při nemocnici, Chomutov, Kochova 1185. Na základě
zjištěných informací odbor doporučil sloučení zmíněného subjektu se Základní školou
Chomutov, 17. listopadu 4728, která je svým zaměřením jako speciální škola nejblíţe tomuto
typu školy. Byly navrţeny postupné kroky pro provedení změn ve školském rejstříku.
Zastupitelstvo města Chomutova tento záměr, konkrétně sloučení těchto subjektů na
svém jednání dne 25. 9. 2006 schválilo a nástupnickou organizací určilo Základní školu
Chomutov, 17.listopadu 4728, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2007.
11. 10. 2006 Imatrikulace studentů ČVUT FS v Betlémské kapli
V Betlémské kapli dne 11. 10. 2006 od 13,00 hod. se koná slavnostní imatrikulace
studentů Českého vysokého učení technického Fakulty strojní, tedy i prvních studentů
Detašovaného pracoviště v Chomutově.
28. 10. 2006 Hubertova jízda
Tradičně ve spolupráci s jezdeckým oddílem Podkrušnohorského zooparku Chomutov
pořádá město Chomutov Hubertovu jízdu.
2. 11. - 4. 11. 2006 MADI TRAVEL MARKET
Město Chomutov se v rámci 13. mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a
hotelnictví MADI TRAVEL MARKET v Praţském veletrţním areálu účastnilo 9. ročníku
MADI REGION, kde několik desítek regionů nabízí své konkrétní produkty pro zahraniční i
domácí klienty.
6. - 8. 11. 2006 prezentační výstava Vzdělávání 2007
Ve dnech 6. 11. aţ 8. 11. 2006 realizovala Okresní hospodářská komora
v Chomutově ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska, Úřadem práce
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v Chomutově a školami prezentační výstavu středních škol a učilišť ve Sportovní hale
v Chomutově. Vzdělávací nabídku pro školní rok 2007/2008 a své aktivity představují střední
školy a učiliště nejen z okresu Chomutov, aby zásadním způsobem ovlivnily rozhodování
ţáků základních škol, kterým směrem se dále vzdělávat tak, aby svou odbornost následně
našli uplatnili na trhu práce.
11. 11. 2006 Den veteránů
U kostela sv. Barbory před památníkem obětem světových válek vedení města
Chomutova kaţdoročně uctívá památku padlých za účasti zástupců Československé obce
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce sokolské a dalších.
13. 11. 2006 Rada města Chomutova schválila úpravu organizačního řádu
Rada města Chomutova svým usnesením č. 013/06-N schválila převedení dvou
pracovních míst (úsek cestovního ruchu a úsek kultury) z organizační struktury odboru
školství a kultury do organizační struktury odboru kancelář primátora, úseku vnějších vztahů,
a změnu názvu odboru školství a kultury na odbor školství.
14. 12. 2006 setkání starostů
Odbor školství vyuţil nabídky paní primátorky a na setkání starostů obcí správního
obvodu obce Chomutov jako obce s rozšířenou působností konaném dne 14. 12. 2006 od 9,00
hodin ve starobylé radnici seznámil přítomné se změnou zákoníku práce ve vztahu ke
školství, konkrétně s povinností obce upravit plat ředitelům zřizovaných škol v souladu
s novelizovaným právním předpisem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Helena Veselá, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ve své hodnotící
zprávě za rok 2006 uvedla, ţe na odbor bylo přijato celkem 5 971 ţádostí o dávky a sluţby
sociální péče, tj. opět byl oproti loňskému roku zaznamenán pokles. Zpřísnily se podmínky
pro poskytování dávek sociální péče, podmíněných sociální potřebností, tj. ţadatel musí
kaţdý měsíc prokazovat svou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, zejména vlastní
prací. V roce 2006 bylo poskytnuto celkem 44 638 opakovaných dávek sociální péče, tj. o 3
910 méně. Vyplaceno bylo za rok 2006 na dávkách sociální péče 157 782 304 Kč.
Vzrůstající tendenci má od roku 2003 přiznávání průkazů mimořádných výhod pro
těţce zdravotně postiţené občany, v porovnání s rokem 2005 činil nárůst 593 průkazů,
celkem bylo k 31. 12. 2006 přiznáno 638 průkazů TP, 2150 průkazů ZTP a 715 průkazů
ZTP/P. Mírně stoupají i ţádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla, v roce 2006 bylo
přiznáno 1 396 příspěvků na provoz motorového vozidla v celkové částce 9 331 000 Kč.
V roce 2006 bylo radou města doporučeno přidělit 4 bezbariérové byty zdravotně
postiţeným občanům.
OSVaZ zpracovával Chartu pro občana – Dávky v hmotné nouzi. Jedná se o pilotní
program v rámci zlepšení poskytovaných sluţeb občanům a lepší komunikaci občanů s naším
odborem.
OSVaZ začal podle novely zákona o pozemních komunikacích rozhodovat o vydávání
zvláštního označení vozidla pro praktické lékaře.
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Pro spolupracující organizace včetně nestátních subjektů provedly pracovnice odboru
proškolení k novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, spolupráce funguje rovněţ se
Svazem diabetiků či Střediskem pro nevidomé a slabozraké. Členové jsou seznamováni
s novinkami v sociální oblasti.
OSVaZ se podílel na zpracování Komunitního plánu města Chomutova, zpracování
Katalogu poskytovatelů sociálních sluţeb.
K dalšímu nárůstu došlo od roku 2003 u řešení nezletilých dětí, které se dopouštějí trestné
činnosti, přestupků a mají poruchy chování. U celkového počtu klientů kurátora pro mládeţ
došlo od roku 2003 k nárůstu o 154 dětí a mladistvých, u trestné činnosti o 86, u přestupků o
46, nejvyšší nárůst je u výchovných problémů, kde došlo v uvedeném období o nárůst 123
dětí a mladistvých.

Trestná činnost dětí a mládeže
Období
2003 2004 2005 2006
Počet klientů kurátora pro mládež
557 634 601
711
Trestná činnost dětí a mládeže
215 229 231
301
Přestupky spáchané mladistvými
141 147 135
187
Výchovné problémy dětí a mladistvých
311 390 262
434

Počty klientů kurátora pro mládež
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Opět se uskutečnilo, letos jiţ posedmé, společné setkání pěstounských rodin Magistrátu
města Chomutova a města Mostu a Městského úřadu Litvínov. Akce se zúčastnilo 14 rodin,
z toho 21 dětí. Setkání proběhlo o víkendu 16. 6. - 18. 6. 2006 v penzionu Nový Mlýn ve
Starých Splavech. V sobotu proběhlo umělecko-výtvarné dopoledne pro děti, kdy si děti samy
malovaly na trička obrázky podle šablon. Pro menší děti následovalo sportovní vyţití a pro
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větší děti beseda s vychovatelem výchovného ústavu a ředitelem Střediska výchovné péče
z Prahy.
Dospělí uvítali moţnost účasti na odborné přednášce zaměřené na činnost orgánu sociálně
právní ochrany dětí, poradenskou pomoc a problémy spojené s výchovou dětí. Besedu
zabezpečil speciální pedagog. Odpoledne proběhla „cesta za pokladem“, kdy děti plnily různé
úkoly, potom ho společně našly a „královsky“, tj. rovným dílem se o něj rozdělily. Cesty za
pokladem se zúčastnili i pěstouni. Večer při táboráku se jednotlivé rodiny vzájemně
představily a vystoupily se svým krátkým programem – recitací, vtipy či písničkou, potom si
všichni společně zazpívali při kytaře. V neděli dopoledne se rodiny projely po jezeře na
šlapadlech. V závěrečném hodnocení vyslovili účastníci naprostou spokojenost s proběhlým
víkendem.

Další předvánoční setkání pěstounských rodin se jako kaţdoročně uskutečnilo ve
spolupráci s SKKS Chomutov. Pro děti a dospělé byl připraven bohatý program, pěstouni
měli moţnost se na odborníky obrátit se svými problémy. Všichni byli uvítáni v galerii
Lurago, prohlédli si výstavu a společně si zazpívali koledy za klavírního doprovodu p.
Dobiášové. Poté shlédli divadelní představení Pohádky z kočárku aneb Pohádky pro ubrečené
děti. Kaţdé dítě u vánočního stromečku předvedlo své vystoupení, děti zazpívaly, přednášely
básničky. Na závěr byla pro všechny připravena diskotéka s Broňou Radostou. Setkání se
zúčastnilo celkem 32 dětí z 23 rodin. Kromě zástupců odboru se setkání zúčastnila i Kamila
Nováková, členka rady města.
Pracovníci odboru se věnují rovněţ primární prevenci. Uspořádali besedy
v Mateřském centru Kolibřík, na Střední zdravotnické škole a na Základní škole speciální
v Chomutově.
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Činnost Rady města Chomutova
Členové Rady města Chomutova, jejichž mandát vypršel dnem voleb do zastupitelstev
obcí:
 Ing. Mgr. Ivana Řápková - primátorka
 Ing. Jan Řehák – 1. náměstek primátora
 Ing. Rudolf Kozák – náměstek primátora
 Ing. Bohumil Bocian
 Ing. Stanislav Lesák
 Mgr. Pavel Markvart
 Alexandr Novák
 JUDr. Jiří Polanský
 Jindřich Stádník
 MUDr. Dţamila Stehlíková
 Mgr. Miloš Zelenka
Složení Rady města Chomutova od ustanovujícího zastupitelstva města ze dne 6. 11.
2006:












Ing. Mgr. Ivana Řápková - primátorka
Ing. Jan Řehák – 1. náměstek primátora
Jana Vaňhová – náměstek primátora
Petr Husák
Ing. Vladimír Janda
MUDr. Michal Kasl
Mgr. Jan Mareš
Mgr. Pavel Karel Markvart
Kamila Nováková
PaedDr. Jiří Roth
Jindřich Stádník

Jednání Rady města Chomutova ze dne 23. 1. 2006
Rada města projednala a vzala na vědomí zprávu o čerpání fondů Evropské unie v
Ústeckém kraji. Zpráva vychází z výsledků benchmarkingu obcí III. typu, který si objednal
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z hodnocení vyplývá, ţe
Město Chomutov je v čerpání finančních prostředků EU jedním z nejúspěšnějších měst v
Ústeckém kraji, a to jak v objemu získaných investic, tak v počtu podávaných projektů.
Celkově je zde této agendě věnována velká pozornost.
Rada města projednala ţádost Deníku Chomutovska a schválila poskytnutí příspěvku
30 000 Kč na akci Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za rok 2005. Anketa, ve které
veřejnost i odborníci volí nejlepší sportovce i sportovní kolektivy regionu, proběhne letos uţ
pojedenácté. Město Chomutov je tradičním partnerem akce.
Rada města schválila vyhlášení grantů na rok 2006 a jmenovala komisi pro posouzení
žádostí o granty. Granty byly vyhlášeny na následující čtyři témata: Prevence šikany a
agresivního chování v základních školách v Chomutově, Prevence závislostí v základních
školách v Chomutově, Zpřístupnění školních hřišť široké veřejnosti a Podpora vzdělávání
trenérů dětí a mládeţe. Ţádosti o granty budou přijímány do 31. března 2006.
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 6. 2. 2006
Rada města schválila organizační změnu na odboru životního prostředí a současně
zvýšení limitu zaměstnanců MěÚ o jednoho pracovníka. Ten bude kontrolovat, jak právnické
i fyzické osoby oprávněné k podnikání likvidují odpad. Ţivnostenský úřad totiţ eviduje na
území města 3 753 provozoven, zatímco Technické sluţby města Chomutova mají k 13. lednu
2006 uzavřeno jen 711 smluv na svoz a zneškodňování odpadu. Přestoţe odpad lze likvidovat
i jinými způsoby, dá se předpokládat, ţe několik tisíc podnikajících osob obchází zákon.
„Důslednou kontrolou by na poplatcích a pokutách mohl stoupnout příjem města odhadem
nejméně o jeden milion korun. Nepochybně to bude mít pozitivní vliv na čistotu města a tím i
na mínění občanů, z jejichž poplatku už nebude hrazena likvidace odpadu z podnikání,“ řekla
starostka města Ivana Řápková. V současnosti vykonává kontrolní činnost jeden pracovník,
vzhledem k rozsahu agendy v odpadovém hospodářství však nelze kontrolu provádět
systematicky. S nástupem nového pracovníka bude mít Městský úřad v Chomutově 239
zaměstnanců.
Rada města schválila pronájem nebytových prostorů v objektu Dřínovská 4606.
V současné době zde působí mateřská škola a Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých. V části objektu bude provozováno mateřské centrum, část bude vyuţívat
občanské sdružení Zvony naděje ke své spolkové činnosti. V obou případech se smlouva
sjednává na dobu neurčitou, za 100 Kč/rok, s tím, ţe sluţby spojené s uţíváním nebytových
prostorů budou hradit nájemci. Organizace Zvony naděje, která sdruţuje občany ukrajinské
národnosti, se zavázala poskytovat prostor k činnosti i ostatním národnostním menšinám
působícím na území Chomutova.
Rada města projednala ţádost společnosti Kinematograf bratří Čadíků a pověřila
vedoucí odboru školství a kultury Dagmar Mikovcovou zahájit jednání s touto společností.
Společnost oslovila vedení města s ţádostí o finanční příspěvek, který by jí pomohl
překlenout období finančních potíţí a umoţnil zachování její činnosti - projekci českých filmů
pod širým nebem a shromaţďování finančních prostředků pro charitativní účely. Rada města
vyjádřila vůli projektu pomoci, přestoţe současně vyloučila moţnost podpory z fondu Komise
pro podporu občanských aktivit (nejedná se o místní aktivitu, ale v Chomutově uţ je známa
z předchozích let, kdy sem tito nadšenci také zajíţděli). Společnost ve své ţádosti uvedla, ţe
za čtrnáct let své existence získala na charitativní účely víc neţ tři miliony korun.

Jednání Rady města Chomutova 20. 2. 2006
Rada města Chomutova projednala a schválila zprávu o činnosti komise životního
prostředí za rok 2005 a schválila plán práce komise na rok 2006. Ze zprávy předloţené
radním vyplynulo, ţe komise se vloni mimo jiné věnovala stavu veřejné zeleně a posuzovala
návrhy na výsadbu nebo kácení stromů. Komise se zabývala environmentální výchovou a
přípravou nových důleţitých dokumentů, například Plán odpadového hospodářství města,
Územní program sniţování emisí a imisí, OZV o psech (tyto dokumenty připomínkovala) a
Strategii rozvoje města do roku 2020 (vytvoření pracovní skupiny). Pro rok 2006 má komise
v plánu například pokračovat v environmentální výchově a osvětě, pracovat na přípravě
strategie třídění odpadu či hodnocení čistoty městských pozemků. Zájem zaměří také na
postup prací na naučné stezce Bezručovo údolí, stav cyklostezek v regionu a postup
regenerace sídlišť.
Rada města Chomutova projednala a schválila zprávu o činnosti komise pro podporu
občanských aktivit za rok 2005 a schválila plán práce na rok 2006. Významnou část svých
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jednání v roce 2005 věnovala komise dotační politice města na činnost a projekty sportovních
a společenských organizací ve městě. Doporučila rozdělit dotace devíti podporovaným
sportům ve výši 9 102 000 Kč, na ostatní činnosti a projekty 3 042 000 korun.
Vyhodnocovala 60 ţádostí o dotaci na činnost, z toho 50 ţadatelů uspělo. Na činnost bylo
rozděleno 1 878 065 Kč (45,7% z poţadované částky). Na projekty bylo rozděleno na základě
doporučení komise 1 027 935 Kč, z toho 497 135 Kč do školství a kultury, 423 800 Kč do
sportu a 107 000 korun do zdravotnictví a sociální oblasti.
Vyhodnocování ţádostí o podporu je v podstatné míře náplní práce komise i pro rok
2006. První ţádosti o dotace na projekty uţ projednala a doporučila ke schválení třináct ze
čtrnácti ţádostí. Radní schválili návrh komise, podle níţ poputují na tyto projekty dotace ve
výši 223 000 Kč.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 6. 3. 2006
Rada města Chomutova vzala na vědomí zprávu prezidenta IHK SWS (Průmyslová a
obchodní komora jihozápadního Saska) a zástupce Saského ministerstva hospodářství a práce.
Hosté informovali o zájmu saských podniků a firem na rozšíření regionální kamionové
dopravy přes hraniční přechod Reitzenhain – Hora Svatého Šebestiána a v návaznosti na to
ţádali Město Chomutov o souhlas se zvýšením počtu výjimek pro vjezd kamionů
projíţdějících přes Chomutov. Radní hosty ze Saska upozornili na platné usnesení
zastupitelstva, které odmítá zvýšení limitu, a na tlak občanů z dotčených lokalit, kteří dokonce
poţadují omezení kamionové přepravy přes Chomutov. Společným zájmem české i německé
strany se ukázalo být vyvíjení tlaku na českou vládu v otázce dostavby severozápadního
obchvatu města Chomutova a rychlostní komunikace R7. Proto rada města vyjádřila souhlas
se společným jednáním zástupců Města Chomutova a zmíněných saských institucí na
Ministerstvu dopravy ČR. „Dokud nebude obchvat Chomutova dostavěn, město bude
kategoricky proti rozšíření kamionové dopravy,“ zopakovali jiţ dříve deklarované stanovisko
radní.
Rada města Chomutova schválila poskytnutí 26 000 Kč z finančních prostředků rady
Kapce 97. Toto sdružení onkologických pacientů a přátel se dostalo do finančních potíţí, v
jejichţ důsledku by muselo přerušit činnost. Radní si uvědomují prospěšnost sdruţení, které
pomáhá pacientům s onkologickým onemocněním a angaţuje se zejména v boji s rakovinou
prsu. Podle informací od Kapky 97 je Chomutovsko jedním z nejpostiţenějších regionů v ČR,
skoro kaţdý druhý den zde na rakovinu prsu zemře jedna ţena.
Rada města Chomutova schválila přidělení bezbariérového bytu jednomu ţadateli,
který má problém zdolávat schody ve svém bydlišti v panelovém domě. Město dnes disponuje
padesáti zcela nebo částečně bezbariérovými byty.
Rada města Chomutova schválila dotaci z rozpočtu města následujícím ţadatelům:
Radioklub Vilém Provazník (projekt Propagační vysílání 250 JFG) 5 000 Kč, Základní škola
speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova ul. (projekt Divadýlko 2006) 3 000 Kč,
Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Český lev Chomutov (projekt Noční výsadek)
2 000 Kč, Gymnázium Chomutov (projekt Zmizelí sousedé, zmizelý Chomutov) 20 000 Kč.
Další ţádosti byly doporučeny ke schválení aţ zastupitelům. Tak jako i otázky rozpočtu
města, o nichţ se blíţe zmiňuji v kapitole o činnosti zastupitelstva.
Rada města Chomutova schválila zřízení funkce finančního manažera. Chomutov je
v krajském měřítku jedním z nejúspěšnějších měst v čerpání financí z fondů Evropské unie.
Finanční manaţer bude kontrolovat a koordinovat finanční toky ze strukturálních fondů za
celý městský úřad. Bude úzce spolupracovat s projektovým manaţerem a podílet se na
přípravě podkladů, rozpočtování připravovaných akcí i zpracování finančních zpráv, které
jsou součástí projektů.
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V investičních záměrech města je každoročně pamatováno na výstavbu dětských hřišť. Ta
nahrazují nevyhovující veřejná hřiště uprostřed sídlišť. Na snímku nový dětský koutek, který
byl postaven na Zadních Vinohradech.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 13. 3. 2006
Rada města Chomutova vzala na vědomí informativní zprávu o zhodnocení činnosti
terénních sociálních pracovníků v roce 2005. Zpráva především hodnotí činnost
pracovnice, která od srpna do prosince 2005 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
působila v rámci programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní sociální práce v sociálně
vyloučených komunitách. Tato terénní pracovnice řešila problémy v deseti romských
rodinách s 35 dětmi. Přímo v jejich bydlištích klientům pomáhala s řešením dluhů, s
návštěvou u odborných lékařů, s komunikací s úřadem práce nebo s potlačováním negativních
jevů jako jsou záškoláctví, kriminalita, uţívání návykových látek, nedostatečná hygiena a
prostituce. Písemných hlášení této pracovnice lze vyuţít při podávání zpráv k soudu, při
zastupování dětí u soudu, při řešení výchovných problémů apod. v rámci sociálně právní
ochrany dětí. Město Chomutov má přislíbené finance na terénního sociálního pracovníka i pro
tento rok, jakmile Úřad vlády ČR prostředky na tyto účely uvolní.
Rada města Chomutova projednala informativní zprávu k provozu veřejných WC ve
městě a rozhodla je pronajmout nájemci, který zaručí nejniţší ztrátu. Město provozuje čtyři
veřejné WC (pod křiţovatkou u zimního stadionu na Palackého ulici, v hlavním parku, na
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městské trţnici a u hřbitova na Beethovenově ul.). Jejich provoz, který v současné době
zajišťují technické sluţby, je značně prodělečný, například u prvních dvou zařízení činil
rozdíl mezi výnosy a náklady v r. 2004 zhruba 705 tisíc a o rok dříve to bylo 683 tisíc korun.
Přesto město chce příslušné sluţby poskytovat v nezmenšeném rozsahu.
Rada města Chomutova doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku
250 000 Kč na vznik nového rodinného domu z prostředků Fondu rozvoje města čtrnácti
ţadatelům. Souhrn poţadovaných finančních prostředků v tomto případě činí 3 500 000 Kč,
příspěvek bude ţadatelům vyplacen po předloţení kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní
moci. Město z Fondu rozvoje města přispívá na výstavbu rodinných domů od roku 2001. Do
konce loňského roku městská rada schválila 29 ţádostí, z toho 18 uchazečů o příspěvek jiţ
dům dostavělo a splnilo všechny podmínky pro vyplacení příspěvku. Dosud tak město
vyplatilo 4 500 000 Kč.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 3. 4. 2006
Rada města Chomutova schválila poskytnutí finančního příspěvku 50 000 Kč z
prostředků rady agentuře Macek Music Management Most na projekt Chomutovské hudební
večery 2006. Cyklus koncertů váţné hudby se v Městském divadle v Chomutově koná jiţ
deset let. Protoţe příjemcem příspěvku je subjekt ne přímo z Chomutova a jeho sezonní
činnost v Chomutově tudíţ nelze finančně podporovat podle Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města Chomutova, je tradičním přispěvatelem na tento významný a hodnotný
hudební projekt městská rada.
Rada města Chomutova schválila nevymáhání smluvních pokut stanovených v
nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor ve výši 1 % denně z důvodu rozporu s
dobrými mravy. Město Chomutov má tyto smluvní pokuty zaneseny ve starších smlouvách a
donedávna je dluţníkům vypočítávalo při prodlení s úhradou nájemného. Současná
judikatura povaţuje takto sjednané pokuty za nepřiměřeně vysoké, v rozporu s dobrými
mravy, a tudíţ nároky města takto uplatňované soudy většinou zamítají. Město tak současně
přichází o soudní poplatek a hradí druhé straně náklady na advokáta. Proto u pohledávek
zajištěných touto smluvní pokutou budou napříště vymáhány pouze zákonné úroky z prodlení.
Rada města Chomutova projednala informativní zprávu týkající se zápisu dětí do
základních škol na území města. Zápisy do 1. tříd základních škol a do 1. tříd Základní školy
speciální, Palachova 4881 (dříve Pomocná škola) a Základní školy, 17. listopadu 4728 (dříve
Zvláštní škola) probíhaly 20. a 21. ledna 2006. K zápisu se dostavilo celkem 591 dětí, z toho
o odklad poţádalo 97 dětí. Dále zhruba 60 dětí k zápisu nepřišlo kvůli nemoci, zapsány k
povinné školní docházce budou dodatečně. Uvedená čísla korespondují s trendem z
posledních let, kdy se počty prvňáčků pohybují okolo šesti set.
Rada města Chomutova schválila zápis do kroniky města Chomutova za rok 2004.
Zápis byl tradičně zpracován chomutovskou kronikářkou Vlastou Fišrovou v souladu se
směrnicemi k vedení kronik obcí. Zápis za předloňský rok obsahuje 163 stran, je řazen do 43
kapitol, obsahuje i rejstřík. Před schválením jej posuzovali členové vedení města, členové
výborů zastupitelstva a komisí rady města. Připomínky byly kronikářkou do zápisu zaneseny.
Rada města Chomutova schválila dotaci z rozpočtu města žadatelům Základní
škola Chomutov, Zahradní 5265 (projekt Poznejme naše sousedy) 20 000 Kč, Střední
zdravotnická škola Chomutov, Palackého 3 (projekt Studentská konference na téma
mezilidských vztahů) 2 500 Kč, Veteran car club Chomutov (projekt Sraz historických
vozidel) 15 000 Kč, Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace (projekt Korn – night
2006) 30 000 Kč, SK MP Chomutov (projekt Fotbalové utkání Internacionálové ČR – SK MP
Chomutov) 25 000 Kč, Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Český lev Chomutov
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(projekt Brulynatrium aneb...) 1 500 Kč, Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
(projekt Otvírání studánek) 4 500 Kč, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského
4539 (projekt Máme společné kořeny) 20 000 Kč, Severočeská filharmonie Teplice (projekt
Koncert v rámci Festivalu L. van Beethovena) 17 000 Kč, Folklorní soubor Skejušan (projekt
16. setkání rusínské menšiny) 7 200 Kč, Přátelé dětského domova Chomutov (projekt Zpět do
období antického Řecka) 8 500 Kč, Kapka 97, sdruţení onkologických pacientů a přátel
(projekt Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty) 19 000 Kč. Další ţádosti o dotaci
doporučila Rada města Chomutova ke schválení zastupitelům.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 24. 4. 2006
Rada města Chomutova vydala nařízení města Chomutova č. 5/2006 – Tržní řád,
čímţ zároveň zrušila starý trţní řád z roku 2002, který byl zastaralý a v některých pasáţích
nepřesný a málo konkrétní. Nový trţní řád napomůţe k zvýšení ochrany spotřebitele, kultury
prodeje a moţností uplatnění zájmů města. „Vycházeli jsme z filosofie, že základem prodeje je
prodej z kamenných provozoven a že stánkový prodej by město mělo podporovat jen tam, kde
nekonkuruje kamenným provozovnám a kde to je v zájmu občanů,“ představil trţní řád jeho
předkladatel, vedoucí Obecního ţivnostenského úřadu Chomutov Vladimír Dědeček.
Chomutovský trţní řád obsahuje také jednu republikovou novinku, ke které vydalo kladné
stanovisko i Ministerstvo vnitra ČR, a tou je zákaz pouliční prostituce na celém území města.
Rada města Chomutova vzala na vědomí zprávu o postupu přípravných prací na
projektech vybudování skateboardových hřišť v Chomutově. Uţ dříve bylo stanoveno, ţe
pro vyţití skateboardistů bude vybudováno hřiště v Lipské ulici, v rámci zamýšleného areálu
na místě bývalého plochodráţního stadionu. Tento záměr je nyní ve fázi studie. Nově město
zamýšlí vybudovat skateboardové hřiště v areálu Kamenný vrch (Eldorádo), konkrétně v
bývalém letním kině, kde by pro tento záměr bylo vyuţito stávajících chátrajících objektů. V
rámci rekonstrukce areálu by postupně byla provedena revitalizace vzrostlé zeleně, obnovení
komunikací a veřejného osvětlení, vybudování dětského hřiště a cyklotrialového hřiště s
dvěma stupni obtíţnosti. Výrazně by tak stoupla vyuţitelnost prostoru k účelům příměstské
rekreace obyvatel sídlištní aglomerace.
Rada města Chomutova schválila smlouvu o společném postupu při zadávání veřejné
zakázky na rekonstrukci Blatenské ulice. Akce se týká dvousetmetrového úseku od
křiţovatky u Delvity po ţelezniční most a proběhne od července do září letošního roku,
přičemţ rekonstrukci silnice má na starosti Ústecký kraj a chodníky, parkovací stání podél
silnice, sadové úpravy, veřejné osvětlení a zálivy pro MHD pak Město Chomutov.
Rada města Chomutova schválila sníţení kapacity Ústavu sociální péče pro mentálně
postiženou mládež a dospělé Chomutov ze 40 míst na 37 míst. V současné době je v zařízení
umístěno 37 klientů a ţádný další není evidován. Sníţením kapacity bude zvýšena úroveň
ubytování, a to rozvolněním lůţek a zařazením mobilních zástěn.
Rada města Chomutova přiznala grant Prevence šikany a agresivního chování v
základních školách v Chomutově ve výši 50 000 Kč na projekt Jsme v Pohodě a grant
Prevence závislostí v základních školách v Chomutově ve výši 50 000 Kč na projekt Barevné
pralinky, v obou případech je příjemcem grantu Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje, pracoviště Chomutov. Rada naopak neschválila udělení grantu občanskému
sdruţení Světlo Kadaň pro nedodrţení podmínek grantové soutěţe. „O zbývající dva granty –
Zpřístupnění školních hřišť široké veřejnosti a Podpora vzdělávání trenérů dětí a mládeže se
nepřihlásil ani jediný zájemce, což nás velmi udivuje. Vůbec jsme zájem o granty očekávali
větší,“ uvedl člen grantové komise, radní Miloš Zelenka.
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Jednání Rady města Chomutova dne 15. 5. 2006
Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí informativní zprávu o zápisech
dětí do mateřských škol ve městě. Předškolní zařízení v Chomutově provozují dvě
organizace, Mateřská škola Chomutov se třinácti odloučenými pracovišti (od příštího školního
roku) a Základní škola speciální a mateřská škola. Zápisy proběhly ve dnech 1. – 31. března.
Celkový počet dětí pro školní rok 2006/2007 k 31. březnu 2006 byl 1 321, naplněnost je zatím
88 procent. Lze předpokládat, ţe konečná čísla budou ještě vyšší, protoţe je moţné zapsat dítě
do mateřské školy i mimo stanovený termín a rodiče této moţnosti vyuţívají. Šest školek uţ
nyní naplnilo svou kapacitu, většina ostatních se k tomu blíţí.
Rada města projednala a schválila dotace na činnost z rozpočtu města. Vycházela
přitom z návrhu, který připravila Komise pro podporu občanských aktivit. Ta vyhodnotila 63
ţádostí, z toho vyřadila 13, které nesplňovaly Zásady pro poskytování dotací. Jak uvedl
předseda komise Jindřich Stádník, komise při posuzování ţádostí vycházela z řady hledisek,
největší důraz kladla na členskou základnu, zejména na mládeţ. Komise navrhla rozdělení
dotací v celkové výši 2 193 000 korun, o 23 000 méně, neţ měla k dispozici. Zbytek bude
převeden do dotací na projekty. Rada města schválila 33 ţádostí, zbylých 17 doporučila ke
schválení zastupitelstvu (blíţe uvádím v kapitole o činnosti zastupitelstva).
Rada města projednala a schválila návrh na ocenění významných chomutovských
osobností Cenou Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2006. Komise pro výchovu a vzdělávání
projednala návrhy občanů a nominovala na udělení ceny sedm osobností, z toho dvě in
memoriam. Jména těch, kteří cenu letos obdrţeli, uvádím v kapitole věnované činnosti
magistrátu (odboru školství).
Rada města schválila pouţití znaku města dvěma ţadatelům. Prvním je folkórní
soubor Skejušan (na snímku), který svou ţádost zdůvodnil reprezentací města na kulturních
akcích v Chomutově, v jiných městech České republiky, ale také na mezinárodních
folklórních festivalech v zahraničí. Znak bude umístěn na tričkách, ve kterých členové
souboru vystupují, na zádech pod nápisem s názvem souboru.
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Druhým ţadatelem je radioklub Viléma Provazníka OK1KSO Chomutov. Znak bude
umístěn na čelní straně QSL lístku. Tyto lístky jsou radioamatéry celého světa pouţívány jako
potvrzení vzájemného spojení. Lístek bude potvrzovat spojení pod volací značkou
OL250FJG, která byla schválena a vydána Českým telekomunikačním úřadem k příleţitosti
250. výročí narození F. J. Gerstnera. Na zadní straně lístku bude mimo jiné odkaz na
internetové stránky města. Podle zákona o obcích můţe znak uţívat pouze obec a jí zřízené
organizace. Ostatní subjekty ho mohou uţívat pouze s jejím souhlasem.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 5. 6. 2006
Rada města se zabývala otázkami (například Velký integrovaný projekt města
Chomutova a Jirkova), o nichţ se blíţe zmiňuji v kapitole o zastupitelstvu města.
Poté rada města Chomutova vzala na vědomí informativní zprávu o průběhu přípravy
Komunitního plánu města Chomutova, jehoţ prostřednictvím město získá detailní přehled
o druhu a rozsahu momentálně poskytovaných sociálních sluţeb a na jehoţ základě navrhne
další cíle a priority v této oblasti. V současné době probíhá podle harmonogramu sběr dat,
pravidelná setkání pracovních skupin, propagace a prezentace projektu a prostřednictvím
internetových stránek Městského ústavu sociálních sluţeb Chomutov jako řídící organizace
také zapojení veřejnosti.
Ke schválení zastupitelstvu bylo rovněţ doporučena realizace technické a dopravní
infrastruktury pro 24 nových rodinných domů v lokalitě Průhon. Podle zpracované
projektové dokumentace činí předpokládané náklady více neţ 17 milionů korun, za něţ město
nechá vybudovat plynovod, veřejné osvětlení, komunikace, vodovod, dešťovou i splaškovou
kanalizaci a další obvyklé součásti infrastruktury. Projekt bude financován z Fondu rozvoje
města s tím, ţe finanční prostředky za prodej pozemků v lokalitě budou příjmem tohoto
fondu.
Doporučen byl i dokument Územní program snižování emisí a imisí znečisťujících
látek do ovzduší pro města Chomutov a Jirkov. Obě města leţí v oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, proto na základě analýz zdrojů znečišťování navrhují konkrétní opatření,
která budou po schválení dokumentu v zastupitelstvech obou měst zahrnuta do tzv.
programového dodatku krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší. Hlavním přínosem
dokumentu bude vytyčení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Ústeckém kraji a zlepšení
moţnosti čerpání financí na jejich realizaci.

Jednání Rady města dne 12. 6. 2006
Také toto jednání rady řešilo důleţité otázky, o kterých se podrobněji zmiňuji aţ
v následující kapitole.
A opět se rozdělovaly dotace na projekty z rozpočtu města. Podporu v podobě 30
000 Kč tak získal projekt Slavnostní shromáţdění k 50. výročí zaloţení školy ZŠ
v Havlíčkově ulici a 13 000 Kč Squashclub Chomutov na projekt Sporťáček.
Se získáním postavení statutárního města od 1. 7. tohoto roku bylo nutné schválit i
změnu dokumentů jako je například Organizační řád, kde dochází k úpravám následujících
pojmů:
odbor kanceláře starosty
– odbor kanceláře primátora
město Chomutov
– statutární město Chomutov
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Městský úřad Chomutov (MěÚ)
starosta města
místostarosta
tajemník městského úřadu

–
–
–
–

Magistrát města Chomutova (MMCH)
primátor města
náměstek primátora
tajemník magistrátu

Demontáž tabule Městský úřad na hlavní budově v ulici Zborovská provedli zaměstnanci
údržby magistrátu.
V souvislosti se změnou statutu města uspořádala radnice veřejné oslavy, které
popisuji v kapitole o nejdůleţitějších událostech roku a fotograficky zaznamenávám
v kapitole o činnosti magistrátu. Zde jsou další snímky z oslav v centru města.
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Na podiu přímo na náměstí se představila populární skupina Čechomor. Na snímku při
odpolední zkoušce, koncert se poté odehrál večer, kdy setmělou oblohu prosvěcovaly
reflektory světelné aparatury.
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. 7. 2006
Rada statutárního města Chomutova schválila nařízení č. 8/2006, kterým se vydává
Tržní řád Statutárního města Chomutova. A protoţe moţná bude jednou naše následovníky
zajímat, jaké problémy a jaké moţnosti město v této oblasti mělo, přikládám ten trţní řád jako
samostatnou kapitolu tohoto ročního zápisu.
Rada statutárního města Chomutova vybrala dodavatele na rekonstrukci Alešovy
ulice. Je jím RRR s. r. o. Chomutov. Do projektové dokumentace byly zapracovány
připomínky občanů z této lokality (úprava úrovně vozovky a z ní vyplývající změna způsobu
odvodnění komunikace), čímţ došlo k navýšení rozpočtových nákladů. Pro letošní rok má
město zajištěny finanční prostředky na tuto investiční akci ve výši 9 300 000 Kč. Letošní
etapa tak počítá s rekonstrukcí od ulice Adámkovy po ulici Klicperovu.
Rada statutárního města Chomutova schválila výběr zhotovitele na investiční akci
Regenerace sídliště Písečná, tušimickou společnost RRK, s. r. o. Jedná se o třetí,
nejrozsáhlejší etapu projektu. První etapou bylo zřízení nového dětského hřiště pro malé děti
(2 miliony Kč), druhou sanace stávajícího hřiště pro větší děti (0,9 milionu Kč). Třetí etapa (7
milionů Kč) obnáší sanaci chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, parkové odpočinkové
plochy s lavičkami a odpadkovými koši a výsadbu zeleně. Celkové náklady na investiční akci
(9,9 milionu) financuje město částečně ze svého rozpočtu (5,9 milionu Kč), 4 miliony pokryje
dotace.
Rada statutárního města Chomutova rozhodla poskytnout z finanční rezervy města
příspěvek ve výši 300 000 Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Chomutov, na opravu
střešní krytiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na primátorku města se obrátil
administrátor farnosti Alois Heger se ţádostí o finanční výpomoc. Z jeho dopisu mimo jiné
vyplývá, ţe střešní krytina kostela je v havarijním stavu, presbytář s věţičkou a kříţem je
nakloněn a panují obavy z jeho upadnutí. Nutný je i finančně náročný zásah do krovu.
Rada statutárního města Chomutova schválila poskytnutí bytu v majetku města o
velikosti 1+1 rumunskému azylantovi. Ţadatel ţije u své matky, rovněţ v integračním bytě,
v současné době je nezaměstnaný. Je ţenatý, jeho manţelka pochází z Ukrajiny. Rada zároveň
pověřila primátorku města, aby na ministerstvu vnitra podala ţádost o dotaci, která je obcím
poskytována v rámci státního integračního programu.
Rada statutárního města Chomutova Rada schválila návrh na zařazení obce do
programu prevence kriminality – Partnerství - v roce 2007. V rámci tohoto programu se
Chomutov hodlá zapojit do dvou projektů. Jedním je výstavba dvou nových kamerových bodů
v centru, v ulicích Jakoubka ze Stříbra a Nerudově. Odhadované náklady: 650 000 Kč.
Druhým projektem je propojení řídícího centra městského kamerového dohlíţecího systému s
Okresním ředitelstvím Policie ČR Chomutov za účelem zajištění koordinace PČR s Městskou
policií Chomutov. Odhadované náklady: 500 000 Kč.

Jednání Rady města Chomutova dne 28. 8. 2006
Rada města Chomutova projednala a doporučila zastupitelstvu rozhodnout o
vytvoření dobrovolného svazku obcí měst Chomutova a Mostu a schválit text smlouvy o
vytvoření tohoto svazku včetně stanov. K tomuto kroku je třeba přistoupit v rámci přípravy
projektu VIP (Velký integrovaný projekt), který by měl na Mostecko a Chomutovsko přinést
několik miliard korun v dotačních titulech na restrukturalizaci a rozvoj regionu. Pro další
přípravu tohoto projektu je nezbytné definovat formu ţadatele. Smlouvu o vytvoření
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dobrovolného svazku připravili společně právníci obou měst, jeví se jako výhodnější neţ jiné
formy spolupráce. Svazek obcí by neměl mít ţádný majetek a minimální výdaje i příjmy.
Rada města Chomutova projednala a schválila výběr dodavatele na investiční akci
Městské divadlo – Světelná a zvuková sekce. Na základě doporučení hodnotící komise radní
rozhodli, ţe dodavatelem bude společnost PRODANCE - Milan Hrůza z Prahy. Otevřeného
zadávacího řízení se účastnily tři společnosti (všechny z Prahy). Rekonstrukce obnáší
kompletní obnovu světelného parku a ozvučení včetně osvětlovacího a zvukového pultu a
měla by být hotova do konce října
Rada města Chomutova projednala a schválila rozdělení dotací na projekty
z rozpočtu města Chomutova. Dotaci z rozpočtu města získá Centrum pomoci pro zdravotně
postiţené a seniory o. p. s. (na projekt Mikulášský pobyt pro osamělé seniory a osoby se
zdravotním postiţením ve výši 10 000 Kč), o. s. Fokus (na projekt „Obnaţeni“ ve výši 10
000 Kč). Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit další dotace, o nichţ se
blíţe zmiňuji v následující kapitole.
Rada města přijala usnesení k trestnímu stíhání svých členů. Rada prohlašuje, ţe
povaţuje trestní stíhání svých členů ve věci odkoupení výměníkové stanice na Palackého ulici
společností Teplo Chomutov, s.r.o za bezpředmětné a kriminalizování rozhodnutí členů rady
města coby valné hromady společností Teplo Chomutov, s.r.o. povaţuje za skandální jednání
ze strany Policie ČR.

Jednání Rady města Chomutova dne 4. 9. 2006
Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Dalších
čtrnáct nájemníků městských bytů dostane výpovědi z nájemních bytů ve vlastnictví města.
V důsledku novely Občanského zákoníku lze výpověď z bytu podat bez toho, aby se čekalo
na soudní výpověď, například pokud nájemce hrubě porušuje dobré mravy v domě, pokud
neplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s uţíváním bytu za dobu delší neţ tři
měsíce nebo pokud byt bez váţných důvodů neuţívá. Od března, kdy novela OZ vstoupila
v platnost, tak rada města rozhodla o výpovědi ze čtyřiceti nájemních bytů. Ze šestadvaceti
nájemníků, kterým dosud byly rozhodnutím rady uděleny výpovědi z nájmu, šest následně
své dluhy uhradilo nebo začalo splácet, případně byty uvolnili.
Rada města Chomutova projednala optimalizaci škol. Doporučila zastupitelstvu města
schválit sloučení ZŠ v ulici 17. listopadu a ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici s účinností
od 1. 1. 2007 a zřízení mateřské školy při nemocnici s kapacitou 15 dětí. Nový název by měl
být Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu 4728, příspěvková organizace. Úkol řešit
problematiku školských zařízení při nemocnici sloučením s jinou školou vzešel z jednání rady
města dne 5. 6. 2006. ZŠ 17. listopadu je svým zaměřením jako speciální škola tomuto typu
zařízení nejbliţší. Záměr byl projednán s ředitelkami obou škol, rovněţ s ním bylo
seznámeno vedení nemocnice, jejíţ ředitel mu vyjádřil podporu.
Rada města Chomutova schválila uzavření komisionářské smlouvy o uzavření
projektové dokumentace na nový zimní stadion se společností AMADEUS CV. Podle
smlouvy bude projektová dokumentace k územnímu řízení hotova do konce roku 2006,
projektová dokumentace ke stavebnímu řízení do 28. února 2007. Kolaudace nového zimního
stadionu by měla proběhnout do 31. 12. 2008.
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Jednání Rady města Chomutova dne 11. 9. 2006
Rada města Chomutova projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí půjček z fondu rozvoje města. Ţadatelů o půjčku je 43, z toho třicet šest
fyzických osob, jedna právnická a šest společenství vlastníků jednotek. Celkový objem
ţádostí o půjčku je 5 434 000 korun. Pro rok 2006 je v rozpočtu města pro tyto účely 5 mil.
korun, proto rada doporučila u většiny ţadatelů – fyzických osob, jejichţ ţádosti jsou vyšší
neţ 150 tisíc korun, tyto částky sníţit zhruba o 13 procent. I přes tento zásah činí celková výše
5 074 000 korun, proto radní navrhli rozpočtové opatření, kterým by byl navýšen rozpočet o
74 tisíc korun. Zároveň rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí příspěvku ve výši
250 000 korun na vznik rodinného domu dvanácti ţadatelům.
Rada města Chomutova projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření, jímţ se o pět milionů korun zvýší výdaje v poloţce Investice a sníţí
výdaje v poloţce Finanční rezerva. Tato částka by měla být pouţita na odstranění havarijní
situace v ulicích Sluneční, V. Nezvala a průjezdní komunikaci Zadními Vinohrady.
Zmíněné komunikace vykazovaly po zimě značné výtluky a deformace. Technické sluţby
města provedly nutnou údrţbu, aby se zabránilo dalšímu poškozování, podle odborníků je
však vhodné před zimou havarijní stav komplexně zrekonstruovat. To obnáší odfrézování
narušené brusné vrstvy, vyrovnávku ţivičnou směsí a pokládku nového ţivičného krytu o
tloušťce 50 mm.
Rada města Chomutova projednala návrhy účastníků veřejné obchodní soutěže na
postoupení pohledávek a doporučila zastupitelstvu všechny předloţené návrhy odmítnout.
Vyhlášení veřejné obchodní soutěţe na postoupení pohledávek ve výši 133 696 735 korun
schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 26. 6. a jako podmínky stanovilo úplatu a
postoupení pohledávek jako celku. Soutěţe se zúčastnilo šest subjektů, které nabídly částky
od 300 000 korun do 3 100 000 korun. Nejvyšší nabídka tak činila jen 2,32 procenta z objemu
pohledávky. Výše nabídek neodpovídá představám o konečné výši prodejní ceny pohledávek,
protoţe nástroje, které v současné době pouţívá město, převyšují výtěţek všech obdrţených
návrhů.

Mimořádné jednání Rady města Chomutova dne 18. 9. 2006
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu schválit od 1. 10. 2006 zřízení
organizační sloţky Podpora handicapovaným. Nová organizační sloţka by neměla mít vliv
na limit zaměstnanců magistrátu. Její financování se předpokládá především z dotačních titulů
nebo příspěvků na činnost. Mzdové náklady budou hrazeny Úřadem práce Chomutov jako
VPP. V současné době jde o dva zaměstnance, jednoho správce budovy ČVÚT
v Klostermannově ulici, druhým je obsluţná pracovní síla pro účely zřízení prodejní galerie
v prostorách obřadní síně.
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního
příspěvku obci Boleboř. Jedná se o 200 000 korun na projekt Krušnohorská bílá stopa.
Podhorská obec si podala ţádost o dotaci na úpravu běţeckých tratí, bylo jí přislíbeno 80
procent celkových nákladů. Cílem projektu Krušnohorská bílá stopa je udrţovat takzvanou
Krušnohorskou magistrálu, která tvoří tři samostatné okruhy. Pro naplnění tohoto záměru je
nutná koupě stroje na úpravu lyţařských stop a běţeckých tratí. Pokud by se podařilo projekt
realizovat, vznikl by okruh čtvrtý: Lesná - Mezihoří (12 km), čímţ by byla propojená lokalita
do příměstské části Chomutova, a byl by tak dosaţitelný i pro občany Chomutova.
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Jednání Rady města Chomutova ze dne 13. 11. 2006
Týden po ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva města se sešla nová rada
města a jmenovala předsedy komisí, které pracují jako iniciativní a kontrolní orgány rady.
Do čela komise na podporu občanských aktivit byl jmenován Jindřich Stádník, předsedou
komise pro výchovu a vzdělávání Pavel Karel Markvart a předsedou komise ţivotního
prostředí Jiří Roth. Tak tomu bylo i v minulém volebním období. Novými předsedy byli
jmenováni Petr Husák, který vystřídal v čele bytové komise Irenu Wachtfeidlovou, a Marie
Štáfková, která je předsedkyní likvidační komise po Miloši Zelenkovi.
Rada města dále stanovila členy zastupitelstva, kteří budou provádět slavnostní a
občanské obřady (uzavírání sňatků, vítání občánků). Prováděním těchto obřadů včetně práva
nosit závěsný znak byli pověřeni primátorka Ivana Řápková, její náměstkové Jan Řehák a
Jana Vaňhová a další radní Pavel Karel Markvart, Jiří Roth, Jan Mareš a Jindřich Stádník.

Jednání Rady města Chomutova dne 27. 11. 2006
Rada města Chomutova projednala ţádost občanského sdruţení Cíl o změnu
stanoviska k výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 5307 v ulici Kamenný Vrch.
OS Cíl si od města pronajalo objekt bývalé mateřské školy na deset let (do roku 2013) se
záměrem vybudování Azylového domu a Domu na půl cesty pro zletilou mládeţ z dětských
domovů. Důvodem výpovědi z nájmu bylo neuhrazení nájemného v celkové výši 200 000
korun. Tato částka byla z podstatné části uhrazena těsně před koncem výpovědní lhůty. Zbylé
dluţné nájemné přislíbilo o. s. Cíl uhradit do konce roku. Rada města zrušení výpovědi
neschválila, takţe nájemce objekt vyklidí do 31. 12. 2006. Kromě dluhu na nájmu vedlo radní
k tomuto rozhodnutí zejména neţádoucí jednání a chování obyvatel Azylového domu včetně
rušení nočního klidu, při nichţ musela opakovaně zasahovat městská policie. Toto chování
rovněţ bylo opakovaně předmětem stížností obyvatel v okolí.
Rada města Chomutova pověřila náměstkyni primátora Janu Vaňhovou vydáváním
doporučení pro přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Merkur.
Na přidělení bytů v DPS je odborem sociálních věcí a zdravotnictví veden pořadník. Vedením
tohoto odboru je pověřena náměstkyně primátora Jana Vaňhová, proto jí na základě
rozhodnutí radních přísluší před vydáním kaţdé nájemní smlouvy se k příslušné ţádosti
vyjádřit, případně doporučit její uzavření.
Rada města Chomutova projednala a vzala na vědomí zprávu o postupu bezúplatného
převodu bytového fondu do majetku Statutárního města Chomutova. Schválila svěření
správy převedených obytných domů společnosti QARK, v jehoţ lokalitě se tyto domy
nachází, a to formou dodatku k mandátní smlouvě, a uzavření nových nájemních smluv se
stávajícími nájemci.

Jednání Rady města Chomutova ze dne 4. 12. 2006
Rada města Chomutova projednala a schválila zvýšení kapacity jídelny ZŠ,
Březenecká 4679 ze 450 na 480 osob s účinností od začátku 2. pololetí školního roku 2006/07
a zvýšení kapacity jídelny ZŠ, 17. listopadu 4728 ze 120 na 400 stravovaných s účinností od
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1. ledna 2007. Zájem o školní stravování v těchto školách je vyšší neţ stávající kapacita,
uvedená ve školském rejstříku. Ředitelky obou škol proto projevily zájem o zvýšení kapacity.
Ani v jednom případě změna neznamená nutnost stavebních úprav a obejdou se tedy bez
mimořádných nákladů.
Rada města Chomutova projednala a schválila návrh na reorganizaci Městské
policie Chomutov. Tento krok je reakcí na zvýšení trestné činnosti a přestupků a stále se
opakující stíţnosti na chování nepřizpůsobivých občanů zejména na sídlištních aglomeracích.
Změny spočívají mimo jiné ve zrušení funkce stráţníků s územní odpovědností. Jejich
přesunutím do stávajících směn bude posílen výkon sluţby v nočních hodinách, o svátcích a o
víkendech. Kaţdá směna tak bude posílena o čtyři stráţníky. Městská policie se zaměří na
oblast veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku občanů. S představiteli okresního
ředitelství Policie ČR vedení města projednalo zvýšení součinnosti policie městské a
republikové.
Rada města se zabývala schvalováním řady rozpočtových opatření, o nichţ se blíţe
zmiňuji v kapitole věnované činnosti zastupitelstva. Schváleno tak například musí být přijetí
částky ve výši 1 993 000 Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury jako dotace na projekt
Úpravy bezbariérových přechodů a rekonstrukce chodníků v Chomutově. Finanční
částka byla pouţita na úpravu bezbariérových přechodů pro chodce v ulicích Čelakovského,
Zborovská, Blatenská a rekonstrukci chodníků v ulici Na Příkopech a Riegrova. Politika, kdy
se město snaţí na co nejvíce investičních akcí získat státní dotace, se v letošním roce opět
dařila, jak vyplývá z čísel, která uvádím v kapitole o činnosti magistrátu (odbor rozvoje a
investic).

Nová komunikace, chodníky a dopravní značení na ulici Březenecká
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Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 27. 3. 2006
Zastupitelstvo města Chomutova v souladu s Koncepcí rozvoje vzdělávání a lidských
zdrojů odsouhlasilo provedení optimalizace sítě předškolních zařízení v Chomutově a v
jejím rámci schválilo zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy v Dřínovské ulici.
Nejsilnějšími důvody pro zrušení byla dlouhodobě nejniţší naplněnost zařízení a jeho poloha,
kdy v okolí zhruba dvou stovek metrů jsou další dvě odloučená pracoviště MŠ. I kdyţ rodiče
dětí se nejdříve tomuto rozhodnutí pochopitelně bránili, kaţdá taková změna totiţ vyvolává
v první chvíli nevoli těch, jichţ se rozhodnutí týká osobně, tak nakonec se situace uklidnila
děti přešly bez problémů do ostatních školek.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo zveřejnění záměru odprodeje areálu bývalé
Základní školy Kamenná s tím, ţe bude nabídnut stávajícímu nájemci Technologickému
parku Chomutov za podmínky, ţe zde realizuje vlastní projekt Vědeckotechnický park
Chomutov. Komplex, v němţ se bude prolínat vývoj, výroba, obchod a vzdělávání, by měl
být orientován na čtyři technické směry – vodárenské technologie, úsporné energetické
systémy, nové transportní a komunikační systémy a elektrotechnika, elektronika a materiály.
Podle toho bude osídlen firmami, kterým bude k dispozici tzv. podnikatelský inkubátor a
centrum transferu technologií. Vědeckotechnický park Chomutov by podle záměru měl být
uveden do provozu během dvou let, 75 % jeho ceny by mělo být financováno z dotačního
programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo úpravu jiţ schváleného rozpočtu města
Chomutova na rok 2006. Nově tvoří příjmy celkem 851 484 500 Kč, stejnou částku tvoří
výdaje. Rozpočet byl upraven na základě rozpisu dotací z Krajského úřadu Ústeckého kraje,
které činí celkem 262 364 500 Kč a jsou tedy o 13 970 500 Kč vyšší oproti předpokladu. Tato
částka se následně promítá do výdajů takto: zvýšení dávek sociální péče o 9 100 000 Kč (na
částku 180 100 000 Kč), zvýšení dotace na ústavy sociální péče o 158 000 Kč (na 3 413 000
Kč), zvýšení dotace na domovy důchodců o 582 000 Kč (na 8 196 000 Kč), zvýšení příspěvku
na školství o 319 000 Kč (na 8 608 000 Kč) a zvýšení příspěvku na výkon státní správy o
3 811 500 Kč (na 47 172 500 Kč).
Zastupitelstvo města Chomutova vydává s účinností od 1. 4. 2006 Obecně závaznou
vyhlášku města Chomutova č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Podle ní je například investor, který postaví lešení za účelem opravy fasády, v
případě rodinného domu osvobozen od poplatku prvních 5 dnů, v případě bytového domu
(nad 3 byty) osvobozen po dobu prvních 14 dnů. Od poplatku je také osvobozena fyzická
nebo právnická osoba, která uţívá veřejné prostranství pro účely stavebních prací, u nichţ je
Město Chomutov investorem. Naopak nově je zavedeno zpoplatnění reklamních stojanů s
plochou do 1 m2 ročním paušálním poplatkem 500 Kč nebo 200 Kč podle zóny.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo Strategii rozvoje města Chomutova.
Tento dokument, který definuje směry rozvoje města aţ do roku 2020, vznikl na základě
Rámcové strategie rozvoje města. Tu odborníci ze všech dotčených oblastí rozvoje dokončili
v závěru loňského roku. Následně byla zveřejněna na internetových stránkách města, kde se k
ní mohli vyjádřit občané.
Zastupitelstvo města Chomutova vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova
č. 4/2006, návštěvní řád Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Předchozí vyhlášku
OZV č. 1/1996 vymezující návštěvní řád, ochranu ţivočichů, zeleně a majetku PZOO nařídilo
Ministerstvo vnitra ČR zrušit, neboť v samostatné působnosti obce ukládala takové
povinnosti, které jiţ řeší zákony nebo zvláštní právní předpisy. Zoopark, který se rozkládá na
rozloze 112 ha, získává obecně závaznou vyhláškou právní nástroj k potírání případných
negativních jevů na svém území.
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Zastupitelstvo města Chomutova schválilo dotaci z rozpočtu města těmto ţadatelům: Dům
dětí a mládeţe Chomutov (projekt Oblastní kolo stavitelů plastikových modelů) 3 000 Kč,
Dům dětí a mládeţe Chomutov (projekt Oblastní kolo Paragraf 11:55) 4 000 Kč, Dům dětí a
mládeţe Chomutov (projekt Bambiriáda 2006) 50 000 Kč, Střední průmyslová škola a Vyšší
odborná škola Chomutov (projekt Spolupracující třída IV.) 20 000 Kč, Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná škola Chomutov (projekt Je mi lhostejné, jak vypadáš...) 13 000 Kč,
Chomutovské soukromé gymnázium (projekt Řím historický a umělecký) 26 500 Kč,
Chomutovské soukromé gymnázium (projekt Kurz pobytu a výtvarné tvorby v přírodě)
15 000 Kč, Chomutovské soukromé gymnázium (projekt Hold Up) 15 000 Kč, SK Chomutov
S-R-O (projekt Finále ČP v národní házené muţů a ţen a vyhlášení nejlepších házenkářů ČR
za rok 2005) 50 000 Kč.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo rozdělení dotací z rozpočtu města podporovaným
sportům za rok 2006 podle návrhu, který vypracovala Komise pro podporu občanských
aktivit. Na dotace podporovaným sportům bylo z rozpočtu města vyčleněno 9 000 000 Kč,
coţ je o 120 000 Kč méně neţ loni. Letošní částka by měla být rozdělena následovně: KLH
Chomutov (lední hokej) 4 200 000 Kč, FC Chomutov (fotbal) 1 300 000 Kč, BK ASK
Chomutov (basketbal) 1 300 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov - oddíl softbalu 340 000 Kč,
Sportclub 80 Chomutov – oddíl kanoistiky 180 000 Kč, TJ Slávie Chomutov – oddíl plavání
360 000 Kč, ASK VALZAP Chomutov – oddíl zápasu 790 000 Kč, TJ VTŢ Chomutov –
oddíl juda 170 000 Kč a SK Chomutov S-R-O (národní házená) 360 000 Kč. Seznam
vybraných sportů, které se město rozhodlo podporovat, se oproti loňsku nezměnil.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo smlouvu o zajištění realizace projektu
Zřízení dislokovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Praze a pověřilo starostku
města Ing. Ivanu Řápkovou podpisem této smlouvy. V současné době jsou Město Chomutov a
FS ČVUT Praha připraveny otevřít dislokované pracoviště pro akademický rok 2006/07 a
vypracovaná smlouva bude slouţit k ochránění zájmů obou stran. ČVUT bude uţívat budovu
čp. 38 na Husově náměstí, kterou město vybaví a připraví v souladu s potřebami fakulty.
Práce proběhnou aţ v květnu, v návaznosti na počtu přihlášených ke studiu v 1. ročníku.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo bezúplatný převod devíti akcií akciové
společnosti Pekárna Chomutov do majetku města. Nabídku na převod akcií v nominální
hodnotě 1 000 Kč za kus obdrţelo město od zaměstnanců společnosti. Přestoţe počet akcií je
symbolický, umoţní Městu Chomutov zúčastňovat se valných hromad společnosti, zejména té
6. dubna, na které se bude rozhodovat o osudu Pekárny Chomutov. Ta je dle účetních statistik
na rozdíl od jiných součástí holdingu zisková a město má zájem na udrţení jejího provozu,
hlavně proto, ţe se jedná o významného zaměstnavatele.

Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 26. 6. 2006
Zastupitelstvo města Chomutova stanovilo pro volební období 2006 aţ 2010 počet
členů zastupitelstva na 35 osob. V současném volebním období má chomutovské
zastupitelstvo 36 členů a tento sudý počet je nepraktický a velmi neobvyklý.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo zapojení města do Velkého integrovaného
projektu měst Chomutova a Mostu. Impulzem je rozhodnutí Evropské unie, která s
takzvanými integrovanými projekty počítá ve své dotační strategii na roky 2007 aţ 2013.
Jedná se o soubor logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, jejichţ celkové
náklady převyšují 25 milionů eur, pokud jsou zaměřeny na ţivotní prostředí, a 50 milionů eur,
pokud jsou zaměřeny na jiné oblasti. Město Chomutov v tomto ohledu navázalo spolupráci s
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Mostem, s nímţ ho pojí velmi vysoká nezaměstnanost, špatná demografická a vzdělanostní
struktura, postiţené ţivotní prostředí, staré průmyslové zátěţe atd. Spojení Chomutovska a
Mostecka zahrnuje aglomeraci se 160 tisíci obyvateli, která bude při získávání finančních
prostředků EU konkurenceschopná na úrovni republiky.
Zastupitelstvo města Chomutova projednalo návrh Závěrečného účtu Města
Chomutova za rok 2005 a schválilo ho jej bez výhrad. Rozpočet města za loňský rok byl po
několika úpravách stanoven jako vyrovnaný ve výši 1 048 884 tisíc Kč.Ve skutečnosti příjmy
činily 982 523,70 tisíc Kč, výdaje 908 538,50 tisíc Kč, a tak hospodaření Města Chomutova
za rok 2005 skončilo aktivním přebytkem ve výši 73 985,20 tisíc Kč. Z této částky je 70 000
tisíc Kč rozhodnutím zastupitelstva převedeno na financování letošních investičních akcí.
Součástí předloţeného Závěrečného účtu Města Chomutova byla i zpráva nezávislého
auditora, který v ní konstatuje, ţe k hospodaření města za rok 2005 nemá výhrady.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo doplnění seznamu investičních akcí pro
letošní rok a zároveň schválilo uvolnění potřebných 2 567 000 Kč z rezervního fondu
rozpočtu města. Z této částky je 472 000 Kč určeno jako podíl na pokrytí akce odvodnění
oblasti Černého Mostu v Jirkově, kde se shromaţďuje dešťová voda z okolí bauMaxu v
katastru Chomutova. Smlouvu mezi městy Chomutovem a Jirkovem o sdruţení finančních
prostředků na tuto akci schválilo Zastupitelstvo města Chomutova na svém zasedání 27.
března 2006.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo ukončení provozu odloučeného pracoviště
Mateřské školy Chomutov v Dřínovské ulici s účinností od 1. 8. 2006. Současně schválilo
navýšení kapacity dvou nejbliţších odloučených pracovišť, na adrese 17. listopadu 4708 na
125 dětí a na adrese Zahradní 5185 na 120 dětí (140 strávníků).
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo zřízení školního klubu jako součásti
Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895. Záměrem školy je poskytnout smysluplné
vyuţití volného času ţákům, kteří nemohou navštěvovat základní uměleckou školu nebo se
účastnit činnosti sportovních klubů, ať uţ proto, ţe nevykazují talent pro některý umělecký či
sportovní obor nebo pro neschopnost rodin financovat tyto často velmi nákladné aktivity.
Existence školního klubu umoţní zastřešení celé řady činností, které škola uţ stejně
provozuje. Zápisem klubu do školského rejstříku vznikne škole nárok na přidělení normativu
pracovníků a finančních prostředků ze státního rozpočtu. Pokud všechny příslušné orgány
poskytnou kladné stanovisko, můţe tento školní klub zahájit činnost od 1. září 2007.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo dotaci na projekty z rozpočtu města
následujícím ţadatelům: TJ Slávie Chomutov (projekt Velká cena Chomutova, Memoriál J.
Jezbery) 20 000 Kč, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov (projekt Jiný
kraj, jiný mrav) 15 000 Kč, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov
(projekt Po stopách W. A. Mozarta) 15 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Chomutov (projekt
Všesokolský slet 2006) 40 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Závody v parkurovém
skákání) 15 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt Chomutovské voltiţní závody) 10 000 Kč,
Jezdecký klub PZOO (projekt Hubertova jízda) 25 000 Kč, Jezdecký klub PZOO (projekt
Velká cena města Chomutova) 15 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov, oddíl moderní
gymnastiky (projekt Cena města Chomutova) 6 000 Kč, Kuprospěchu (projekt Festival
kultury Krušnohoří Cumbajšpíl) 25 000 Kč, Folklorní sdruţení Krušnohor Chomutov (projekt
Viktoriánské folklorní slavnosti) 40 000 Kč, ASK VALZAP Chomutov (projekt Dvojpohár
Ústeckého kraje) 30 000 Kč, TJ VEROS Chomutov (projekt Sportovní akce TJ VEROS pro
dospělé a mládeţ) 16 000 Kč, Chomutovská liga malého fotbalu (projekt Duha Cup 2006)
10 000 Kč, Chomutovská liga malého fotbalu (projekt Chomutovský pohár) 10 000 Kč,

101

Zastupitelstvo města Chomutova schválilo dotaci na činnost z rozpočtu města
následujícím ţadatelům: LOKO MOTIV Chomutov 70 000 Kč, Taneční klub Beethoven D.
C. 60 000 Kč, Milada Zelenková – Taneční škola Stardance 80 000 Kč, Asociace turistických
oddílů 55 000 Kč, Dům dětí a mládeţe Chomutov 80 000 Kč, Junák Chomutov 49 000 Kč,
KAPKA 97 Chomutov 35 000 Kč, Sportclub 80 Chomutov 60 000 Kč (z toho oddíl moderní
gymnastiky 40 000 a ASPV 20 000 Kč), Krasobruslařský klub Chomutov 30 000 Kč,
Aeroklub Chomutov 60 000 Kč, AFK LoKo Chomutov 110 000 Kč, Sportovní taneční klub
Stardance 100 000 Kč, Tělovýchovná jednota VEROS Chomutov 180 000 Kč, TJ Slávie –
oddíl triatlonu 20 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Chomutov 80 000 Kč, ASK VALZAP
Chomutov 30 000 Kč, Tělovýchovná jednota VTŢ Chomutov 270 000 Kč.
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo vyhlášení veřejné obchodní soutěže na
postoupení pohledávek doplňkové činnosti Odboru správy majetku města MěÚ Chomutov
ve výši 133 696 735 Kč. Zaţalované pohledávky za dluţné nájemné a poskytované sluţby
související s nájmem bytu jsou ve výši 40 286 873 korun, ostatní, ve výši 93 409 862 korun,
dosud zaţalovány nejsou. Pro město je obtíţné a časově náročné tyto pohledávky zaţalovat,
vyhotovení ţalob by trvalo i při zapojení více osob několik let. Proto má město zájem
pohledávky dále nevymáhat a převést je k vymáhání na jiného. Jako moţné řešení se jeví
úplatné postoupení pohledávky prostřednictvím vyhlášení veřejné obchodní soutěţe.
Podmínkou je postoupení pohledávek jako celku.
Zastupitelstvo města Chomutova rozhodlo o názvu nové ulice - Jarní. Jde o ulici
v lokalitě Sady Březenecká, která vznikla v důsledku výstavby dvaceti rodinných domů. Na
názvu se dohodl majitel pozemku s majiteli nově postavených domů. Návrh podpořil Odbor
dopravních a správních činností Městského úřadu v Chomutově, který konstatoval, ţe tento
postup není v rozporu se zákonem a ţe ulice tohoto názvu v Chomutově dosud není.

Jednání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 25. 7. 2006
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schválilo smlouvu o budoucí kupní
smlouvě se společností SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. týkající se budovy zimního
stadionu a souvisejících pozemků. Podle schválené smlouvy prodá město pozemky pod
zimním stadionem a v jeho okolí za 210 milionů korun. Ještě předtím však vyhlásí veřejnou
obchodní soutěţ na dodavatele zimního stadionu za stejnou cenu na Zadních Vinohradech. Aţ
dodavatel stadion postaví, teprve pak budou pozemky v centru města převedeny na kupce.
Tato pojistka vylučuje moţnost, ţe by lední hokej v Chomutově zůstal bez stadionu.
Zastupitelstvo současně revokovalo svá usnesení z 26. 9. 2005 a 19. 12. 2005, kterými
schválilo předchozí komplex smluv, druhou stranou nepodepsaných.
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schválilo doplnění plánu investičních
akcí a vyčlenění 420 000 Kč z finanční rezervy města na výrobu sedmi altánů do zahrad
Mateřské školy Chomutov v ulicích Alešova, Blatenská, Palackého, Dostojevského,
Zahradní, Šafaříkova a 17. listopadu. Altány, které budou slouţit dětem k ochraně před
sluncem, deštěm a k určitým výchovným aktivitám, vyrobí pracovní skupina města. Altány do
zbylých sedmi zařízení Mateřské školy jsou naplánovány na příští rok.
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schválilo poskytnutí finančního
příspěvku Římskokatolické farnosti – děkanství Chomutov ve výši 300 000 Kč. Částka
bude pouţita na zaplacení části nákladů potřebných k jiţ probíhající opravě střechy kostela
Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 1. máje.

102

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova schválilo začlenění 2 920 000 Kč do
rozpočtu Podkrušnohorského zooparku. Tuto celkovou sumu poskytlo zooparku
Ministerstvo ţivotního prostředí ČR z dotačních titulů Chov ohroţených druhů světové fauny
v českých ZOO (968 756 Kč), zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR
(1 788 920 Kč) a Spolupráce českých ZOO v rámci mezinárodních programů chovů
ohroţených druhů s významnými ZOO a institucemi v cizině, podpora členství a účasti
českých ZOO v mezinárodních organizacích (162 000 Kč). Finanční prostředky jsou účelově
vázány a podléhají vyúčtování se státním rozpočtem.

Zasedání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 25. 9. 2006
Zastupitelé se věnovali řadě majetkoprávních záležitostí, mezi kterými bylo i další
doladění smluv u budoucích smluv se společností SPAR Česká obchodní s. r. o. se sídlem
v Praze 10 (pozemky pod zimním stadionem) či s s HUTS development s. r. o. se sídlem
v Praze 1, jejíţ práva a závazky byly nyní převedeny na Hutment Trust a.s. se sídlem Praha 1,
Václavské náměstí 19/832. S touto firmou se schvaloval dodatek smlouvy o demolici
bývalého autobusového nádraţí v Ţiţkově ulici. Na programu bylo téţ schválení smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků o výměře cca 11,5 tis. m2 v Průmyslové zóně
Nové Spořice společnosti Eaton Industries s. r. o. Prodej pozemků byl naplánován na období
let 2007 – 2009 a v cenách od 239,70 Kč za m2 aţ k 251,50 Kč. Po dobu opce, tj. 3 let od
uzavření smlouvy, bude firma platit nájemné ve výši 2,-Kč/m2, tj. 34 623 Kč za rok a
provádět údrţbu a úklid těchto pozemků.
Poté se zastupitelé tak jako vţdy ke konci roku zabývali různými přesuny financí
v rozpočtu tak, jak se projevují aktuální potřeby města a jeho organizací. Byly tak navýšeny
například finance na jednotlivé investiční akce jako je výstavba technické a dopravní
infrastruktury pro 24 rodinných domů Na Průhonu (13.500 tis. Kč), či přijaty dotace ze
státního rozpočtu (podrobněji se o letos získaných dotacích zmiňuji v kapitole o činnosti
magistrátu). Z finanční rezervy se převedlo 5 milionu Kč na odstranění havarijního stavu
komunikací ulic Sluneční, V. Nezvala a průjezdní komunikace Zadní Vinohrady, se kterou
se v původním plánu investičních akcí pro letošek nepočítalo.
Zastupitelé schválili poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města 43 ţadatelům
v celkové výši 5 074 000 Kč, jedná se o půjčky na modernizaci stávajícího bytového fondu.
Na výstavbu nových rodinných domů dostalo příspěvek 250 000 korun 12 ţadatelů, coţ
představuje celkem 3 miliony korun.
Na doporučení rady města zastupitelé téţ schválili další krok optimalizace sítě škol,
který je sloučení ZŠ v ulici 17. listopadu 4728 se Základní a mateřskou školou při nemocnici
Chomutov s účinností od 1. 1. 2007. Tímto krokem rovněţ došlo ke změně názvu školy na
Březenecké na Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728.
Schváleno bylo i zřízení organizační sloţky Podpora handicapovaným, o níţ se blíţe
zmiňuji v kapitole věnované činnosti rady města.

Zasedání Zastupitelstva města Chomutova ze dne 11. 10. 2006
Zastupitelé se zabývali majetkoprávními záleţitostmi, jako byly prodeje pozemků
ţadatelům či prodeje městských bytů do osobního vlastnictví.
Zastupitelé udělili výjimku ze zásad o poskytování dotací z rozpočtu města pro rok
2005 a tím uznali za oprávněné vyuţití 80 tisíc korun z rozpočtu města na Oslavy 100 let
národní házené, které zajišťoval klub SK Chomutov S-R-O s.r.o. zastoupený ing. Vojtěchem
Čihařem.
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Zastupitelé byli rovněţ informováni o tom, jak je nakládáno s majetkem, který byl pořízen
z dotací. Na tento majetek města se vztahují podmínky zvláštního reţimu.
Dále zastupitelé schválili záměr realizace výhybky na křižovatce z ulice Studentská
na autobusovém nádraţí Jirkov. Tento záměr bude zahrnut do investičních akcí pro rok 2007
s tím, ţe potřebná částka ve výši 325 tisíc korun bude zohledněna při sníţení dotace na
zajištění provozu MHD v Chomutově.
Další finance a to 25 tisíc korun byly schváleny na projekt festivalu kultury
Krušnohoří Cumbajšpíl a to na úhradu materiálu, pronájmu a honorářů a Střední
průmyslové škole a Vyšší odborné škole Chomutov na projekt Je mi lhostejné jak vypadáš ve
výši 13 tisíc korun na úhradu ubytování.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 6. 11. 2006
V zasedací místnosti zastupitelstva se sešlo všech 35 nově zvolených zastupitelů, kteří
nejdříve sloţili slib člena zastupitelstva. Jednání přitom podle zákona o obcích řídil nejstarší
z nich a to PaedDr. Jiří Roth. Pro některé se zastupitelů to byla premiéra, několik z nich se
vrátilo po odmlce, kdy nepůsobili v minulém volebním období, ale v tom předchozím.
Největší kontinuitu si udrţuje Občanská demokratická strana, kde k devíti zkušeným
zastupitelům (z toho pěti radním) z uplynulého volebního období (Ing. Mgr. Ivana Řápková,
Ing. Jan Řehák, Mgr. Karel Pavel Markvart, Jindřich Stádník, JUDr. Jiří Polanský Kamila
Nováková, Stanislav Aubrecht, Ing. Pavel Nuslauer a Ing. Vladimír Janda) přibyl MUDr. Jiří
Binter, Vladimír Čermák, Jindřich Petráček, Ing. Vladimír Janda, Zdeněk Fojtík a PhDr.
Zdeněk Hejna. Tato strana tak posílila, má v tomto volebním období 14 mandátů. Silnější je
také Česká strana sociálně demokratická, která má ve svém týmu dva ostřílené politiky
(bývalý místostarosta Ing. Rudolf Kozák a poslanec MUDr. Jaroslav Krákora) a hned devět
nováčků (někteří kandidovali jiţ v předchozím volebním období, kde ale díky iniciativě
některých bývalých členů ČSSD byli „vyšachováni“ z volitelných pozic). Lídrem kandidátky
této strany byla Jana Vaňhová, která působí i ve funkci místopředsedkyně této strany na
celorepublikové úrovni. V chomutovském zastupitelstvu nyní bude pracovat spolu s Petrem
Husákem, JUDr. Pavlem Polákem, Vlastimilem Rindošem, Marií Štáfkovou, Liborem
Pojmanem, Martinem Kloudou a Pavlem Umlaufem. Polepšila si i Strana zelených, která má
nyní čtyři zastupitele, a to zkušeného MVDr. Přemysla Rabase, PaedDr. Jiřího Rotha, MUDr.
Dţamilu Stehlíkovou a nováčka MUDr. Michala Kasla. Méně zastupitelů má Komunistická
strana Čech a Moravy, kam se po odmlce jednoho volebního období vrátil bývalý radní a
senátor Ing. Ladislav Drlý, staronovým zastupitelem je Stanislav Mandát, Jiří Viták a Jiří
Kubíček, nově přišel Jaroslav Komínek a Libuše Zmátlová.
A protoţe se vítězná ODS uměla dohodnout s ČSSD i Stranou zelených při
povolebních jednáních mimo veřejnost, tak ustavující jednání zastupitelstva probíhalo
v poklidu a v podstatě bez diskusí. Pouze komunisté v čele s Ladislavem Drlým vznášeli
opoziční protinávrhy například na tajnou volbu primátora/primátorky, coţ většina
zastupitelů neschválila. Hlasovalo se aklamací – to je zdviţením ruky, protoţe souběţné
hlasování s pomocí hlasovacího zařízení by mohlo přinést zmatky. Neprošel návrh komunistů
na tři náměstky primátora, a tak v Chomutově budou opět náměstci dva. Jednotlivé politické
kluby pak přednesly své kandidáty na primátora/primátorku. Tři nejúspěšnější strany navrhly
Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, která poté získala 29 hlasů, 6 zastupitelů se zdrţelo. Bez problémů
prošly i návrhy na náměstky, kde se prvním náměstkem primátorky stal opět Jan Řehák.
Pozici náměstkyně pak získala i Jana Vaňhová. Ing. Ladislav Drlý, který byl navrţen navíc i
do rady města, zvolen nebyl. Radu města kromě primátorky a jejích náměstků nyní tvoří:
Mgr. Pavel Karel Markvart, Jindřich Stádník, Kamila Nováková, Ing. Vladimír Janda, Mgr.
Jan Mareš, Petr Husák, PaedDr. Jiří Roth a MUDr. Michal Kasl.
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Při ustavujícím zasedání bylo rovněţ rozhodnuto o zřízení výborů zastupitelstva, které
budou stejné jako v minulém období. V čele finančního výboru zasedne Ing. Pavel Nuslauer,
předsedou výboru pro národnostní menšiny bude Dţamila Stehlíková a předsedou kontrolního
výboru Ing. Ladislav Drlý. V těchto výborech a v dalších komisích, které jsou poradní
orgánem zastupitelstva, zasednou i občané. K jejich oslovení poslouţí Chomutovské noviny.

Zasedání Zastupitelstva města Chomutova dne 11. 12. 2006
Zastupitelé se zabývali majetkoprávními záležitostmi jako je prodej jednotlivých
bytů či pozemků ţadatelům. Schválen byl i budoucí prodej pozemku o výměře 2 768 m 2 ,
parcela č. 1478/16 (v okolí stávajícího zimního stadionu) společnosti SPAR Česká obchodní
společnost s. r. o. Tento záměr kritizovali komunisté, kteří se téţ snaţili prosadit častější
jednání zastupitelstva, aby mohli více probírat jednotlivé zprávy, předkládané radou města ke
schválení zastupitelům. Jejich podezíravost, ţe se na radnici budou dít „nekalé“ věci, které je
třeba prodiskutovávat na zastupitelstvu, vyvolala nevoli u zastupitelů současné koalice. Ti pak
nepřijali návrh na častější jednání, takţe zastupitelé se v příštím roce budou stejně jako letos
setkávat k veřejným projednáváním zhruba jedenkrát za dva měsíce. Nutno říci, ţe veřejná
zasedání zastupitelstva uţ dnes zajímají minimum lidí, kteří se přijdou osobně podívat, jak
rozhodují jejich volení zástupci. Občané se přitom mohou i veřejně vyjadřovat
k projednávaným bodům. Činí tak spíše výjimečně, pokud se projednávaná věc dotýká jich
osobně. Pravidelně navštěvuje zastupitelstvo pouze několik občanů důchodového věku, kteří
docházejí také na tzv. brífinky (setkání s vedením města a řediteli organizací, kde se probírají
jednotlivé náměty občanů).
Zastupitelé dále schválili změnu územního plánu a několik rozpočtových opatření,
kterými se vţdy koncem roku přesouvají finance z poloţek, kde nebyly vyčerpány tam, kde je
jich aktuálně zapotřebí. Týkalo se to například sociálních dávek či potřeb jednotlivých
základních škol a organizací města. Posíleny byly také investice a to formou dotací ze
státního rozpočtu. Město tak získalo například 99 000 Kč od Krajského úřadu Ústeckého
kraje na výsadbu dřevin při obnově porostu a od ministerstva kultury 730.000 Kč na opravu
suterénu historické radnice, který je nemovitou kulturní památkou. Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytlo 1 920 000 Kč na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury,
tato částka byla pouţita na vybudování nové komunikace a parkovacích míst pro lokalitu 24
rodinných domků Na Průhoně. Na regeneraci panelových sídlišť město získalo 4 miliony
korun, za něţ bylo upraveno okolí objektu Flora na Písečné, další 1 800 000 Kč bylo vyuţito
na rekonstrukci 4 bytů v ulici Jiráskova, které budou slouţit k přechodnému bydlení rodinám
v nouzi. 4 382 000 Kč bylo vyuţito na modernizaci světelné a zvukové sekce v městském
divadle a nákup 21 ks nových dveří.
Zastupitelé opět pomohli dotací ve výši 250 tisíc Kč překlenout dobu před přidělením
státní dotace občanskému sdruţení Světlo Kadaň, které jiţ několik let v Chomutově provozuje
nízkoprahové centrum pro pomoc drogově závislým.
Nově schválená vyhláška o systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města sníţila roční
poplatek, který platí občané, a to z 424 na 412 Kč na osobu za rok. Ke sníţení poplatku došlo
díky zvýšení objemu tříděného odpadu, kdy se sníţily náklady na svoz netříděného odpadu.
Zastupitelé dále ze svých řad volili zástupce ve valných hromadách obchodních
společností města a členy výboru pro národnostní menšiny a finančního výboru.
Jednou z příjemných povinností je i schvalování nových názvů ulic, které přibývají díky
výstavbě rodinných domků. Nově tak v Chomutově přibyla ulice U Filipových rybníků a
rozšířila se stávající ulice Podhorská.
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Volby do Parlamentu, zastupitelstva obce a do Senátu
V roce 2006 se v naší republice uskutečnily hned troje volby. Nejdříve to byly volby
do Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 2. – 3. 6. 2006. Předvolební kampaň se nesla
v tradičním duchu, kdy největší strany investovaly do své reklamy a zviditelnění volebních
programů. Hůře uţ na tom byly „pidistrany“, o jejichţ zaměření většina voličů prakticky nic
neví, takţe od toho se odvíjel i jejich volební výsledek. Anebo voliči prostě nedali na pouhá
populistická hesla, těmi se v ulicích představovala na plakátech třeba jinak dosud neznámá
strana 4 VIZE.
K volebním urnám přišlo v tradičních 40 volebních okrscích v Chomutově, které jsou
umístěny většinou v budovách základních škol, a v dalších 16 okrscích v okolních obcích
celkem 55,82 procent voličů (z 46 317 voličů zapsaných ve volebních seznamech). Volební
účast byla jen o málo niţší, neţ byla účast celorepubliková a výsledky o něco levicovější, jak
je jiţ v našem regionu obvyklé. Pro zajímavost uvádím porovnání výsledků největších stran.
ČR

Ústecký kraj

Chomutovsko

Občanská demokratická strana

35,38 %

34,78 %

31,50 %

Česká strana sociálně demokratická

32,32 %

35,46 %

38,24 %

Komunistická strana Čech a Moravy

12,81 %

16,05 %

15,97 %

KDU-ČSL

7,22 %

2,23 %

1,87 %

Strana zelených

6,29 %

6,03 %

7,83%

Kandidáti přímo z Chomutova se prosadili velmi dobře, pomohlo jim jak umístění na
volitelných místech kandidátních listin, tak i dostatek přednostních hlasů. Do Parlamentu ČR
se tak dostali hned čtyři Chomutováci a to MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD), JUDr. Jiří
Polanský (ODS), Zdeněk Maršíček (KSČM) a MVDr. Přemysl Rabas (SZ).
A nyní jiţ podrobné výsledky všech kandidujících stran přímo z Chomutovska, v pořadí
určeném losem.
Název strany

Platné hlasy celkem

v%

Strana zdravého rozumu

76

0,29

České hnutí za národní jednotu

9

0,03

Balbínova poetická strana

18

0,06

Právo a spravedlnost

92

0,35

NEZÁVISLÍ

202

0,78
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Česká pravice

7

0,02

Koruna česká (monarch.strana)

33

0,12

Občanská demokratická strana

8104

31,50

Česká strana sociálně demokratická

9839

38,24

267

1,03

Unie svobody – Demokratická unie

63

0,24

Pravý Blok

77

0,29

4 VIZE-www.4vize.cz

18

0,06

Strana zelených

2016

7,83

Komunistická strana Čech a Moravy

4109

15,97

Koalice pro Českou republiku

17

0,06

Národní strana

53

0,20

Křesťansko demokratická unie- Čs strana lidová

483

1,87

NEZ. DEMOKRATÉ (předseda V. Ţelezný)

209

0,81

31

0,12

SNK Evropští demokraté

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

Ve dnech 20. a 21. října pak voliči vybírali své zástupce do zastupitelstva obce a
zároveň do Senátu Parlamentu ČR. Nejvýraznější kampaň měly opět největší strany, ODS a
ČSSD, jejich plakáty zaplnily nejen obvyklé výlepové plochy, ale také třeba sloupy veřejného
osvětlení. ODS si dokonce najala vyhlídkové letadlo, za kterým vlál modrý prapor se značkou
této strany, a také tvář současné primátory z velkých bilboardů byla nepřehlédnutelná. Ing.
Ivana Řápková, která obhajovala funkci primátorky a měla zájem uplatnit se i v Senátu, také
uspořádala večer v městském divadle, který byl určen hlavně ţenám. Po módní přehlídce zde
byly k dispozici zdarma kadeřnice, vizáţistky, poradkyně v ţivotním stylu, právní poradna a
dokonce i kartářka.
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VÝSLEDKY VOLEB (20 - 21.10. 2006) DO ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO
MĚSTA CHOMUTOV

Hlasy
Zastupitelé
abs. v % abs. v %
Strana zelených
35 147 10.17
4 11.43
Česká strana sociálně demokratická
95 867 27.74 11 31.43
Komunistická strana Čech a Moravy
55 364 16.02
6 17.14
Občanská demokratická strana
119 052 34.45 14 40.00
Humanistická strana
485 0.14
0 0.00
Unie pro sport a zdraví
17 095 4.95
0 0.00
SNK Evropští demokraté
12 289 3.56
0 0.00
Dělnická strana
3 498 1.01
0 0.00
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Ţelezný) 6 738 1.95
0 0.00
Volební strana

Volební účast: 29,55 %.
K jakým změnám došlo konkrétně ukazují následující přehledy:
Složení zastupitelstva města Chomutov v roce 2006 (funkční období do 19. 10. 2006)
- zastupitelstvo města: 36 mandátů
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Abecední jmenný seznam zastupitelů:
Stanislav Aubrecht, Ing. Bohumil Bocian, Karel Bubeník, Jan Coufal, Ing. Vladimír Janda,
Josef Jeřábek, Milan Kaššák, Ing. Rudolf Kozák, MUDr. Jaroslav Krákora,
Ing. Květoslava Krotilová, Jiří Kubíček, Ing. Stanislav Lesák, Martin Malina,
Stanislav Mandát, Mgr. Pavel Markvart, Alexandr Novák, Kamila Nováková,
Ing. Pavel Nuslauer, Stanislav Pilař, JUDr. Jiří Polanský, Tomáš Pořický,
MVDr. Přemysl Rabas, PaedDr. Jiří Roth, Karel Rovenský, Zdeněk Růţička,
Ing. Mgr. Ivana Řápková, Ing. Jan Řehák, Jaroslav Říha, Jindřich Stádník,
MUDr. Dţamila Stehlíková, MUDr. Miroslav Šofr, MUDr. Eva Šulcová, Jiří Viták,
Irena Wachtfeidlová, Mgr. Miloš Zelenka, František Znamenáček
Složení zastupitelstva města Chomutov v roce 2006 (funkční období od 21. 10. 2006)
- zastupitelstvo města: 35 mandátů

Abecední jmenný seznam zastupitelů:
Stanislav Aubrecht, MUDr. Jiří Binter, Ing. Vladimír Čermák, Ing. Ladislav Drlý,
Zdeněk Fojtík, PhDr. Zdeněk Hejna, Petr Husák, Ing. Vladimír Janda, MUDr. Michal Kasl,
Martin Klouda, Jaroslav Komínek, Ing. Rudolf Kozák, MUDr. Jaroslav Krákora, Jiří Kubíček,
Stanislav Mandát, Mgr. Jan Mareš, Mgr. Pavel Karel Markvart, Kamila Nováková,
Ing. Pavel Nuslauer, Jindřich Petráček, Libor Pojman, JUDr. Pavel Polák,
JUDr. Jiří Polanský, MVDr. Přemysl Rabas, Vlastimil Rindoš, PaedDr. Jiří Roth,
Ing. Mgr. Ivana Řápková, Ing. Jan Řehák, Jindřich Stádník, MUDr. Dţamila Stehlíková,
Marie Štáfková, Pavel Umlauf, Jana Vaňhová, Jiří Viták, Libuše Zmátlová.
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Voliči zároveň dávali svůj hlas jednomu z kandidátů na post senátora, kterému
vypršelo jeho volební období. O tuto funkci se ucházelo 7 muţů a 3 ţeny. O svých plánech
mluvili zejména prostřednictvím tisku, ať jiţ v rozhovorech nebo v placené reklamě, většina
z nich se téţ objevila na plakátech či billboardech, kdy nám ukázali své tváře. Ukázalo se, ţe
největší voličské sympatie mají ti, které lidé opravdu osobně znají. V I. kole senátních voleb
totiţ získal nejvíce hlasů známý a váţený chirurg MUDr. Petr Skála, který kandidoval jako
nezávislý.
Svůj hlas mu přímo v Chomutově dalo 3
890 voličů, v celém volebním obvodu pak
8 263 voličů, coţ představovalo 33,9 (resp.
27,2 %). Na druhé příčce se umístila
současná primátorka města Chomutova
Ing. Mgr. Řápková, která obdrţela přímo
ve městě 3 027 hlasů (v celém obvodu pak
8 056 hlasů), coţ představuje zisk 26,4 %
(resp. 26,5). Na pomyslné třetí příčce
skončila kandidátka ČSSD Mgr. Marie
Benešová, která ještě nedávno působila
jako nejvyšší státní zástupkyně, a
s Chomutovem nemá snad nic společného.
Původní kandidát této strany, který
na Chomutovsku jiţ léta ţije a působí,
bývalý ředitel MÚSS Chomutov J. Doleţal,
se po volbách vyjádřil, ţe byl právě
celostátním vedením této strany odsunut do
pozadí (sám z kandidatury odstoupil).
Tento tah ovšem ČSSD nevyšel, protoţe
kandidátka Marie Benešová získala v 1.
kole jen 14,1 % (resp. 12,7 %). Také
kandidát KSČM PaedDr. Homolka
tentokrát neuspěl, obdrţel ve městě 11,6 % a v obvodu 13,8 procent hlasů. MUDr. Dţamila
Stehlíková za Stranu zelených získala 4,0 % (3,6 %). Dalším neúspěšnými kandidáty byli
Milan Beran (podnikatel a starosta Černovic) za Nezávislé, zpěvák Ivan Varga za stranu „21“
a Zdeněk Jánský, který se před několika lety proslavil v televizní soutěţi milionář. Neuspěl
ani MUDr. Ondřej Mikš za Nezávislé a Ing. František Pěchota za US-DEU.
Do druhého kola postoupili dva nejlepší z kola prvního, tedy MUDr. Petr Skála a
Mgr. Ing. Ivana Řápková. V senátu si více lidí, a to celkem 77,99 % přímo z Chomutova a
73,38 % z celého obvodu, přálo vidět MUDr. Petra Skálu. Nejspíše zaujala hlavně jeho
nezávislost na politických stranách, které dnes opravdu nemají mezi lidmi dobré jméno, a
dobrá pověst jako člověka, odborného lékaře. MUDr. Petr Skála však po třech měsících svého
působení své voliče zklamal, kdyţ odstoupil. Toto rozhodnutí zdůvodnil zdravotními
problémy. O tom však jiţ v dalším díle této kroniky, v roce 2007.
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Úřad práce
K 1. 1. 2006 Úřad práce evidoval nezaměstnanost ve výši 15,7 %. Více
nezaměstnaných bylo žen a to 16,8 %, mužů 14,9 %. Znamenalo to 11 243 lidí, pracovní sílu
na Chomutovsku přitom tvoří 69 003 lidí.
K 31. 12. 2006 pak bylo registrováno celkem 9 124 lidí, což je oproti stejnému období
minulého roku o 2 119 méně. V procentech vyjádřeno je to 12,3 %. Z tohoto počtu pak bylo
4 724 žen, což je 51,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl osob zdravotně
postižených na celkové nezaměstnanosti činil 11,8 %. Podíl mladých lidí do 25 let byl 18,8 %.
Volných míst bylo ke konci roku evidováno 928. Na jedno volné místo tudíž připadá 10
uchazečů. Svou podstatnou roli přitom stále hraje vzdělání, největší počet uchazečů tvoří lidé
pouze se základním vzděláním, těch je 48,2 %. Lidé s nižším středním vzděláním (vyučením)
tvoří 32,2 % nezaměstnaných, lidí s úplným středním vzděláním s maturitou je evidováno 9,2
procent. Nejlépe jsou na tom uchazeči s vyšším odborným vzděláním, ti tvoří pouze 0,2 %
nezaměstnaných, vysokoškoláci pak 0,9 procent.
Celková statistika pak podrobněji uvádí i jednotlivé mikroregiony, v tomto směru
byla k 31. 12. 2006 přímo v Chomutově (a okolních obcích) nezaměstnanost 13,6 %,
v Jirkově 15,9 %, Kadani 10,4 %, Klášterci nad Ohří 8,9 %, Vejprtech 16,7 %. Z obcí, které
spadají do mikroregionu Chomutov, na tom byly nejhůř Bílence, kde je registrována
nezaměstnanost ve výši 49,4 procent, Křimov s 29,1 procenty a Hora Svatého Šebestiána
s 23,9 % nezaměstnaných. Nejlepší situace je v Nezabylicích (6,1 %), Místě (9,0 %) a
Údlicích (9,3 %). Ve středu tabulky se pak pohybují Blatno, Černovice, Droužkovice,
Hrušovany, Kalek, Málkov, Všehrdy a Výsluní (nezaměstnanost v rozmezí 10 – 17 procent).
A jak si vedl Chomutov v celorepublikové tabulce? V žebříčku výše procentní
nezaměstnanosti je na 11. místě ze 77 sledovaných úřadů práce. Nepříjemné 1. místo přitom
patří městu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, a tím je dnes Most (19,5 %), následuje Karviná,
Teplice, Jeseník, Znojmo, Bruntál, Hodonín, Ústí nad Labem, Ostrava – město a Děčín.
V počtu uchazečů na jedno pracovní místo je Chomutov na 14. příčce, kdy jej výrazně
„převyšují“ města Karviná, Bruntál a Teplice. Velmi dobré – a to až 70. místo zaujímá
Chomutov ve statistice meziměsíčního přírůstu nezaměstnanosti. Vypadá to tedy tak, že
Chomutov má v tomto směru to nejhorší zřejmě již za sebou.
Z další spousty čísel, které úřady práce zpracovávají, vybírám ještě údaj o aktivní
politice zaměstnanosti. V roce 2006 úřad práce přispíval celkem 5 163 700 Kč na vytvoření
a částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst a chráněných pracovních
dílen. Pro osoby zdravotně postižené bylo vytvořeno celkem 30 nových míst. Jednalo se
například o profese řidič – skladník, vrátný – strážný, pedagogický pracovník, kompletace
pojistek či šička. Celkově bylo na státní politiku zaměstnanosti vynaloženo 217 427 792
Kč, z toho na aktivní politiku, kam patří také oblast rekvalifikací, 113 143 990 Kč.
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NAŘÍZENÍ MĚSTA CHOMUTOVA
č. 5/2006,
kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA CHOMUTOVA
Rada města Chomutova se na svém zasedání dne 24.4.2006 usnesla vydat na základě ustanovení § 18
odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Tržní řád města Chomutova (dále jen „tržní řád“) je závazný pro celé území města Chomutova včetně
soukromých pozemků.
2. Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) vymezuje:
a) místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení,
b) stanovení jejich kapacity a přiměřené vybavenosti,
c) dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb,
d) stanovení, na které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád nevztahuje nebo
které jsou zakázány,
e) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,
f) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.
3. Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v tržnicích vymezuje:
g) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,
h) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí:
a) místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) tržiště, trh, tržní místo, restaurační zahrádka,
předsunuté prodejní místo, prodejní místo, místo pro nabídku zboží,
b) tržnicí provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), kde
dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb, přičemž tento prostor umožňuje sestavit určitý
počet prodejních míst nebo míst pro poskytování služeb (dále jen „prodejních míst“) a může být nebo
je vybaven prodejními zařízeními nebo zařízeními pro poskytování služeb (dále jen „prodejními
zařízeními“),
c) tržištěm prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1), kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na místech pronajatých k tomuto
účelu, přičemž tento prostor umožňuje sestavit alespoň 10 prodejních míst a může být nebo je
vybaven prodejními zařízeními, jejichž počet a rozmístění v prostoru tržiště jsou určeny plánem,
d) trhem městský, vánoční nebo jiný trh, při kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) (dále jen
„trh“),
e) místem pro konání trhu tržnice, tržiště nebo jiné místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) uvedené v příloze č. 1 a 2,
f) tržním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
1)
zvláštního zákona , které nesplňuje požadavky kladené na tržiště a na kterém se na jednom nebo
více prodejních místech nabízí, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení. Prodejní
zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou v příloze
č. 2 a 3,
g) restaurační zahrádkou místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1), na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací
řemeslné živnosti „Hostinská činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno
1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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h)

i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)

s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1).
Restaurační zahrádka se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného
provozovatele,
předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém je umístěno prodejní zařízení, ve kterém se nabízí,
prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu
1)
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona , se kterou funkčně souvisí. Přesunuté prodejní
místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele,
prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1), na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení,
místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1), na kterém se za účelem nabídky nebo prodeje vystavuje zboží stejného
druhu jako provozovně,
prodejními zařízeními stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stoly,
stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná pohybu nebo přesunu
jako například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční vozíky, kola a podobně), přenosná
nebo nesená zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná
zařízení,
podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky
dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby,
pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a
poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě,
pojízdným prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná provozovna
přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a pojízdná provozovna zastavuje2) za účelem
nabídky, prodeje zboží nebo poskytnutí služby. Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není
prodej z prodejního zařízení, které slouží k prodeji na jednom místě a to ani tehdy, jestliže je na toto
místo pravidelně přesunováno,
provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která provozuje místa pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb uvedená v přílohách č. 1 až 3,
prodejcem právnická nebo fyzická osoba, která nabízí, prodává zboží a poskytuje služby v tržnici
nebo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1).
Čl. 3
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení

1. Na území města Chomutova je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby jen na těchto
místech:
a) na tržištích a trzích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,
b) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení,
c) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou přesněji specifikována zákresem v mapě
v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.
2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v přílohách č. 2
a 3 tohoto nařízení:
a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,
b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.
Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (počet prodejních míst
nebo velikost plochy v metrech, popřípadě v m2) je stanovena v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.
2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich
řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení,
popřípadě na ně navazující podložky tak, aby zboží nebylo uloženo přímo na zemi. Mezi prodejními

2) § 2 písm. o), § 25 až 28 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
5.

zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana
3)
v souladu se zvláštními předpisy .
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být dále vybavena:
při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich
vyzkoušení,
při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,
při prodeji elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení přípojkou elektrické energie pro
předvedení nabízeného nebo prodávaného zboží,
při prodeji potravin4) zařízeními požadovanými zvláštními právními předpisy5) 6),
při prodeji ovoce, zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým osvětlením, které
umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě či použití a označení
7)
prodejních míst podle zvláštních předpisů .
Tržiště a trhy musí být vybaveny veřejně přístupným sociálním zařízením (WC).
Čl. 5
Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb

1. Tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb je
nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud v příloze č. 2 tohoto nařízení není pro jednotlivá
tržiště stanoveno jinak.
2. Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 2. Doba prodeje zboží a
poskytování služeb při trzích je nejdříve od 07:00 a nejpozději do 22:00 hodin, pokud v příloze č. 2
není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak.
3. Ostatní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mohou být provozována po celý rok
nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po
nich, pouze v určitém období roku. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na ostatních místech je
nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud v příloze č. 3 tohoto nařízení není pro jednotlivá
místa stanoveno jinak.
4. Restaurační zahrádky mohou být provozovány od 1.4. do 31.10. Doba prodeje zboží a poskytování
služeb v restauračních zahrádkách je nejdříve od 9.00 hodin a nejpozději do 22.00 hodin. Do
uvedené doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Provozovatelé a prodejci jsou na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, schůdnost, čistotu prodejních míst a prodejních zařízení včetně
míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo, roztříděné podle
8)
jednotlivých druhů a kategorií odpadů ,

4) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
6) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné
produkty.
7) § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
8) § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; § 40 veterinárního zákona
a § 25 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení veterinárního zákona a o
veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
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d) organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly a aby byly
chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř apod.),
e) používat k nabídce zboží a jeho prodeji prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a
dobře čistitelného materiálu,
f) užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu provozovatelem určená,
nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo
ztěžovalo průchod,
g) dovézt ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody již očištěné a zbavené zvadlých částí,
h) parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na
pozemních komunikacích9) s místní úpravou organizování dopravy10).
2. Pro provozovatele restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst platí ustanovení odst. 1
písm. a) až f) obdobně.
Čl. 7
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Prodejce je povinen:
a) zaplatit provozovateli místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uvedeného v přílohách č.
1 až 3 úplatu za užívání a za užívání místa neuvedeného v přílohách č. 1 až 3 (předsunutý prodej,
restaurační zahrádky, vánoční a velikonoční prodej apod.) zaplatit poplatek za užívání veřejného
prostranství podle obecně závazné vyhlášky města Chomutova o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství11),
b) na požádání provozovatele a kontrolních orgánů předložit doklad o zaplacení úplaty nebo místního
poplatku.
2. Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:
a) zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním řádem a plán tržnice,
tržiště nebo trhu (dále jen „provozní řád“) s vyznačeným umístěním jednotlivých prodejních míst, míst
pro prodej živých zvířat, skladových a pomocných prostor, stanoviště provozovatele (správce),
únikových cest, protipožárních prostředků, sociálního zařízení (WC), zdrojů vody, nádob na odpady,
prostoru pro zabíjení, stahování, kuchání a porcování zvířat a ryb a podobně,
b) umístit (u vchodů do tržnice trvale a zvenčí viditelně, na přístupových cestách u tržiště nebo trhu po
dobu konání) tento tržní řád a provozní řád včetně označení provozovatele7). Na tomto místě musí být
rovněž uvedena provozní doba, obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení správce – byl-li
určen provozovatelem,
c) prokazatelně seznámit prodejce s tržním a provozním řádem a dbát na jejich dodržování,
d) nejméně 3 dny předem písemně oznámit městu Chomutov omezení prodejní (provozní) doby nebo
počátek a konec uzavření místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb. Zároveň vhodným
způsobem – na označení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, popř. s pomocí sdělovacích
prostředků – informovat o této skutečnosti i veřejnost,
e) určit prodejcům konkrétní prodejní místa,
f) vést řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby,
12)
uchovávat ji nejméně po dobu pěti let a na požádání ji předložit kontrolním orgánům,
g) zajistit provádění pravidelného úklidu,
h) určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob8) pro jednotlivé
druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo odstranění těchto odpadů8),
i) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,
j) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice, tržiště nebo trhu,
k) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý
prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),
l) zajistit pro prodejce možnost používání sociálního zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou),
13)
m) neumožnit prodej hub bez osvědčení prokazujícího jejich znalost ,

9) § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů.
10) Nařízení města Chomutov č. 2/2005 upravující organizování dopravy na území města Chomutov.
Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11)
.
12) § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13) Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího
znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti
hub).
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n) vymezit v rámci tržnice, tržiště nebo trhu místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární podmínky
14)
pro jejich prodej za předpokladu, že zde dochází k jejich nabídce a prodeji,
15)
o) být držitelem příslušného živnostenského oprávnění, naplňuje-li jeho činnost znaky živnosti ,
p) zaplatit městu Chomutovu poplatek za užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky
města Chomutova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11),
q) před zahájením provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb umístěného na
místní komunikaci nebo silnici mít pravomocné rozhodnutí silničního dopravního úřadu o povolení
zvláštního užívání komunikace nebo silnice16). Při provozování místa umístěného mimo místní
komunikaci nebo silnici mít souhlas vlastníka (správce) pozemku,
r) být přítomen v prostoru tržnice nebo tržiště po celou prodejní nebo provozní dobu.
3. Pro provozovatele tržního místa platí ustanovení odst. 2 písm. c) až q) obdobně.
Čl. 8
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nevztahuje čl. 1 a 3 tohoto nařízení
1. Čl. 1 a 3 tohoto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích u podnikatele, který
provozuje živnost v Chomutově v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle zvláštního
zákona1), který může prodávat i mimo provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto
17)
příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání ,
18)
b) prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem ,
c) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách v době od 09:00 do 22:00 hodin,
d) prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím předsunutých prodejních míst,
e) na prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím pojízdného prodeje, nejde-li o případy uvedené
v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,
f) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí od 7. do 24. prosince,
g) velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím.
2. Pro jejich provoz přiměřeně platí ustanovení Čl. 2, 4 až 7 a 9 tohoto nařízení.
Čl. 9
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb
1. Na území města Chomutova se zakazuje, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona,1) poskytovat následující druhy prodeje a poskytování služeb:
a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích,
bazénech a letních kinech,
b) pojízdný prodej v části města vymezeném ulicemi Ruská, Nerudova, Revoluční, Klostermannova,
Husovo náměstí, Jakoubka ze Stříbra, Puchmajerova, Žižkovo náměstí, Táboritská, náměstí 1. Máje,
c) podomní prodej v době od 20:00 do 08:00 hodin.
2. Na území města Chomutova se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
1)
rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet nebo poskytovat služby směřující bezprostředně
k uspokojování sexuálních potřeb.
Čl. 10
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obecní policie19) a obecní živnostenský úřad20).

14) § 3 odst. 1 písm. e) a § 9 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) Živnostenský zákon.
16) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 40
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
17) § 17 odst. 11 živnostenského zákona.
18) § 17 odst. 10 živnostenského zákona.
19) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 60a živnostenského zákona.
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2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů21).
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto
nařízením dotčena.
2. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města č. 3/2002, kterým se vydává Tržní řád
města Chomutova, vydané usnesením Rady města Chomutova č. 212/02 z 13.5.2002 s účinností od
5.6.2002.
3. Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady města Chomutova č. 141/06 z 24.4.2006 a nabývá
účinnosti dnem 1. června 2006.

………………………………
Ing. Jan Ř e h á k
místostarosta

……………………………………
Ing. Mgr. Ivana Ř á p k o v á
starostka

Přílohy:
č. 1 - seznam tržnic
č. 2 - seznam tržišť a trhů
č. 3 - seznam ržních míst

Vyhlášeno dne:

22)

…………………...

Sejmuto dne: ………………..…….

21) Např.: § 65 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, nebo § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
22) § 12 zákona o obcích - za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MěÚ Chomutov odpovídá: ..............
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Příloha č. 1 k nařízení města Chomutova č. 5/2006
Seznam tržnic

Poř.
čís.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

Počet
prodejních
míst nebo
velikost
prostoru
v m (m2)

Prodejní
(provozní) doba

Doba provozu

Vymezení sortimentu
a služeb

MĚSTSKÁ TRŽNICE:
1.

Podle kolaudačního rozhodnutí

náměstí 1. Máje 4836,
Chomutov
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Provozovatel

Příloha č. 2 k nařízení města Chomutova č. 5/2006

Seznam tržišť a trhů
Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,
podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst

Poř.
čís.

1.

2.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

MĚSTSKÉ TRŢIŠTĚ U
MĚSTSKÉ TRŢNICE:
Přílohou č. 2.1 vymezená
část parcely č. 21/1 (prostor
vedle budovy městské
trţnice)

MĚSTSKÝ TRH NA
NÁMĚSTÍ
1. MÁJE:
Přílohou č. 2.2 vymezená
parcely č. 75/1 (část náměstí
1. Máje)

Počet
prodejních
míst nebo
velikost
prostoru v m
(m2)

35 prodejních
míst na ploše
900 m2

35 prodejních
míst na ploše
2 170 m2

Prodejní
(provozní) doba

Po-Pá: 05:30-17:00
So: 05:30-13:00

08:00-23:00

Doba
provozu
(celoročně
nebo
dočasně)

Vymezení sortimentu
a služeb

Provozovatel

Celoročně

Ovoce, zelenina, květiny, sazenice, oděvy,
obuv, textilní zboţí, drobné předměty,
potraviny.
Občerstvení, čištění peří, oprava deštníků,
broušení noţů, nůţek a nástrojů.

Technické sluţby
města
Chomutova,
příspěvková
organizace, nám.
1. Máje 89,
Chomutov

Trh
pořádaný
městem
Chomutov

Květiny a doplňkový sortiment, který se
ke květinám váţe, ovoce, zelenina,
upomínkové předměty vztahující se k
Chomutovsku a k České republice s
výjimkou textilních, výtvarná díla,
pohlednice, plány a mapy města a
republiky, kniţní průvodce, tisk
s výjimkou pornografického a erotického,
jízdenky městské hromadné dopravy,
telefonní karty, ceniny, drobné psací
potřeby, vstupenky na kulturní programy.
Dobové řemeslné výrobky, typická
řemesla Zemí koruny české, ukázky

Technické sluţby
města
Chomutova,
příspěvková
organizace,
nám. 1. Máje 89,
Chomutov
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Poř.
čís.

3.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

MĚSTSKÝ TRH U
MĚSTSKÉHO DIVADLA:
Přílohou č. 2.3 vymezená
část parcely č. 302 u
městského divadla

Počet
prodejních
míst nebo
velikost
prostoru v m
(m2)

20 prodejních
míst na ploše
600 m2

Vyhlášeno dne: 22)…………………...

22)

Prodejní
(provozní) doba

08:00-23:00

Doba
provozu
(celoročně
nebo
dočasně)

Trh
pořádaný
městem
Chomutov

Vymezení sortimentu
a služeb
dobových řemesel, běţné a dobové
občerstvení.
Pořádání kulturních produkcí a zábav.
Květiny a doplňkový sortiment, který se
ke květinám váţe, ovoce, zelenina,
upomínkové předměty vztahující se k
Chomutovsku a k České republice s
výjimkou textilních, výtvarná díla,
pohlednice, plány a mapy města a
republiky, kniţní průvodce, tisk
s výjimkou pornografického a erotického,
jízdenky městské hromadné dopravy,
telefonní karty, ceniny, drobné psací
potřeby, vstupenky na kulturní programy.
Dobové řemeslné výrobky, typická
řemesla Zemí koruny české, ukázky
dobových řemesel, běţné a dobové
občerstvení.
Pořádání kulturních produkcí a zábav.

Sejmuto dne: ………………..…….

§ 12 zákona o obcích - za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MěÚ Chomutov odpovídá: ............................
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Účinnost od: 1.6.2006

Provozovatel

Technické sluţby
města
Chomutova,
příspěvková
organizace, nám.
1. Máje 89,
Chomutov

Příloha č. 3 k nařízení města Chomutova č. 5/2006

Seznam tržních míst
Seznamy prodejních míst a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,
podle doby prodeje a poskytovaných služeb, kapacita těchto míst
Poř.
čís.

1.

2.

Vymezení míst
Adresa (umístění)
TRŢNÍ MÍSTA V AREÁLU
PODKRUŠNOHORSKÉHO
ZOOPARKU – CELKOVÝ
POHLED:
Přílohou č. 3.1 vymezená trţní místa v
areálu Podkrušnohorského zooparku
(přesnější umístění viz poř. čís. 2 aţ 9
– přílohy 3.2 aţ 3.9)

TRŢNÍ MÍSTO „U MRAVENIŠTĚ“:
Přílohou č. 3.2 vymezené části parcel
č. 4728/1, 4728/19, 4728/4, 4728/15 a
4728/6 v areálu Podkrušnohorského
zooparku, označené jako A aţ F

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

Prodejní
(provozní) doba

Podle provozní
33 prodejních míst doby
na ploše 500 m2
Podkrušnohorskéh
o zooparku
1 prodejní místo
na ploše A 3x10m,
1 prodejní místo
na ploše B
2,5x3m,
1 prodejní místo
na ploše C
3x7,5m,
1 prodejní místo
na ploše D 3x7m,
1 prodejní místo
na ploše E 3x7m,
1 prodejní místo
na ploše F 3x7m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

121

Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

Vymezení
sortimentu
a služeb

celoročně

Ovoce, zelenina,
drobné předměty,
potraviny.
Občerstvení.

celoročně

Ovoce, zelenina,
drobné předměty,
potraviny.
Občerstvení.

Provozovatel

Podkrušnohorský
zoopark Chomutov,
příspěvková
organizace,
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
zoopark Chomutov,
příspěvková
organizace,
Přemyslova 259,
Chomutov

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

Prodejní
(provozní) doba

3.

TRŢNÍ MÍSTO „U DĚTSKÉ ZOO“:
Přílohou č. 3.3 vymezená část parcely
č. 4728/9 v areálu Podkrušnohorského
zooparku

2 prodejní místa
na ploše 4x5 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

4.

TRŢNÍ MÍSTO „U RYBNÍKA“:
Přílohou č. 3.4 vymezené části parcel
č. 4757/2, 4757/6, 4757/1 a 4834 v
areálu Podkrušnohorského zooparku,
označené jako A a B

3 prodejní místa
na ploše A 5x10m,
3 prodejní místa
na ploše B 1x10m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

5.

TRŢNÍ MÍSTO „U MÝVALŮ“:
Přílohou č. 3.5 vymezená část parcely
č. 4734/1 v areálu Podkrušnohorského
zooparku

6 prodejních míst
na ploše 20x50 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

6.

TRŢNÍ MÍSTO „U MEDVĚDŮ“:
Přílohou č. 3.6 vymezená část parcely
č. 4727/2 v areálu Podkrušnohorského
zooparku

3 prodejní místa
na ploše 4x13 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

2 prodejní místa
na ploše A 3x10
m,
2 prodejní místa
na ploše B 3x10 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

Poř.
čís.

7.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

TRŢNÍ MÍSTO „U VELBLOUDŮ“:
Přílohou č. 3.7 vymezená část parcely
č. 4714 v areálu Podkrušnohorského
zooparku, označená jako A a B
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Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

celoročně

Vymezení
sortimentu
a služeb

Provozovatel

PPodkrušnohorský
Ovoce, zelenina,
zoopark Chomutov,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259, CV
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina, zoopark Chomutov,
drobné předměty, příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina, zoopark Chomutov,
drobné předměty, příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina, zoopark Chomutov,
drobné předměty, příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina,
zoopark Chomutov,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov

Poř.
čís.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

8.

TRŢNÍ MÍSTO „U HŘBITOVA
VYHUBENÝCH ZVÍŘAT“:
Přílohou č. 3.8 vymezená část parcely
č. 4737 v areálu Podkrušnohorského
zooparku

9.

TRŢNÍ MÍSTO „KAŠTANKA“:
Přílohou č. 3.9 vymezená část parcely
č. 4750/37 v areálu
Podkrušnohorského zooparku

10.

TRŢNÍ MÍSTO „NA STATKU“:
Přílohou č. 3.10 vymezená část
parcely č. 4752/1 v areálu
Podkrušnohorského zooparku

11.

12.

TRŢNÍ MÍSTA V AREÁLU
KAMENCOVÉHO JEZERA –
CELKOVÝ POHLED:
Přílohou č. 3.11 vymezená trţní místa
v areálu Kamencového jezera
(přesnější umístění viz poř. čís. 11 aţ
17 – přílohy 3.11 aţ 3.17)
TRŢNÍ MÍSTO „U DŘEVÁKU“:
Přílohou č. 3.12 vymezené části parcel
č. 1699 a 1701/11 v areálu Kamencového jezera (u restaurace Dřevák u
hlavního mola), označené jako A a B

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

Prodejní
(provozní) doba

Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

Vymezení
sortimentu
a služeb

2 prodejní místa
na ploše 3x10 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

Ovoce, zelenina,
drobné předměty,
potraviny.
Občerstvení.

3 prodejní místa
na ploše 3x15 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

1 prodejní místo
na ploše 2x5 m

Podle provozní
doby
Podkrušnohorskéh
o zooparku

celoročně

32 prodejních míst Stanovena pro
na ploše
jednotlivá místa
322 m2
různě

2 prodejní místa
na ploše A o
velikosti 2x5 m2
1 prodejní místo
na ploše B 2x2 m

09:00-19:00
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Provozovatel

Podkrušnohorský
zoopark Chomutov,
příspěvková
organizace,
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina, zoopark Chomutov,
drobné předměty, příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov
Podkrušnohorský
Ovoce, zelenina, zoopark Chomutov,
drobné předměty, příspěvková
potraviny.
organizace,
Občerstvení.
Přemyslova 259,
Chomutov

1.5.-30.9.

Technické sluţby
Ovoce, zelenina,
města Chomutova,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace, nám. 1.
Občerstvení.
Máje 89, Chomutov

1.5.-30.9.

Technické sluţby
města Chomutova,
příspěvková
organizace, nám. 1.
Máje 89, Chomutov

Cukrovinky,
studené nápoje.

Poř.
čís.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

13.

TRŢNÍ MÍSTO „U HLAVNÍHO
VCHODU“:
Přílohou č. 3.13 vymezená část
parcely č. 1701/1 v areálu
Kamencového jezera (prostor u
hlavního vchodu)

3 prodejní místa
na ploše 3x15 m

14.

TRŢNÍ MÍSTO „U KABIN“:
Přílohou č. 3.14 vymezená část
parcely č. 1701/1 v areálu
Kamencového jezera (prostor na břehu
u kabin), označené jako A a B

2 prodejní místa
na ploše A o
velikosti 3x10 m,
2 prodejní místa
na ploše B o
velikosti 3x10 m

15.

16.

17.

TRŢNÍ MÍSTO „POD HŘIŠTĚM“:
Přílohou č. 3.15 vymezená část
4 prodejní místa
parcely č. 1701/1 v areálu
na ploše 3x20 m
Kamencového jezera (pod hřištěm u
letního kina)
TRŢNÍ MÍSTO „U RESTAURACE“:
2 prodejní místa
Přílohou č. 3.16 vymezené části parcel
na ploše A 3x10
č. 4689/9 a 4689/11 v areálu
m,
Kamencového jezera u restaurace Golf
2 prodejní místa
club, označené jako A a B
na ploše A 3x10 m
TRŢNÍ MÍSTO „POD SOLÁRIEM“:
Přílohou č. 3.17 vymezená část
4 prodejní místa
parcely č. 4689/1 v areálu
na ploše A 3x20
Kamencového jezera pod soláriem
m,
(pod plochou pro karavany), označené
4 prodejní místa
jako A a B
na ploše A 3x20 m

Prodejní
(provozní) doba

09:00-19:00

09:00-19:00

Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

1.5.-30.9.

1.5.-30.9.

09:00-19:00

1.5.-30.9.

09:00-19:00

1.5.-30.9.

Po-Čt: 09:0022:00
Pá-So: 09:0023:00
Ne: 09:00-22:00
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1.5.-30.9.

Vymezení
sortimentu
a služeb

Provozovatel

Sortiment
související
s plaváním,
potápěním a
opalováním a
jiné drobné
předměty.

Technické sluţby
města Chomutova,
příspěvková
organizace, nám. 1.
Máje 89, Chomutov

Cukrovinky,
studené nápoje.

Technické sluţby
města Chomutova,
příspěvková
organizace, nám. 1.
Máje 89, Chomutov

Technické sluţby
Ovoce, zelenina,
města Chomutova,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace, nám. 1.
Občerstvení.
Máje 89, Chomutov
Technické sluţby
Ovoce, zelenina,
města Chomutova,
drobné předměty,
příspěvková
zmrzlina,
organizace, nám. 1.
cukrovinky.
Máje 89, Chomutov
Technické sluţby
Ovoce, zelenina,
města Chomutova,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace, nám. 1.
Občerstvení.
Máje 89, Chomutov

Poř.
čís.

18.

Vymezení míst
Adresa (umístění)
TRŢNÍ MÍSTO „U PÍSEČNÉ
PLÁŢE“:
Přílohou č. 3.18 vymezená část
parcely č. 4689/1 v areálu
Kamencového jezera u písečné pláţe
(u otvické brány), označená jako A, B
aC

19.

TRŢNÍ MÍSTO „U HŘBITOVA“:
Přílohou č. 3.19 vymezená část parcel
č. 4161/13 a 4162 v ulici
Beethovenova (před krematoriem)

20.

TRŢNÍ MÍSTO „U DELVITY“:
Přílohou č. 3.20 vymezená část parcel
č. 270/1 u supermarketu DELVITA

21.

TRŢNÍ MÍSTO „U ZIMNÍHO
STADIONU“:
Přílohou č. 3.21 vymezená část
parcely č. 2681/1

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm
3 prodejní místa
na ploše A o
velikosti 3x10 m,
4 prodejní místa
na ploše B o
velikosti 3x16 m,
3 prodejní místa
na ploše C o
velikosti 3x10 m

6 prodejních míst
na ploše 6x60 m

3 prodejní místa
na ploše 4x15 m

2 prodejní místa
na ploše 2x6 m,

Prodejní
(provozní) doba

09:00-19:00

07:00-17:00

07:00 – 22:00

07:00 – 22:00
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Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

Vymezení
sortimentu
a služeb

Provozovatel

1.5.-30.9.

Technické sluţby
Ovoce, zelenina,
města Chomutova,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace, nám. 1.
Občerstvení.
Máje 89, Chomutov

celoročně

Květiny a
doplňkový
sortiment, který
se ke květinám
váţe, drobné
zboţí k uctění
památky
zesnulých.

Technické sluţby
města Chomutova,
příspěvková
organizace, nám. 1.
Máje 89, Chomutov

Občerstvení.

Technické sluţby
města Chomutova,
příspěvková
organizace, nám. 1.
Máje 89, Chomutov

Občerstvení.

Správa sportovních
zařízení Chomutov,
s.r.o., Mánesova 152,
Chomutov

celoročně
Pouze při
sportovních
utkáních a
jiných akcích
pořádaných na
zimním
stadionu

Poř.
čís.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

22.

TRŢNÍ MÍSTO „PARKOVIŠTĚ U
ZIMNÍHO STADIONU“:
Přílohou č. 3.22 vymezené části parcel
č. 2672/10, 2672/14 a 2672/15

23.

TRŢNÍ MÍSTO „U SPORTOVNÍ
HALY“:
Přílohou č. 3.23 vymezená část
parcely č. 308/3 před sportovní halou
Správy sportovních zařízení
Chomutov, s.r.o.

24.

TRŢNÍ MÍSTO „V ATRIU SV.
IGNÁCE“:
Přílohou č. 3.24 vymezená část
parcely č. 25/2 v atriu sv. Ignáce

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

9 prodejních míst
na ploše 2 200 m2

9 prodejních míst
na ploše 610 m2

9 prodejních míst
na ploše 20x30 m

Prodejní
(provozní) doba

07:00 – 22:00

07:00 – 22:00

07:00 – 22:00
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Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)
Pouze při
sportovních
utkáních a
jiných akcích
pořádaných na
zimním
stadionu nebo
před ním
Pouze při
sportovních
utkáních a
jiných akcích
pořádaných ve
sportovní hale
nebo před ní

Pouze pro akce
pořádané
provozovatelem

Vymezení
sortimentu
a služeb

Provozovatel

Pořádání veletrhů
a výstav.
KLH Chomutov a.s,
Pořádání
Tolstého 738,
kulturních
Chomutov
produkcí a zábav.
Občerstvení.
Pořádání veletrhů
a výstav.
Pořádání
kulturních
produkcí a zábav.
Občerstvení.

Správa sportovních
zařízení Chomutov,
s.r.o., Mánesova 152,
Chomutov

Květiny a
doplňkový
sortiment, který
se ke květinám
váţe, ovoce,
zelenina,
upomínkové
předměty
vztahující se k
Chomutovsku a
k České
republice s
výjimkou
textilních,
výtvarná díla,

Středisko kulturních
a knihovnických
sluţeb města
Chomutova,
příspěvková
organizace,
Palackého 4995/85,
Chomutov

Poř.
čís.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

Prodejní
(provozní) doba

Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

Vymezení
sortimentu
a služeb
pohlednice,
plány a mapy
města a
republiky, kniţní
průvodce, tisk
s výjimkou
pornografického
a erotického,
jízdenky městské
hromadné
dopravy,
telefonní karty,
ceniny, drobné
psací potřeby,
vstupenky na
kulturní
programy.
Dobové řemeslné
výrobky, typická
řemesla Zemí
koruny české,
ukázky dobových
řemesel, běţné a
dobové
občerstvení.
Pořádání
kulturních
produkcí a zábav.
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Provozovatel

Poř.
čís.

25.

Vymezení míst
Adresa (umístění)

Počet prodejních
míst nebo
velikost prostoru
vm

TRŢNÍ MÍSTO „U POLIKLINIKY“:
Přílohou č. 3.25 vymezená část
parcely č. 4071/72 v ulici Edisonova
(u polikliniky)

1 prodejní místo
na ploše
30 m2

26.

TRŢNÍ MÍSTO „U GLOBUSU“:
Přílohou č. 3.26 vymezená část
parcely č. 264/1 a 264/2 před
hypermarketem Globus a
Baumarktem, označené jako A aţ C

27.

TRŢNÍ MÍSTO „V ULICI TOMÁŠE
ZE ŠTÍTNÉHO“:
Přílohou č. 3.27 vymezená část
parcely č. 1815 před domem č.p.
1937/9 v ulici Tomáše ze Štítného

9 prodejních míst
na ploše A 345
m2,
9 prodejních míst
na ploše B 225 m2,
9 prodejních míst
na ploše C 80 m2
1 prodejní místo
na ploše
2,5x4 m

Prodejní
(provozní) doba

07:00-17:00

07:00 – 22:00

07:00 – 22:00
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Doba provozu
(celoročně
nebo dočasně)

celoročně

celoročně

celoročně

Vymezení
sortimentu
a služeb

Provozovatel

Nemocnice
Ovoce, zelenina,
Chomutov,
drobné předměty,
příspěvková
potraviny.
organizace, Kochova
Občerstvení.
1185, Chomutov

Silniční vozidla.

Globus ČR, k.s.,
Kostelecká 822,
Praha 9

Ovoce, zelenina.

Ivana Čápová,
Tomáše ze Štítného
1937/9, Chomutov

Jak se dnes pracuje
Ty doby, kdy si někteří zaměstnanci chodili do práce spíše odpočinout od svých
soukromých aktivit, jak osobně pamatuji z dob reálného socialismu, jsou už dávno za námi.
Dnes vládne produktivita a rentabilita, kterou už razí všichni zaměstnavatelé, nic totiž není
zadarmo a každý si svojí mzdu musí pořádně zasloužit. Platí to nejen pro pracovníky
magistrátu, kde úředníkům neustále přibývá práce v důsledku nejrůznějších změn naší
legislativy, tak samozřejmě i hospodářské sféry. A že jsou někde pracovní podmínky opravdu
těžké, svědčí třeba naše každodenní zkušenost s prací pokladních v supermarketech. Jejich
vedení šetří na lidech a tak taková pokladní v Delvitě nebo zvláště v Plusu v ulici Bezručova
„jede“ na opravdu velký výkon. Na těžké pracovní podmínky si letos otevřeně stěžovaly
právě zaměstnankyně marketu Plus, kterých stále ubývá (vedení podniku nenahrazuje ty
odcházející) a ony musejí pravidelně pracovat mnoho hodin bez sebemenší přestávky.
Některá jednotvárná zatížení zaměstnanců, kteří pracují „u pásu“, vedou i k poruchám na
zdraví. Neurologové hovoří o časté diagnóze, kterou je syndrom karpálního tunelu. Jedná se o
poškozený nervu v rukou, které jsou jednostranně zatíženy, třeba u šiček nebo pracovníků
s vibrujícími nástroji.
Někteří zaměstnanci navíc nemají jistotu, že dostanou za svou práci řádně zaplaceno.
Faktem ovšem je, že tyto problémy se týkají spíše lidí s nižším vzděláním, kteří musí vzít
zavděk fyzicky a často i psychicky náročnou prací. Statistiky pak ukazují, že tito lidé jsou
častěji ve stavu nemocných, kdy rozdíl mezi nemocenskými dávkami a mzdou není až tak
propastný. Lidé s vyšším vzděláním a příjmy bývají v zaměstnání spokojenější. Úplně ideální
pak je, pokud se člověku podaří proměnit v povolání svého koníčka. A to se například
povedlo Miroslavu Srbovi v celkem neobvyklém oboru. V celé České republice totiž působí
nejspíš jen pět profesionálních pěstitelů masožravých rostlin a jedním z nich je právě
Miroslav Srba z Chomutova. Tento mladý muž se svému neobvyklému koníčku věnuje už od
svých 8 let a v posledních letech nemine rok, aby za pomoci maminky nevystavoval své
exponáty pravidelně ve výstavní síni zooparku a na dalších třech místech mimo Chomutov.
Dnes již Miroslav Srba připravuje i celostátní velkou výstavu v Praze a je viceprezidentem
Darwiniany – společnosti pěstitelů masožravek. Přitom v době, kdy s pěstitelstvím tohoto
typu rostlin začínal, bylo v republice k dostání nejvýše deset druhů masožravek a i ty se
sháněly těžce. Dnes se snadno obchoduje, a to dokonce i přes moře. Každá z rostlin má přitom
svůj příběh, odkud přišla nebo jak byla vykřížená. A skutečné rarity pěstitel prodává jen do
zkušených rukou. A jak takové pěstění vypadá v praxi? V rodinném domku pečuje pěstitel o
600 druhů, kříženců a kultivarů, kterých je přibližně deset tisíc. Jen zálivka stojí jeho i rodinu
denně hodiny času a až 500 litrů vody.
Zajímavé osudy mívají též lidé se zdravotním handicapem, kteří mají dost vůle se
s tělesným omezením poprat a něco v životě dokázat. Dobrým příkladem je i osud pana Pavla
Pudila z Chomutova, který se narodil s úplnou ztrátou zraku. Tento handicap však dovede
vyvážit mnohými dovednostmi. Mluví šesti jazyky, skládá písničky. Hraje na piáno, kytaru i
citeru a samozřejmě používá počítač. „Dělám stopadesát věcí najednou,“ říká o sobě tento
muž, který vystudoval vysokou školu a pracoval například jako programátor nebo v cestovní
kanceláři. A letos se i mediálně proslavil, když se úspěšně zúčastnil televizních vědomostních
soutěží. Zároveň se stal prvním nevidomým, který se zúčastnil oblíbené soutěže Riskuj. V té
mohou uspět lidé se širokými znalostmi z vícero oborů lidské činnosti a panu Pudilovi se díky
jeho znalostem podařilo odejít se dvěma prémiemi v hodnotě deset tisíc korun. Mnohem
úspěšnější pak byl v soutěži Milionář, kde mu účast vynesla 640 tisíc korun. „Byla to
zajímavá zkušenost. Kdyby mi bylo patnáct, zamotala by se mi z toho hlava. Na ulici mě
zastavovali lidé. Ale ve svých padesáti to beru s nadhledem a odstupem,“ prohlásil. A zdá se,
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že se i zachoval mnohem rozumněji než jeho „kolega milionář“, který lehce nabyl i rychle
pozbyl. Mám na mysli Zdeňka Jánského, který v roce 2002 oslnil početné televizní
publikum výhrou ve výši dva a půl miliónu korun, což bylo nejvyšší výhrou v soutěži „Chcete
být milionářem?“ Dnes osmačtyřicetiletý Jánský byl vloni vyloučen z bytového družstva,
protože dlužil za nájem více než dvacet tisíc korun. Rozpůjčoval totiž více než polovinu
peněz svým známým, kteří se nemají k tomu dluhy vracet, takže se sám ocitl ve finančních
problémech. Působí jako soukromý podnikatel – specialista na civilní obranu – a zřejmě i
mediální známost jeho „štěstí“ má za následek, že má dost věřitelů ve svém podnikání. On
sám si z výhry pořídil jen menší osobní vůz Renault Thalia a čtrnáctidenní dovolenou
v Egyptě.
Dá se předpokládat, že v Chomutově žijí i další opravdoví milionáři, ti však výši svých
kont a majetků samozřejmě zbytečně nezveřejňují, takže se o jejich existenci, počtu a způsobu
nabytí majetku můžeme jen dohadovat. Odstrašujícím příkladem je příběh podnikatele
Stanislava Týra, který potvrzuje rčení, že „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne“. Letos byl odsouzen za organizování prostituce a praní špinavých peněz. Spolu
se svou manželkou byl obviněn, že investicemi do nemovitostí a aut legalizovali svoje výnosy
z trestné činnosti. Byl jim zabaven majetek v hodnotě několika miliónů korun. Spolu s nimi
bylo souzeno dalších šest lidí.
Problémy s penězi mají dnes mnozí lidé, kteří nedovedou odolat svodům obchodníků
a nakupují třeba výrobky spotřební elektroniky na úvěr. Životní náklady jsou celkově vysoké,
zvláště pak u rodin s dětmi, a přitom je snadné si někde chybějící peníze krátkodobě půjčit.
Problém už ovšem bývá se splácením dluhů a tak se někteří lidé dostávají do velmi
nepříjemných situací jako jsou exekuce majetku nebo vypovězení z bytu díky dlouhodobým
dluhům na nájemném. Průměrná zadluženost dnešních rodin se podle statistik stále zvyšuje a
to není příznivé. Zkoušet pak štěstí třeba ve výherních automatech či různých loteriích je jen
krátkým únikem z reality, kdy se při návratu zpět na zem dostávají lidé až do potíží, které
neumí řešit jinak než násilím na sobě či jiných lidech. A tady se už dostáváme do oblasti
kriminality, což jsem si nechala jako obvykle až na závěr této kroniky.

Ukončení provozu Pekárny Chomutov
K 1. 7. skončila v Pekárně Chomutov Na Bělidle čp. 16 výroba chleba a dál se zde
vyráběly pouze rohlíky s tím, že i tato výroba zde bude brzy utlumena. Z původních 144
zaměstnanců jich zde v září roku 2006 pracovaly necelé dvě desítky. Výroba přešla na
žateckou pekárnu. Na poslední valné hromadě společnosti se jednalo už jen o následném
využití budov, zda budou pronajaty nebo prodány. A právě jiné využití zdejších budov možná
bylo jednou z hlavních příčin uzavření prosperující pekárny, jak se vyjádřil anonymně jeden
ze zaměstnanců. Oficiálním důvodem majitelů, kterými je firma Odkolek, jedna z největších
českých pekárenských firem, spadající do holdingu Ramill, byly ekonomické problémy a to
zejména podhodnocená cena rohlíků a chleba. Faktem je, že ceny tohoto základního pečiva
zůstávají prakticky již několik let stejné, i když vstupy se neustále zdražují. Je těžké přežít při
dnešní „politice“ supermarketů, které doslova tlačí pekaře ke zdi. A tak se majitelé firmy
rozhodli zmodernizovat raději pekárnu v Žatci, ze které je dnes do Chomutova dovážen chléb.
Ten je naštěstí již téměř stejně dobré chuti jako byl ten tradiční chomutovský.
Ukončení provozu v tradiční pekárně nezabránila ani snaha Města Chomutova, kdy se
zastupitelé pokoušeli toto rozhodnutí majitelů zvrátit. Neměli však dostatek akcií, abych jejich
hlas na valné hromadě společnosti něco podstatného znamenal.
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Armabeton bude obnoven ?
Na výškové budově bývalého hotelu Armabeton, který je stále dominantou centra
města, se objevily výrazné upoutávky „Kanceláře k pronájmu zde“ s adresou na pražskou
developerskou společnost Codeco, která jej jako projekt na svých internetových stránkách
prezentuje takto:

Hotelová a administrativní budova
Přímo v centru města
17ti podlažní dominanta města
Nově zrekonstruované kanceláře
Variabilita prostor k pronájmu
Moderní hotel v horních 5ti patrech
Centrální recepce pro kancelářskou i hotelovou část
Restaurace a kongresový sál v přízemí
Dominantní 17ti patrová budova poskytuje velké možnosti variabilního využití. Kromě
výjimečné polohy v centru města nabídne přibližně 700 m 2 obchodních ploch, dále 10
podlaží moderně zrekonstruovaných kancelářských prostor na celkové ploše téměř 3 tisíc m2 a
moderní hotelovou část v horních 5ti patrech. V budově pak také bude pro potřeby větších
firemních setkání a konferencí připraven konferenční sál. Samozřejmostí je restaurace v
přízemí.
Faktem je, že budova pomalu a jistě chátrá. Restaurace zde ukončila provoz před čtyřmi lety.
V minulém roce došlo ke změně vlastníka. Firma Codeco spolupracuje s chomutovskou
radnicí a agenturou CzechInvest. Plán na modernizaci celého objektu je jistě velmi finančně
náročný, takže bude záležet zejména na tom, zda se najde silný investor.
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Situace v Železárnách se stabilizovala
Jeden z tradičních chomutovských závodů, dříve Železárny Chomutov, opět změnil
název, ne však svojí podobu, jak je vidět z přiložených současných fotografií. Železárny byly
k 1. 9. 2003 začleněny do skupiny Ferromet Group a o necelé dva roky později, a to 1. 5.
2005, se staly Ocelářskou divizí Chomutov akciové společnosti BONAVIA servis. Výrobní
program, o kterém jsem psala v minulých letech, nebyl změněn a společnost se po letech, kdy
se potýkala s problémy v hospodaření, konečně letos dostala z takzvaných červených čísel.
Do společnosti Ferromet group s. r. o. Veselí nad Moravou dále patří i Válcovny trub
Chomutov. Kromě těchto dvou chomutovských firem zmíněnou soukromou společnost tvoří
Železárny Hrádek, Železárny Veselí a podnik zahraničního obchodu Ferromet v Praze.
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Severočeské doly Chomutov a.s.
Severočeské doly dovršily v roce 2006 významnou a přelomovou změnu vlastnické
struktury - stoprocentním vlastníkem akcí společnosti se stala akciová společnost ČEZ.
Na počátku roku 2006 vlastnil ČEZ a.s. 93,10 % akcií, další téměř 4 procenta vlastnily obce a
města v regionu, kde probíhá těžba uhlí. Zbývající necelá 3 % právnické a zejména fyzické
osoby. Koncentrace vlastnictví byla dokončena a potvrzena rozhodnutím valné hromady dne
27. 3. 2006. K 18. 5. 2006 byly vyřazeny účastnické cenné papíry z obchodování na
oficiálním trhu cenných papírů a k 19. 6. 2006 došlo k přechodu všech účastnických cenných
papírů na účet hlavního akcionáře ČEZ, a. s.
Dne 30. 6. 2006 došlo ke změně na pozici předsedy představenstva a generálního
ředitele společnosti. Ing. Vratislav Vajnar, dlouholetý a zakládající „generál“ společnosti,
odešel do důchodu. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva se stal Ing. Jan
Demjanovič, který má 28 let praxe v hornictví. Do 30. 6. byl obchodním ředitelem a členem
představenstva SD.
Severočeské doly byly a zůstávají největším tuzemským producentem na trhu hnědého
uhlí v České republice. A hnědé uhlí je a v nejbližším půlstoletí bude naší domácí dominantní
surovinou pro výrobu elektrické energie. Nadále pokračuje příprava obnovy parku uhelných
elektráren, na kterou navazuje obnova technologií na dobývání uhlí. Tyto perspektivy
přinášejí jistotu nejen pro zaměstnance dolů, ale též pro tisíce zaměstnanců externích
společností.
Trvale od svého založení vykazuje společnost kladné hospodářské výsledky. Uplynulé
účetní období uzavřely Severočeské doly s nejvyšším hospodářským výsledkem za celou
dobu své existence. Výnosy téměř 9 miliard Kč, zisk po zdanění vyšší než 2,6 miliardy Kč
při těžbě více než 22 milionů tun hnědého uhlí. Zvýšil se také podíl na trhu a to na 45,9 %
(vloni to bylo 44,80 %).
Mezi hlavní události roku 2006 patřilo uvedení nového rypadla SchRs 1320 do
provozu v Dolech Nástup Tušimice. V říjnu pak byl proražen tunel na přeložce železniční
trati Březno u Chomutova – Chomutov. V listopadu byla podepsána smlouva o poskytnutí
finančního daru ve výši 25 milionů Kč vyššímu územněsprávnímu celku Ústecký kraj.
V prosinci byla podepsána smlouva o dílo na dodávku nového rypadla a zakladače výkonové
řady TC2 pro Doly Bílina. Rovněž koncem roku byly zahájeny přípravy Plánu otvírky,
přípravy a dobývání pro Doly Bílina pro rok 2009 – 2030.
V roce 2006 společnost podpořila částkou 65 milionů Kč řadu regionálních
ekologických, kulturních, školských a infrastrukturních projektů. Otevřena byla veřejná
diskuse o posunutí a přehodnocení limitu těžby v Dole Bílina. Oblast, kam společnost zamýšlí
postupovat do roku 2050, není trvale obydlena, jde o zdevastovanou krajinu. Pod tímto dnes
již poškozeným územím leží 120 miliónů tun kvalitního uhlí. Získat podporu na místní,
krajské i celostátní úrovni pro tento záměr je jedním z dalších úkolů společnosti.
„Věřím, že naše záměry jsou správné a přínosné nejen pro vlastníky, Severočeské doly
a region, ale i pro celou Evropu a její součást, Českou republiku, která stojí před strategickým
rozhodnutím o energetice pro druhou polovinu 21. století. Znát budoucnost těžby uhlí je
důležité i pro Ústecký kraj, který pokračováním těžby získá zdroje na svou revitalizaci a start
nových aktivit. Zásadní jsou tyto informace pro obce v našem sousedství, které stále
překonávají neblahá dědictví minulosti. Mohou se i nadále spolehnout na naši pomoc,“ uvedl
ve výroční zprávě společnosti Ing. Jan Demjanovič a pokračoval: „Severočeské doly vstupují
do dalších let sebevědomě a aktivně s konsolidovanou vlastnickou strukturou jako člen silné
Skupiny ČEZ, s jasnou vizí a strategií. Máme lety prověřené know-how, které je použitelné
pro zahraniční expanzi Skupiny ČEZ.“
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Podkrušnohorský zoopark
„Uplynulý rok se na první pohled nijak významně nelišil od předchozích let,“ uvedl ve
své hodnotící zprávě ředitel PZOO MVDr. Přemysl Rabas a pokračoval: „Podařilo se nám
odchovat celou řadu mláďat, často velmi vzácných druhů. Mezi nejcennější patří narození jiţ
druhé samičky piţmoně a unikátní porod a odchov dvojčat tuleně kuţelozobého.
Rekordní návštěvnost, kdy branami zooparku prošlo 224 tisíc návštěvníků, potvrdila
dlouhodobý trend zvyšujícího se zájmu návštěvníků zooparku o toto významné kulturní
zařízení. Právě pro ně jsme připravili kulturní a vzdělávací programy, které mimo tradiční
akce obohatily všechny víkendové dny po celou sezónu.
Po dokončení rekonstrukce střediska ekologické činnosti začal v průběhu roku výrazně
narůstat také počet výukových programů. Poměr různých činností a úkolů zooparku se tedy
kvalitativně posunul ve prospěch vzdělávání.
Asi nejvýznamnějším počinem roku 2006 byla realizace výstavby první etapy
skanzenu Stará Ves. Za podpory prostředků EU byl vybudován větrný mlýn a v závěru roku
se téţ dokončoval Krušnohorský statek. Bohuţel, koncem léta byla úmyslně zapálena
kaplička postavená za podpory Severočeských dolů a. s.. Oprava střechy byla naplánována na
počátek roku 2007. Koncem roku jsme vyuţili mimořádnou nabídku majitele k demolici
určeného roubeného stavení ze Soběnic od Úštěka. Stavbu jsme rozebrali se záměrem
vystavět ji na místě původně plánované hájenky. Dokončení jiţ těchto staveb umoţní v roce
2007 zahájení provozu skanzenu pro návštěvníky. Naplňuje se tak jeden ze záměrů rozvoje
chomutovské příměstské rekreační zóny pocházející z konce sedmdesátých let minulého
století.“
A nyní jiţ podrobněji k výsledkům práce unikátní chomutovské organizace, díky které
je Chomutov pozitivně zapsán u řady milovníků zvířat z různých koutů naší země i odborníků
ze zahraničí, kteří k nám pravidelně přijíţdějí za poučením i relaxací.
K 31. 12. 2006 bylo v PZOO chováno 173 druhů zvířat v celkovém počtu 1 004 ks.
Zastoupení: savci: 76 druhů, 417 kusů, ptáci: 74 druhů, 451 kusů, obojţivelníci a plazi: 21
druhů, 100 kusů, ryby: 2 druhy, 36 kusů. V roce 2006 byla rozšířena výstavní kolekce zvířat
o tyto druhy: jeřáb mandţuský - Grus japonensis, myška drobná - Micromys minutus,
pestruška písečná - Lagurus lagurus a tarbík egyptský - Jaculus jaculus.
Chov tuleňů: Skupina tuleňů kuţelozubých v Podkrušnohorském zooparku Chomutov se v
roce 2006 opět rozrostla o nově narozená mláďata. Pravidelné porody samice Taške byly
narušeny pouze v loňském roce zdravotními komplikacemi, které vedly k umělému odchovu
mláděte. Příjemným překvapením byl pak porod hned dvou samečků ve velmi dobré kondici a
také to, ţe samice měla dost svého mléka k jejich krmení. Podařilo se zvládnout i agresivitu
tuleního chovného samce, který nechtěl matku k mláďatům pouštět. V zooparku tak byla
vytvořena dosud největší skupina tuleňů kuţelozubých, kterou mohli návštěvníci shlédnout.
Samci narození v roce 2006 byli v polovině prosince umístěni do ZOO Košice, kde pro ně
kolegové postavili nové expoziční zařízení.
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Šelmy a opice
Pozitivním krokem v chovu šelem byl porod
samice manula. Poprvé se podařilo pár
úspěšně spářit. Mláďata se nepodařilo
odchovat, ale i přesto je tento posun v chovu
manulů velkým úspěchem.
Ve výbězích malých šelem mohli
návštěvníci v letošním roce obdivovat
celkem 5 mláďat lišky obecné. Do výběhu
bylo umístěno odchované mládě lišky
obecné, která byla přijata jako opuštěné
mládě v předchozím roce. Ošetřovatelky
zvíře odchovaly a malý lišák se odvděčil
napářením samice a tím početným vrhem.
Samice mývala severního odchovaly celkem
10 mláďat, část odchovu byla prodána
soukromým chovatelům a 4 jedince přijali do
ZOO Košice, kde vybudovali mývalý výběh
podle našeho vzoru.
Z noktuária byl zpět do ZOO Dvůr Králové
nad Labem odvezen mladý fenek, který poté
sestaví nový chovný pár v zahraničí. V
uvolněné expozici byly umístěny nově
získané tarbíky velké a tarbíky egyptské.
Velmi dobré výsledky dosahuje zoopark v odchovech jediného druhu opice, která ţije na
evropském kontinentu. V prostorném výběhu makaků magotů přibyla 3 mláďata, z toho jedna
velmi ţádaná samice.
Ptáci
Nejúspěšnějším v historii zooparku je letošní
odchov orlů mořských. Podařilo se
odchovat celkem čtyři mláďata. Největším
triumfem však bylo podloţení jiţ
vylíhnutého mláděte zpět do hnízda rodičům.
Dospělý pár i přes handicap samce mládě
přijal a úspěšně odchoval.
Před hnízdní sezonou došlo k přemístění
chovného páru orlů skalních z expoziční
voliéry v zooparku do chovného centra na
Šichtově dole za účelem vytvoření
optimálních podmínek pro zahnízdění
chovného páru. V minulosti jiţ pár snesl
vejce, avšak k odchovu mláďat nedošlo. V
chovném centru, jak se potvrdilo, jsou
podmínky pro odchov orlů skalních
vyhovující. Ptáci úspěšně zahnízdili a ze
snůšky se vylíhlo jedno mládě. Krátce po
vylíhnutí malý orlík vypadl z hnízda.
Protoţe se ze snůšky vylíhlo pouze jedno
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mládě bylo rozhodnuto o jeho umělém odchovu, který se ošetřovateli úspěšně podařil. Velmi
nadějným se jeví mladý pár orlů kamčatských umístěný na dravčí voliéře. Ptáci snesli
snůšku vajec o kterou se pečlivě starali. K odchovu mláďat nedošlo zřejmě z důvodu rušení
neukázněnými návštěvníky v období hnízdění. Pravidlem se staly kaţdoroční odchovy
kvakošů nočních. V letošním roce kvakoši odchovali celkem 8 mláďat. Kvakoši noční patří
mezi druhy chráněné zákonem na ochranu naší fauny. Odchovaná mláďata jsou v rámci
chovných programů transportována do partnerských zoologických zahrad pro vytvoření
nových chovných skupin. Mezi další rozmnoţené chráněné druhy patří i řada kachen jako
jsou polák malý a zrzohlávka rudozobá. Pravidelné jsou odchovy sov pálených, patřících mezi
naše nejkrásnější sovy. Chovný pár jeřábů panenských umístěných v chovném centru opět v
pravidelné snůšce odchoval dvě mláďata. Pro rozšíření chovu jeřábů v našem zooparku byl
získán mladý samec jeřába mandţuského, odchovaný v letošním roce v ZOO Riga v
Lotyšsku. Jeřába dovezli pracovníci zooparku při transportu realizovaném počátkem prosince
společně s jeleny bucharskými.
Kopytníci
Pokračovalo se opět ve spolupráci se slovenským národním parkem Poloniny, kam
byla vypuštěna mladá samice zubra evropského, odchovaná v Chomutově. V chovu zubrů se
přitom zoologové potýkali s výraznými ztrátami po komplikovaných porodech. V průběhu
roku došlo i k tragickému úhynu březí samice na následky těţkých poranění po napadení
dospělým samcem zubra.
Zoopark se ve svých ochranářských aktivitách zapojil i do programu vypuštění
kozorožce alpského do oblasti rakouských Alp. Pro vypouštění jsou vhodná zvířata ve věku
do dvou let. Ze stáda umístěného v zooparku bylo vybráno celkem sedm jedinců. Zvířata byla
postupně odchycena a po nezbytném veterinárním vyšetření odtransportována do
vypouštěcího zařízení v Rakousku.
Samice pižmoně grónského pocházející ze ZOO Tallin v Estonsku porodila další
mládě - samici. Skupina se tak rozrostla na celkem čtyři jedince.
V malé skupině jelenů bucharských se narodilo jedno mládě. Stejně jako v loňském roce to
byl samec. Ve skupině je pouze jedna samice. Pomocnou ruku zooparku podala ZOO Tallin,
která jeleny rozmnoţuje a chová početné stádo. Koncem roku byl uskutečněn transport tří
samic. Zvířata urazila cestu dlouhou 1800 km aţ do Chomutova. Po nezbytných veterinárních
vyšetřeních budou nová zvířata označena a vypuštěna do výběhu bucharských jelenů. Samice
jsou připuštěné a jejich mláďata budou cenným základem pro chov do dalších let.
Ze zástupců naší fauny nesmíme přehlédnout losy evropské. Obě naše samice porodily
mláďata. Jedna ze samic dokonce porodila dvojčata. Jedno z dvojčat však bylo příliš slabé a
krátce po porodu uhynulo. Ostatní mláďata (oba samci) byli bez komplikací odchováni. Jedno
z mláďat bylo v rámci spolupráce vyměněno s rakouskou zoo za nepříbuzného, velmi
nadějného samce. V období páření došlo při samčích projevech říje k nešťastnému ataku
jedné ze samic, při kterém jí samec způsobil rozsáhlá vnitřní poranění a i přes poskytnutou
veterinární péči došlo k úhynu chovného zvířete.
Zoologové se rovněţ potýkali s úhyny u skupiny jelenů milu vzniklé clostridiovým
onemocněním. Po očkování celé skupiny jsme v letošním roce zdravotní potíţe u stáda jelenů
nezaznamenali. Narodilo se celkem 5 mláďat. Jedna letošní samice byla odvezena v rámci
spolupráce mezi zoologickými zahradami do ZOO Brno.
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Do Zooparku Vyškov na jiţní Moravě odcestoval i letos narozený samec buvola domácího,
který nahradí jiţ přestárlého samce. Společně s ním odjela i mladá samice jaka domácího,
která bude ve Vyškově spojena se samcem a po úspěšném napáření se opět vrátí.
Velkým lákadlem pro návštěvníky je mladý samec takina zlatého. Takin je zapůjčen ze ZOO
Liberec. V sousedství se nachází nově sestavený pár takinů hnědých. Mohutného samce jsme
získali od kolegů ze ZOO Praha a k němu koordinátor přidělil mladou samici pocházející ze
ZOO Berlín.
Eurosafari
Velké mnoţství mláďat se
narodilo i v Eurosafari. Velká
skupina muflonů se rozrostla
o 12 mláďat a tvoří vedle
skupiny zubrů působivou
dominantu, kterou
návštěvníci mohou
zhlédnout při projíţďce v
Eurosafari. Stádo skotského
náhorního skotu, umístěného
v prostorných výbězích
teprve nedávno, se odvděčilo
dalšími třemi nově
narozenými telaty. Nově sem
byla umístěna dvouletá
samice jelena milu, pro
kterého by nové podmínky
měly být optimální vzhledem k vodním plochám v areálu. Do nově vybudovaného výběhu, s
dřevěnými stavbami evokujícími ţivot starověkých zemědělců, volně sousedícího
s Eurosafari, byla přesunuta na zkušební dobu samice osla domácího. Výběh spolu s ním bude
obývat i stádo praturů.
Terária
Expozice v teráriu byla obohacena o myšky drobné, které návštěvník těţko spatří ve volné
přírodě pro jejich dokonalé splynutí s okolím. Vzhledem k nepatrné hmotnosti těchto
hlodavců je problematický i jejich odchyt ve volné přírodě. Myšky se v krátké době podařilo
rozmnoţit. Posílena byla i skupinu agam Hardún. Velký návštěvnický zájem vzbuzují také
nádherní zástupci jedovatých hadů - zmije rohatá a růžkatá. Zmijím růţkatým se narodilo
11 mláďat. Vzhledem ke komplikacím s odbytem jedovatých hadů se do budoucna nepočítá s
jejich dalším rozmnoţováním. Opakem je zástupce naší fauny zmije obecná, která je
umístěna v teráriu, kde jsou zajištěny celoročně polopřírodní podmínky. Zvířata se dobře
aklimatizovala a kaţdým rokem zde rodí mláďata. Zajímavým přírůstkem je mládě želvy
bahenní a pravidelné jsou jiţ odchovy scinků válcovitých.
Domácí zvířata
Zoopark se mimo jiné aktivity zabývá i udrţením genofondu primitivních plemen
domácích zvířat. Kaţdoroční odchovy uherského stepního skotu, ovcí cápových, koz
walliských a karpatských, a nenáročných koní tarpanů slouţí k udrţení rozmanitější genetické
základny. Spolupráce na zachování těchto plemen probíhá nejen mezi jednotlivými
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zoologickými zahradami, ale i mezi soukromými chovateli. Podařilo se vrátit zvířata zpět na
pastviny a obohatit tím ţivot na venkově o ekologický způsob hospodaření.
Důleţitým krokem pro udrţení genofondu domácích prasat - mangalic bylo získání nového
mladého páru původem ze Slovenska. Dovezena byla černá neboli vlaštovčí barevná forma
tohoto primitivního plemene. Barevnou linii těchto prasat chtějí pracovníci zooparku drţet i
do dalších let a proto nyní přebytečného čtyřletého kance světlé formy odvezli do
Vyškovského zooparku, kde bude umístěn na Babiččině dvorečku.
Z dalších plemen domácích zvířat nesmíme přehlédnout bizarní ovce Jákobovy
chované na statku, ani skupinu walliských ovcí, které odchovaly jedno mládě. Velký zájem
mezi návštěvníky i drobnými chovateli na sebe soustřeďují miniaturní plemena koz
kamerunských a ovcí quessantských.
Ze zástupců domácích lichokopytníků nalezneme v zooparku i skupinu oslů domácích.
V letošním roce byl zakoupen nový mladý samec osla od soukromého chovatele. Ve
spolupráci s chovatelským sdruţením shetlandských pony jsme pro naše klisny získali hřebce
Arbony od chovatelky p. Belušové. Arbony byl umístěn společně s našimi klisnami ve výběhu
na období páření. Mezi soukromými chovateli se zvyšuje zájem o odkoupení mláďat
povahově velice klidných buvolů domácích, pocházejících z Balkánu. Zvířata jsou vhodná
pro svoji domestikaci nejen pro maso a mléko, ale i na práci. V letošním roce zoopark
odchoval celkem pět mláďat.
Chované druhy zapojené v EEP - chov ohroţených druhů světové fauny zařazených do
Evropských záchranných
chovů:
Daněk mezopotámský Dama mesopotamica
Ibis skalní - Geronticus
eremita
Jeřáb bělošíjí - Grus vipio
Jeřáb mandţuský - Grus
japonensis
Kůň Převalského - Equus
przewalskii
Levhart sněţný - Uncia uncia
Manul - Otocolobus manul
Norek evropský - Lutreola
lutreola
Onager - Equus hemionus
onager
Orel mořský - Haliaeetus
albicilla
Orlosup bradatý - Gypaetus barbatus
Pelikán kadeřavý - Pelicanus crispus
Piţmoň - Ovibos moschatus
Rosomák sibiřský - Gulo gulo
Zubr evropský - Bison bonasus
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Chované druhy vedené v ESB - chov ohroţených druhů světové fauny v rámci evropských
plemenných knih:
Jelen bucharský - Cervus elaphus bactrianus
Orel východní - Heliaeetus pelagicus
Sup bělohlavý - Gyps fulvus
Tuleň kuţelozubý - Halichoerus grypus
ISB - chov ohroţených druhů světové fauny v
rámci mezinárodních plemenných knih
Kiang (Equus kiang)
RDB - chov ohroţených druhů světové fauny
uvedených v Červené knize IUCN
Jelen milu - Elaphurus davidianus
Makak magot - Macaca sylvanus
Muflon - Ovis musimon
Ovce stepní (arkal) - Ovis vignei
Plch velký - Glis glis
Poletuška slovanská - Pteromys volans
Rosnička zelená - Hyla arborea
Svišť stepní - Marmota bobac
Sysel obecný - Spermophilus citellus
Takin čínský - Budorcas taxicolor bedfordi
Takin indický - Budorcas taxicolor taxicolor
Tarbík velký - Jaculus orientalis
Velbloud dvouhrbý - Camelus bactrianus
Ţelva čtyřprstá - Testudo horsfieldi
Ţelva zelenavá - Testudo hermanni
Kriticky ohrožené druhy
Skokan skřehotavý - Rana ridibunda
Uţovka stromová - Elaphe longissima
Zmije obecná - Vipera berus
Ţelva bahenní - Emys orbicularis
Bukač velký - Botaurus stellaris
Dytík úhorní - Burhinus oedicnemus
Orel skalní - Aquila chrysaetos
Orel mořský - Haliaeetus albicilla
Ostralka štíhlá - Anas acuta
Polák malý - Aythya nyroca
Puštík bělavý - Strix uralensis
Sokol stěhovavý - Falco peregrinus
Výreček malý - Otus scops
Bobr evropský - Castor fiber
Kočka divoká - Felis silvestris
Medvěd hnědý - Ursus arctos
Sysel obecný - Citellus citellus
Vlk - Canis lupus
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Silně ohrožené druhy
Mlok skvrnitý - Salamadra salamandra
Rosnička zelená - Hyla arborea
Hohol severní - Bucephala clangula
Kalous pustovka - Asio flammeus
Kvakoš noční - Nycticorax nycticorax
Sova pálená - Tyto alba
Sýc rousný - Aegolius funereus
Sýček obecný - Athene noctua
Sýkořice vousatá - Panurus
biarmicus
Zrzohlávka rudozobá - Netta
rufina
Los evropský - Alces alces
Ohrožené druhy
Ropucha obecná - Bufo bufo
Čáp bílý - Ciconia ciconia
Čírka obecná - Anas crecca
Kormorán velký Phalacrocorax carbo
Krkavec velký - Corvus
corax
Moták pochop - Circus
aeruginosus
Výr velký - Bubo bubois glis
Plch velký – Glis glis

Hlavní náplní oddělení propagace
v roce 2006 byla příprava akcí pro
návštěvníky nejen v areálu zoo,
ale i mimo něj, příprava
propagačních a reklamních
materiálů, kontakt a komunikace s
médii regionálními i celoplošnými,
příprava čtvrtletníku Oáza a v
závěru roku převzetí organizace
Folkového klubu. Zlepšila se i
komunikace v rámci propagace a
ekovýchovy mezi zoologickými
zahradami UCSZ, účast na
kaţdoročním setkání AVP UCSZ
(Praha 9. -11. 11. 2006) a
kaţdoroční zapojení do kampaně
EAZA (2006 - Zachraňme nosoroţce). Ve sdělovacích prostředcích zaměstnanci propagace
díky výstřiţkové sluţbě zachytili 444 tištěných zpráv o zooparku. Časté byly téţ zprávy
rozhlasové a televizní v regionu i mimo něj.
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Akce pro děti a mládež v Podkrušnohorském zooparku - jednalo se o projekty
spolufinancované z iniciativy INTERREG IIIA, a to Den Země (22. 4.) Víkend dětí (3. - 4.6.)
a Den zvířat (30.9.). V tyto dny byl v zooparku připraven pro všechny návštěvníky bohatý a
pestrý program. Dětské vzdělávací hry a soutěţe, koncerty, výstavy, divadelní představení,
promítání, jízdy na ponících a velbloudu, Safari Expres, Lokálka Amálka a mnoho dalších
lákadel. Tím největším bývají křtiny mláďat.
Chov koní
K 31. 12. 2006 bylo v Chomutovském zooparku ustájeno celkem 41 koní. K areálu
stájí patří expozice statku, kde je ustájeno 11 koní (tarpani, fjord, teplokrevníci a pár
shirských klisen). V roce 2006 bylo připuštěno 8 klisen. V areálu stájí byla provedena výměna
expanzních nádrţí, zateplení podhledu přípravny krmiv, byla vymalována jízdárna a stáje.
V loňském roce se jezdecký klub PZOO opět prezentoval na výstavě Člověk a kůň v
Lysé nad Labem a na výstavě Koně v akci v Pardubicích. Na obou výstavách byl s úspěchem
představen pár shirských klisen, opět v zápřahu s novým kočárem.
Voltižní oddíl jezdeckého klubu PZOO se v roce 2006 zúčastnil několika závodů s
výborným umístěním: Mezinárodní závody Brno: 1. místo, CVI Šala: 5. místo. Kateřina
Dušková byla opět vyhlášena za rok 2006 juniorským talentem roku.
V listopadu 2006 JK uspořádal 5. ročník závodů Skoky ve volnosti. Součástí závodů
byly 2 soutěţe - třída mladých a skok v mohutnosti. Úspěchu bylo dosaţeno ve skoku v
mohutnosti, kterého dosáhla klisna Lea 2 v majetku JK PZOO, kdy byla překonána překáţka
ve výšce 185 cm.
V roce 2006 Jezdecký klub PZOO oslavil 30. výročí založení a na počest tohoto
výročí uspořádal klub Parkurové závody. Po jedenáctileté přestávce byly uskutečněny ještě
dvoje oficiální skokové závody, které se těšily velké účasti koní a jezdců a zvláště široké
veřejnosti.
Tradiční a velice oblíbenou akcí se
stává Hubertova jízda, kterou
jezdecký klub letos uspořádal uţ
jako 6. ročník.
Hubertovu jízdu zahajují čelní
představitelé města a nejinak tomu
bylo i v roce 2006, kdy úvodní
slovo pronesla primátorka, paní
Mgr. Ing. Ivana Řápková.
Jízdy se zúčastnilo 57 koní a
jezdců, byli přizváni trubači a
sokolníci a poprvé v historii se JK
PZOO podařilo pro tuto akci získat
holandského mistra, s kterým bylo
v terénu 21 psů. Díky slunečnému
podzimnímu počasí akci sledoval
rekordní počet návštěvníků.
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Jezdecký klub kaţdoročně napomáhá k realizaci Císařského dne v Kadani, je
spoluorganizátorem Mikulášské jízdy, masopustů, Jízdy králů a jiných společenských aktivit.
Skanzen Stará Ves
Trocha historie
Na počátku sedmdesátých let 20. století přišel pan Walter Markel s velkorysým návrhem na
vytvoření rozsáhlého lesoparku navazujícího na Kamencové jezero. Nově vznikající zařízení
nemělo být klasickou zoologickou zahradou. Uţ od počátku existoval záměr na vybudování
expozic evropské fauny, skanzenu podkrušnohorské vesnice a přírodní rezervace. Zástupci
fauny Eurasie, stejně jako původní plemena hospodářských zvířat z mnoha míst Evropy, se v
zooparku chovají od jeho zaloţení. V roce 2000 byla přestavěna původní nevyhovující
konírna na expozici domácích zvířat a starých zemědělských strojů. Na budování celého
velkolepého muzea v přírodě podle původních plánů však nebyly prostředky. V roce 2002
došlo k zásadní úpravě koncepce, zohledňující moţnosti města i potřeby rozvíjejícího se
zooparku. Součástí skanzenu Stará Ves tedy bude nejen obnovený Ahníkovský zámek, ale i
hrázděný statek, rybník, větrný mlýn, hájovna a kaplička.
Současnost
Skanzen začíná jiţ při výjezdu z Eurosafari. Pomalu, ale jistě zde vyrůstá ranně středověká
osada staroslovanských a starogermánských obydlí. Při realizaci spolupracuje zoopark se
skanzenem v Březně u Loun a s drţitelkou autorských práv dr. Pleinerovou z Akademie věd
ČR. Stavby vznikají jiţ třetím rokem v rámci letního tábora studentů českých a německých
středních škol, za podpory finančních prostředků z EU. V dubnu loňského roku byla, bohuţel,
jedna ze dvou staroslovanských chýší zapálena neznámým ţhářem, druhá, tentokrát
germánská, o pár měsíců později. Poslední ročník tábora tedy napravoval škody.
Projekt budování samotné Staré Vsi zaznamenal v posledních letech výrazný posun kupředu.
V areálu je zrekonstruovaný rybník, v kterém jsou opět ryby a na jehoţ březích hnízdí vodní
ptáci. Byla vysazena lipová alej, která má v budoucnu vést k věţi zmíněného zámku. Na
opačném konci aleje stojí přemístěný, nově zrestaurovaný sloup Nejsvětější trojice. V jeho
blízkosti se nachází hrázděná kaple. Jde o kopii postavenou v roce 2005 za podpory
Severočeských dolů. Původní kaple, zasvěcená Matce Boţí, stála ve zrušené a později znovu
obnovené obci Krupice v Doupovských horách (dnes vojenský prostor).
Letos v dubnu bude ukončena výstavba další ukázky typické krušnohorské architektury,
hrázděný statek. Na tento projekt získal zoopark prostředky z EU. Hrázděný statek umoţní,
kromě jiného, rozšířit chov původních plemen o česká resp. přímo krušnohorská plemena.
Další část expozice bude věnována zemědělství, sadařství a řemeslům. Zoopark vlastní velmi
rozsáhlou sbírku zemědělských strojů a techniky, a to především díky mnoha nezištným
dárcům. Řada exponátů je restaurována za pomoci učilišť a středních škol v celém regionu.
Zároveň se statkem vyrostl také větrný mlýn (holandského typu). Nejtěţší na tomto projektu
podpořeném také z fondu EU byla výroba funkční technologické části mlýna tak, aby se v
něm mohlo předvádět i mletí obilí. Neocenitelnou pomoc poskytla obec Reichstädt v
Německu, která umoţnila vyuţití jejich větrného mlýna jako předlohy pro výrobu
technologie. Na celém pozemku určeném pro budování muzea v přírodě by se zároveň měly v
příštích měsících vybudovat inţenýrské sítě a komunikace. 30 milionů Kč na ně přislíbila
mezirezortní komise MF ČR z tzv. 15-ti miliard, určených na nápravu škod způsobených
těţebními společnostmi před privatizací. V roce 2007 je nutné dokončit stavbu roubenky,
architektonicky cenné, přes sto let staré stavby, přenesené ze Soběnic u Úštěka, kterou se tak
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podařilo zachránit těsně před demolicí. Následovat pak bude stavba špejcharu, do kterého
ovšem budou uschovány veřejné záchodky, a konečně i ústřední stavba celého areálu, tedy
komplex Ahníkovského zámku.
Ahníkovský zámek
Zámek si zaslouţí více slov. Stával v obci Ahníkov. Šlo o kulturní památku 1. kategorie,
nejčistší příklad saské renesance na území Československa.V osmdesátých letech minulého
století ministerstvo kultury upustilo od jeho ochrany za podmínky, ţe budou sejmuty jeho
pískovcové prvky a budou osazeny na nový skelet, vystavěný na území dnešního zooparku.
Závazek byl uloţen tehdejší společnosti SHD, její následovník - Severočeské doly, a.s.- však
v rámci privatizace tento závazek nepřevzal, tudíţ tento leţí na bedrech státu. Zoopark
společně s městem Chomutov zafinacoval vytvoření projektové dokumentace a dnes je jiţ na
obnovu zámku vydáno i stavební povolení. Zbývá "jen" zajistit finanční prostředky na jeho
výstavbu.
Obnovený Ahníkovský zámek, který musel ustoupit těžbě uhlí…..
Jeho opětovné postavení je splacením dluhu naší společnosti předkům a historii i potomkům a
budoucnosti. Zámek bude slouţit jako muzeum, galerie, vzdělávací a kongresové centrum
(pro cca 150 lidí), s moţností stravování i ubytování, jako místo pro relaxaci a odpočinek
Stará Ves ….projekt mnoha rovin, smyslů…
Realizace skanzenu přinese nejen zvýšení počtu návštěvníků zooparku a vytvoření
nových pracovních míst, ale přispěje také ke vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany přírody a
k formování vztahu obyvatel k našemu regionu. Muzeum v přírodě bude poutavě přibliţovat
vývoj vztahu člověka a zvířete. Zároveň bude reflektovat historii kraje, staleté souţití Slovanů
a Germánů a přitom bude také památníkem zaniklých obcí.

Germánská a slovanská stavení ze 7. století….
Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout a na vlastní kůţi vyzkoušet ţít, jíst a pracovat
jako v sedmém století naši předkové, Slované a Germáni.
Hrázděný statek s ovocným sadem….
Součástí statku je ovocný sad, jehoţ kaţdý strom je ţivým pokračovatelem zaniklých obcích
ve vojenském prostoru Doupov. Ze starých stromů v ruinách vesnic byly odebrány rouby. Jde
nejen o uchování krajových odrůd, ale i připomenutí smutného osudu severočeských osad.
Statek je muzeum, ovšem s plně funkčním vybavením, bude moţné zde v peci péct chléb a
různé další tradiční pokrmy, organizovat zde mnoho akcí oţivujících naše tradice.
Větrný mlýn, žádný z původních se na Chomutovsku nezachoval…
V regionu jich bývalo asi osm, na Chomutovsku dva, nestojí ţádný. Přízemí mlýna poslouţí
jako muzeum zaniklých obcí, jako vzpomínka na větrné mlýny i jako encyklopedie
technologií mletí.
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Roubenka ze Soběnic, zachráněná v hodině dvanácté…
Přemístěné stavení má upozornit, ţe v severních Čechách se v lidové architektuře setkávají
dva hlavní styly, stavby hrázděné a roubené.
Kaplička ze zaniklé Krupice….
V zaniklé obci v Doupovských horách byla aţ v šedesátých letech zbourána kaplička z
devatenáctého století. Její kopie byla postavena ve skanzenu.
Ochranářské aktivity zooparku
Další důleţitou činností zooparku jsou ochranářské aktivity, o některých z nich
najdete zmínku v kapitole věnované zoologii. Letos opět pokračoval projekt Návrat puštíka
bělavého na Šumavu, kam bylo předáno pět mláďat.
Dalším významným ochranářským programem je vypouštění kozorožců alpských do
volné přírody. 14. listopadu 2006 převezli zaměstnanci chomutovského zooparku do Zoo
Innsbruck v Rakousku skupinu zvířat. Jedná se o loňská a letošní mláďata, tři samice a tři
samce. Aby se zvířata přizpůsobila změněným klimatickým podmínkám, byla umístěna do
tzv. aklimatizační obory, kde přečkají zimu a na konci května 2007 budou vypuštěna na
vybraném místě do volné přírody. Jiţ vypuštěná zvířata se budou pravidelně monitorovat, zda
došlo k jejich zdárnému zařazení do ekosystému.
Hospodaření zooparku
Příjmy organizace činily celkem 33 480 489 Kč, kdy z vlastních výnosů a trţeb bylo
získáno 15 320 800 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz činil 14 miliónů korun, dotace
státního rozpočtu byla 4 159 700 Kč.
Výdaje ve výši celkem 33 878 262 Kč představovaly zejména provozní a osobní
náklady. Zoopark zaměstnával 59 zaměstnanců.
Investice
Investiční dotace Magistrátu města Chomutova: 600 000 Kč
Investiční dotace EU - spoluúčast na projektu Větrný mlýn, Krušnohorský statek : 3
631 453 Kč
Doplatek dotace PHARE - Rekonstrukce chovného a vzdělávacího centra : 1 170 600
Kč
Příspěvek SD, a.s. : 500 000 Kč
Celkem přijaté investiční dotace a příspěvky : 5 902 053 Kč
Pořízení investic v roce 2006:
Stroje a zařízení:
Sněhová radlice: 58 206 Kč
Motocykl čtyřkolka: 59 000 Kč dar
Multikára: 71 040 Kč bezúplatný převod
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Stavební investice:
Větrný mlýn: 2 326 126 Kč
Podkrušnohorský statek: 939 865 Kč
Roubenka: 511 770 Kč
Sociální zařízení ve skanzenu: 22 057 Kč
Expozice pro bobry a vydry: 897 544 Kč
Voliéra vodních ptáků: 290 720 Kč
Celkem investice v roce 2006: 4 988 082 Kč
Na úspěších zooparku se podílí jak jeho 59 stálých zaměstnanců, tak milovníci zvířat,
kteří sponzorují jejich chov pomocí tzv. adopce zvířat či jinými způsoby. Zoopark kaţdoročně
pořádá i akce právě pro adoptivní rodiče i zaznamenává jejich jméno na svých internetových
stránkách, v tiskovém zpravodaji Oáza či jinými způsoby. V této kronice bych ráda zmínila
jednoho z těch obětavých lidí, kteří dávají víc, neţ kolik dostanou zaplaceno. Je jím
zaměstnanec propagace Rostislav Stach (na snímku), výborný fotograf, jeden z nejlepších ve
fotografování fauny v Čechách vůbec. Jeho fotografie zdobí nejen propagační materiály
zooparku (i tento zápis v kronice), ale objevují se i v řadě kalendářů či časopisů jako je
Koktejl, ABC, Květy, Story či Svět myslivosti. Rostislav Stach je prezidentem
specializovaného Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě v Praze.
Fotografuje od r. 1974 a jeho archiv čítá 40 000 snímků více jak 350 druhů savců, ptáků,
obojţivelníků, plazů, hmyzu.
Se svým fotografickým vybavením, ke kterému patří i umně vlastnoručně zhotovované
skrýše před plachou zvěří, navštívil za účelem „fotolovů“ tyto země: Aljaška, Kamčatka,
Litva, Maďarsko, Maroko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené Arabské Emiráty,
Slovensko, Španělsko, Skotsko, Švédsko, Ukrajina, USA.
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Středisko knihovnických a kulturních služeb
Nenahraditelné kulturní centrum, které mnozí z nás stále nazývají okresní knihovnou,
fungovalo v letošním roce v podstatě tak jako v letech minulých. To znamená, že vedle
klasické výpůjčky knih a dalších tiskovin se konaly osvědčené akce i ve spolupráci
s nejrůznějšími občanskými sdruženími. Ve středisku tak dostávali svůj prostor nevidomí
(organizace SONS), začínající zpěváci i pokročilejší hudebníci, pěvecké sbory, výtvarníci
všech věkových kategorií, děti z pěstounských rodin i cestovatelé, kteří se dělili o svoje
zážitky prostřednictvím přednášek. Své zkušenosti zde se zájemci sdíleli i lidé zabývající se
duchovními naukami jako je například astrologie či zkoumání snů. Tato témata jsou hojně
zastoupena i v naučném oddělení knihovny, která nabízí všem zájemcům opravdu široké
spektrum informací snad ze všech oborů lidské činnosti. A pokud některou knihu
v Chomutově nemáme, tak si lze díky propojenosti knihovnických systémů v republice
žádanou literaturu vypůjčit i prostřednictvím výpůjčky mezi knihovnami. Právě velký zájem o
naučnou literaturu, který projevují nejen studenti nejrůznějších škol, ale i lidé střední a starší
generace, vede knihovníky k tomu, aby doplňovali knihovnický fond nejvíce právě v tomto
oddělení. Celkově bylo v knihovně letos pro všechna oddělení zakoupeno 13 928 knih a
pořízeno 729 elektronických zdrojů. Důležitou roli při vyhledávání informací samozřejmě
hraje také internet, jehož propagaci a výuce zejména u seniorů se v knihovně věnuje
pravidelná péče. A tak letos absolvovalo 40 seniorů kurzy internetu a 56 seniorů navštěvovalo
kurzy práce s výpočetní technikou. V oblasti vzdělávání byl největší zájem o Akademii
třetího věku, kterou v celkem 9 kurzech navštívilo 395 posluchačů. Kurzy jsou zaměřeny na
nejrůznější oblasti, například historii či přírodovědu, o které vyprávějí odborní lektoři z těchto
oborů. Pravidelným popularizátorem z oblasti přírodovědy je PaedDr. Jiří Roth, který
pravidelně přednáší o léčivých rostlinách a bylinky též sbírá i učí poznávat na výletech po
okolí Chomutova. Středisko pořádá též nejrůznější přednášky pro základní i střední školy a
jazykové kurzy. Tady byl největší zájem o kurzy angličtiny, kterými prošlo 208 posluchačů.
Němčinu studovalo 56 posluchačů, španělštinu 21, francouzštinu 18, italštinu 12.
Oddělení beletrie v průběhu roku využilo 3 340 čtenářů, kteří uskutečnili 35 994
návštěv a vypůjčili si 131 269 knih. Jedná se o velmi mírný pokles oproti roku 2006 (o 77
čtenářů a 1 829 návštěv méně). Mírný pokles zaznamenalo i dětské oddělení, kam chodilo 2
035 čtenářů (vloni 2 164), kteří uskutečnili 22 040 návštěv. Děti si přitom půjčily ještě více
knih či časopisů než vloni a to celkem 84 231 kusů (nárůst o 10 915).
Oddělení naučné literatury mělo 3 501 čtenářů (o 114 méně než v loni), kteří
uskutečnili 35.632 návštěv a vypůjčili si 112 007 knih, což je o 3 237 více než vloni.
Podobný trend nahlásila pobočka na Březenecké, kde se počet čtenářů snížil o 55
lidí na 639. Návštěv bylo 7 632 a lidé ze sídlišť si domů odnesli 49 411 svazků (pokles o
2.206 kusů). Do pobočky přitom směřují i výměnné soubory knih, tak jako do jednotlivých
obcí. Tato regionální funkce SKKS byla dotována z financí ministerstva kultury částkou 950
000 Kč. Pracovníky střediska bylo obsluhováno celkem 35 knihoven, kde byly prováděny
konzultace i metodické návštěvy. A samozřejmě sem směřovaly knihy ve výměnných
souborech, kterých bylo letos zpracováno 153 s celkem 13 183 svazky. Odbornice z SKKS
též pomáhaly obcím při revizích – ukládání knihovního fondu do počítače a aktualizacích
knihovních fondů. Výměnné soubory byly nově obohaceny o 1 636 nových knihovních
jednotek.
Tradiční pozornost věnuje SKKS kvalitě počítačové sítě. V roce 2006 bylo obnoveno
Kerio na ochranu informací a byly pořízeny nové počítače i monitory. Zavádění nových
technologií bylo realizováno v kostele sv. Ignáce, kam bylo pro zabezpečení a ochranu
prostor i vystavovaných děl pořízeno elektronické zabezpečení. Tím se snížilo riziko krádeží
stávajícího mobiliáře i exponátů výstav, které se zde pravidelně konají od dubna do října.
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Do kostela se navíc vrátily sochy, které byly donedávna uloženy v náhradních prostorách v
Kadani. Tyto sochy bylo třeba ošetřit proti biologickým škůdcům a alespoň částečně je
restaurovat. A tady pomohl finanční příspěvek od magistrátu ve výši 120 000 Kč. V období
vánoc pak kostel slouží ke konání oblíbených koncertů pěveckých sborů či menších
hudebních těles. Se svým uměním se zde představila harfenistka Kateřina Englichová, soubor
Ponticello a Tequila Band či hudebníci v pořadech Mexické kytary nebo Beethovenův festival
– Praga Camerata. Ze sborů potěšili své posluchače Vox Cantabilis, Ventilky, Oktet,
Muzikanti ZUŠ Jirkov, V. I. S. Gymnázia Chomutov či Happy Smile. 60. výročí založení zde
oslavila Základní umělecká škola Chomutov. Vyvrcholením pak byly oblíbené adventní
koncerty, při kterých se spojují místní hudebníci i sbory, aby posluchačům přednesly
křesťanská poselství. Na adventní koncerty, které se uskutečnily i v galerii Lurago, přišlo
celkem 725 posluchačů, na půlnoční Rybovu mši pak 590 svátečně naladěných lidí.

Jednou z výstav byla i tvorba akademického malíře Herberta Kiszy, která zajímavě dotvářela
tento duchovní prostor.
Další koncerty se v letním období konaly v atriu, které nabízí velmi příjemné
prostředí k posezení i poslechu pod širým nebem. Na oblíbené swingové koncerty Bigbandu
Zdeňka Tölga, kterých se uskutečnilo 8, přišlo celkem 528 posluchačů. Zájem byl i o koncerty
v rámci Chomutovských slavností, kdy se představil jako folklór v podobě Krušnohoru, tak
hudba pro mladé – kapely Noční klid, Furt Funk či Only. Přímo folkórní přehlídkou je festival
Viktoriánské slavnosti, na který přijíždějí soubory z Čech, Moravy i Slovenska. Dostatek
posluchačů měly i koncerty rockových kapel při akci Indian Summer Open Air. V atriu se
také tančilo, a to v představení Obnaženi III.

147

Středisko se též dostatečně věnuje rozvíjení umělecké tvořivosti u dětí, je to
například soutěž v interpretaci populárních písní Mladá píseň, Den poezie – okresní a krajské
kolo v recitaci, Chomutovský skřivánek – soutěž dětí ve zpěvu lidových písní, vědomostní
soutěže pro děti II. stupně základních škol či pohádky pro děti z mateřinek. Těchto akcí se
zúčastnilo na 1 657 dětí, byly mezi nimi i děti hospitalizované na lůžkovém oddělení
chomutovské nemocnice.

Sbor VIS chomutovského gymnázia, který umí rozeznít tóny černošských spirituálů tak, že
posluchače až příjemně zamrazí po těle.
V oblasti výstavnictví byly využívány tradiční prostory v galerii Lurago, na schodech
střediska, výstavní síň knihovny a kostel sv. Ignáce, kde se představují zejména regionální
umělci. Výrazná je i spolupráce s výtvarníky z Annaberg-Buchholz. 11 výstav v galerii
Lurago shlédlo 3 494 uměnímilovných návštěvníků, do kostela sv. Ignáce přišlo na 5 tisíc lidí,
výstavní síň knihovny zaznamenala 4 750 návštěv. Právě zde byla představena dětská
výtvarná činnost v podobě soutěže Chomutov mýma očima, v prostorách střediska rovněž
fungovala malířská škola, kterou při 20 dnech prošlo 282 žáků. Uskutečnil se i kreativní týden
v Německu, dvoudenní setkání výtvarníků ČR a SRN i dvoudenní pracovní setkání
výtvarníků přímo v Chomutově. Středisko též spolupracuje při konání sochařského symposia
v Boleboři.
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Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o.
Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. představuje specializovanou organizaci
pro správu a provoz těchto rozhodujících sportovišť v Chomutově:
 sportovní hala
 zimní stadion
 městské lázně (bazén 50 m, dětský bazén s minitobogánem,
rehabilitace, finská sauna, posilovna, kondiční lázně, spinning centrum)
 letní stadion
 fotbalové hřiště – travnaté (ulice Dr. Janského)
 víceúčelový areál Tomáše ze Štítného
 areál minigolfu
 Golf club (kuželna, ubytovna, golfový trenažér)
Nabídka aktivit pro veřejnost :
Sportovní hala nabízí celou škálu cvičení pro děti, mládež, střední i nejstarší věkovou
kategorii, v neposlední řadě i pro těhotné a čerstvé maminky, aerobic, cvičení rodičů s dětmi,
cvičení pro seniory, step aerobic, bodystyling, fitball, P-class či power joga.
K nejvýznamnějším patří:
 Pohybové kurzy pro veřejnost (aerobic, step aerobic, body styling, fit ball, power
jóga)
 Speciální kurzy (aerobic děti, cvičení seniorů, cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro
těhotné, cvičení pro maminky)
 SPORTOVNÍ INFORMACE - roční cykly rozvoje aktivit dětí a mládeže v oblasti
volného času. Sportovní informace jsou uceleným výchovně-vzdělávacím sportovním
programem určeným pro děti z prvních až třetích tříd.
 Prázdninová miniškola sportu
pro děti mladšího školního věku je pořádána v době jarních, letních i podzimních
prázdnin.
 Specializované pohybové víkendy
 Reebok aerobic, power jóga – Václav Krejčík
 OLYMPIÁDA SENIORŮ
 Bambiriáda
 Taneční akademie STARDANCE Chomutov
 Prezentační výstavy středních škol
 Podnikatelské prodejní a výstavní trhy
 Dětský aerobic – soutěž pro základní školy
 Finále českého poháru žen v národní házené
 FLORBALOVÝ TURNAJ na počest výročí F. J. Gerstnera pro středoškoláky
 Zimní olympiáda mateřských škol
 Mikulášská pro děti
 Tréninky, soustředění a mistrovská utkání v těchto sportovních odvětvích:
basketbal, házená, florbal, futsal, judo, volejbal, zápas
 Volejbalový turnaj – Souboj měst
 Rocková zima – rockový festival
 Koncert Divokej Bill
 Národní házená – finále čs. poháru
 Přehlídka pódiových vystoupení
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Regionální kolo soutěže mažoretek
Turnaj ve florbalu – „O pohár starostky města“
Volejbalový turnaj SSZ Chomutov, s. r. o. pro střední školy a učiliště
Basketbalový turnaj středních škol

Pro aktivní vyžití obyvatel Chomutova i okolí slouží v městských lázních 50 m bazén,
dětský bazén s minitobogánem, sauna, solárium, rehabilitace, kondiční lázně, fit centrum,
tělocvična. Od letošního roku zde bylo zřízeno i SPINNING® CENTRUM, kde každý den
probíhají lekce SPINNING® programu. Bonusem pro klienty je doplňkový program, v němž
každý v rámci jedné ceny může kombinovat SPINNING® program s tréninkem ve fitness,
relaxací ve finské sauně nebo uvolněním v bazénu. Právě spojení s plaváním v 50 m bazénu
nabízí SSZ jako jediná v celém městě.

Své působiště v městských lázních má i plavecká škola, která zaštiťuje výuku plavání školní
mládeže.
Nejvýznamnější akce v městských lázních:
 MR v plavání na 25 m bazénu – dospělí
 Velká cena Chomutova v plavání a Memoriál J. Jezbery
 Mistrovství republiky žactva – dlouhé tratě
 Plavecké závody nejmladších plavců – Chomutovský plaváček
 Bambiriáda
 Soustředění – týmy plavců ze SRN, ČR, Potápěčů Praha
 Sportovní akce zdravotních pojišťoven – plaveme s VZP, METAL ALIANCE apod.
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Zimní stadion nabízí aktivní sportování pro běžnou populaci v podobě dvou veřejných
bruslení týdně.
K nejvýznamnějším akcím a aktivitám patří:
 I. liga hokeje
 Turnaje mládežnických družstev
 Turnaje hokejových tříd (2. – 8. třída)
 Memoriál Stanislava Veisochera
 Memoriál Vladislava Maška – turnaj
 Krasobruslařské závody
 Vánoční turnaje
 Turnaj v LH SSZ neregistrovaní
 Výstava Autosalon
Minigolf - 18-ti jamkové hřiště s devíti odpališti nabízí příjemnou hru v krásném
prostředí v blízkosti Kamencového jezera.
Areál Tomáše ze Štítného - asfaltová plocha hokejbalového hřiště se dá využít i
k dalším sportům (házené nebo malé kopané).
V roce 2006 získala SSZ státní dotaci MMR v rámci Státního programu podpory
cestovního ruchu pro rok 2006 na akci Oprava víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové
sporty v areálu Tomáše ze Štítného, čímž vzniklo víceúčelové hřiště pro míčové sporty
(basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, streetball), které mohou využívat nejen obyvatelé okolní
zástavby, nýbrž i turisté ubytovaní na Kamencovém jezeře.
Z prostředků Statutárního města Chomutova a Správy sportovních zařízení Chomutov bylo
zajištěno provedení oplocení mezi zahrádkářskou kolonií a výše uvedeným areálem.
SSZ dosáhla za r. 2006 zisku 1,8 milionu Kč, když hospodařila se stejnou dotací od
Magistrátu města Chomutova jako v roce předcházejícím, tj. 22 050 000 Kč. Zaměstnávala 61
lidí s průměrným platem ve výši 13 095 Kč.
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Teplo Chomutov s. r. o.
Tato obchodní společnost úzce spolupracuje se společností ACTHERM spol. s. r. o.,
která je nájemcem. K nájemci přešla téţ většina zaměstnanců, takţe Teplo Chomutov s.r.o.
dnes zaměstnává pouze jednoho zaměstnance, a to jednatele Pavla Šebestu. Organizace tudíţ
neměla vazbu na rozpočet města. V roce 2006 byl veškerý majetek pronajatý od města
Chomutova vrácen pronajímateli – městu, které na základě rozhodnutí zastupitelstva uvedený
majetek zlikvidovalo prodejem a likvidací. Nedokončené investice z roku 2005 byly v roce
2006 aktivovány. V roce 2006 provedl ACTHERM spol s. r. o. na pronajatém majetku od
společnosti Teplo Chomutov technické zhodnocení ve výši cca 23 milionu korun.
Letošní novinkou byla pro nájemníky bytů moţnost, aby pomocí SMS zpráv rozhodli
o tom, zda chtějí zahájit či ukončit topnou sezónu. Kaţdoročně totiţ v období zahájení (září říjen) a ukončení (květen - červen) topné sezóny dochází k výkyvům venkovních teplot, kdy
si někteří nájemníci stěţují na zimu v bytech a jindy zas na zbytečné vytápění. Pokud tedy
více jak 50 % nájemníků z oblasti jedné výměníkové stanice pošle jednoduchou SMS zprávu,
ţe si přeje změnu, tak společnost vyjde nájemníkům vstříc.

Dopravní podnik Chomutov – Jirkov, a. s.
Podle slov předsedy představenstva DPCHJ Ing. Jana Řeháka a místopředsedy
představenstva Radka Štejnara byl rok 2006 pro akciovou společnost velice úspěšným.
Společnost plně dostála všem závazkům vyplývajícím z uzavřených smluv se statutárním
městem Chomutov a městem Jirkov o zajištění městské hromadné dopravy a s Ústeckým
krajem o zajištění linkové dopravy a trolejbusové dopravy v roce 2006.
Nad rámec uzavřených smluvních vztahů s Ústeckým krajem týkající se zajišťování
linkové dopravy pomohl dopravní podnik řešit krizovou situaci v dopravní obsluţnosti
linkové dopravy v Ústeckém kraji v období od září do konce roku a to zajištěním provozu na
pěti linkách na Teplicku. Tato činnost pozitivně ovlivnila ziskové hospodaření společnosti.
Hlavním úkolem v oblasti investiční politiky je modernizace vozového parku.
V uplynulém období díky vstřícnému postoji představitelů statutárního města Chomutova a
města Jirkova byl realizován projekt zaměřený na modernizaci městské hromadné dopravy
s vyuţitím dotačních titulů EU. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno 5 nízkopodlaţních
trolejbusů značky Trollino a 4 nízkopodlaţní autobusy značky Solaris, byla zcela nahrazena
zastaralá radiokomunikační technika technikou novou, bylo i zrealizováno sledování vozidel
MHD přes GPS. Další jeden nízkopodlaţní autobus pro MHD značky Solaris a dva linkové
autobusy značky Karosa byly zakoupeny v rámci dotační politiky státu na obnovu vozového
parku. V první polovině roku se podařilo společnosti provést modernizaci myčky vozidel
pořízením nového mycího rámu pro vnější mytí vozidel.
Osobní linková doprava byla provozována na 19 regionálních a jedné dálkové lince
do Prahy. Městská hromadná doprava zajišťovala provoz na 14 autobusových a 10
trolejbusových linkách. Celkově přepravila 15 945 000 cestujících. V květnu byla dopravním
podnikem provedena anketa o spokojenosti cestujících s poskytovanými dopravními
sluţbami. Ankety se zúčastnilo 384 respondentů a z toho 81 procent z nich vyjádřilo svou
spokojenost.
V hodnoceném roce se společnosti podařilo dodrţet stanovený rozpočet nákladů a to i
přes nepříznivý vývoj cen PHM. V oblasti výnosů dosáhla společnost výrazně vyšších trţeb
za vlastní výkony oproti předchozímu roku. Dosaţený zisk činil za uplynulý rok 2,9 milionu
Kč.
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V závěru roku prošla společnost úspěšně výběrovým řízením kraje na základní
dopravní obsluţnost pro léta 2007 aţ 2014. Obhájila linky, které historicky zajišťuje a nově
získala dalších 7 linek.
Na úspěších společnosti se podílelo 260 zaměstnanců a 12 členů statutárních a
dozorčích orgánů.

Městské lesy
Ředitel společnosti Ing. František Vohralík v hodnotící zprávě uvedl: „Rok 2006
začal mimořádně sněhem bohatou zimou. Sníh napadl jiţ v průběhu měsíce listopadu a bez
přestávky vydrţel aţ do začátku dubna. Sněhová pokrývka na náhorní plošině Krušných hor
se pohybovala v rozmezí 80 aţ 120 cm, teploty minus 20 stupňů C. Sjízdnost cest nebylo
moţno zajistit našimi technickými prostředky. Uvolnění tras nutných k doplnění krmných
zařízení nebo odvozu dřeva bylo provedeno těţkou technikou firmy SSŢ Karlovy Vary. Denní
kontroly pracovišť a doplňování krmných zařízení bylo běţně zajišťováno lesními na lyţích
nebo vyuţitím zapůjčené terénní tříkolky vybavené pásovým podvozkem. Tato skutečnost
spolu s nízkými teplotami způsobila výrazné omezení venkovních prací. První čtvrtletí roku
2006 tak byla větší pozornost věnována administrativním pracím – zpracování projektů pro
následující období. Příčinou intenzivních kancelářských prací byla ale především situace
v příspěvcích na hospodaření od státu a kraje, kde nová pravidla a komplikace s Evropskou
unií způsobila řadu nejasností a zpoţdění. Většina vlastníků lesních majetků z těchto důvodů
podstatným způsobem sníţila plánované rozsahy a objemy prací, protoţe nechtěla riskovat
nedostatek finančních prostředků na jejich realizaci. Z venkovních prací pak ve velmi
omezené míře byly prováděny těţby (vysoká sněhová pokrývka značně ztěţovala a
komplikovala jak vlastní těţební práce, tak i následné operace jako je přibliţování a odvoz)
Koncem 1. čtvrtletí proběhlo sčítání jelení zvěře. Zjištěné stavy výrazně převyšují
stavy z konce lovecké sezony. Tato skutečnost je zřejmě způsobena návratem zvěře
z krmelišť v sousedních honitbách, kde péče o zvěř je podmíněna moţností lovu a po
skončení doby lovu se o zvěř přestanou nájemci systematicky starat. Zjištěným stavům
odpovídal i návrh plánu lovu, kde jako obvykle byl poloţen důraz na lov zvěře holé, přičemţ
trofejová zvěř je určena výhradně pro poplatkové lovce.
Z výraznějších prací hospodářské činnosti zde byly prováděny práce na výstavbě
(odstraňování a úklid pařezů) cyklostezky v Bezručově údolí. Práce komplikovala vysoká
sněhová pokrývka.
Pokračují práce na koncepci přidruţené dřevařské výroby. Byli vyzváni tři výrobci
technologie k předloţení návrhu strojního vybavení objektu ve Stráţkách pro zajištění výroby
řeziva a stavebního dřeva včetně krovů.
Začátkem 2. čtvrtletí ještě při sněhové pokrývce byly provedeny nátěry stromů
poškozených zvěří v období nouze. Po delší době se vyskytl ohryz, ale plošný rozsah
poškození nebyl výrazný, navíc byly zvěří napadeny stromy poškozené jiţ v minulosti.
Systematické opakování nabídek prací z hospodářské činnosti přineslo výsledky
v podobě výzev k účasti ve výběrových řízeních na dodávky prací pro Severočeské doly, a. s.
a Správu silnic a ţeleznic. Protoţe jedním z kvalifikačních poţadavků Severočeských dolů
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bylo získání Oprávnění k provádění prací hornickým způsobem, absolvovala organizace
proceduru spojenou se získáním této kvalifikace.
Kvůli moţnosti zařazení mezi potenciální dodavatele Lesů ČR jsme ve 2. čtvrtletí roku
2006 získali oprávnění k zacházení s chemickými látkami na ochranu rostlin a certifikát o
zařazení mezi subjekty hospodařící trvale udržitelným způsobem. V průběhu II. čtvrtletí
byla také dokončena a zkolaudována garáţ v areálu Hora 90.
Protoţe ani koncem 1. pololetí nebyla jasná situace v krajských dotacích, bylo nutno
provést změnu plánu a rozsah prací pro III. a IV. čtvtletí na jednotlivých úsecích. Tento krok
se projevil smíšeným rozsahem prací ochrany lesa (především proti zvěři). Priorita byla za
této situace dána opravám oplocenek, sníţeny byly především nátěry (z pohledu následující
slabé zimy to bylo rozhodnutí optimální).
Koncem června přidělil hejtman Ústeckého kraje Městským lesům Chomutov 1 milion
Kč z daru firmy ČEPS. Tyto prostředky byly pouţity pro zpracování obnovy lesa
rekonstrukcemi porostů (cca 25 ha likvidace smrku pichlavého drcením s ponecháním
hmoty v porostu pro zlepšení obsahu humusu v půdě a jako první ochrana sazenic proti
buřeni). Významnou činností ve 3. čtvrtletí roku je ochrana sazenic oţínáním. Rozsah prací je
odvislý od počasí v průběhu léta – teplé vlhké léto znamenalo výrazné úspory nákladů
v minulosti se zajištěním dostatečného mnoţství sena pro zvěř na zimu, na druhé straně bylo
nutné provést oţin značného počtu sazenic.
Druhé pololetí znamenalo v souvislosti s čerpáním prostředků z daru ČEPS významný
rozsah prací na rekonstrukcích porostů náhradních dřevin.
Poslední třetina roku přinesla trţby především v myslivosti (kdyţ pomineme
nestandardní situaci v poskytování finančních prostředků krajského úřadu na hospodaření
v lesích). I přes meziročně zvyšující se trţby z myslivosti čekají lesáky velké problémy,
vyplývající při sniţování početních stavů jelení zvěře z výrazného poklesu kvality trofejové
zvěře. Absolutní úbytek trofejové zvěře spolu s nízkou kvalitou v brzké budoucnosti způsobí
pokles trţeb za poplatkové lovy, který nebude moţno eliminovat zvýšením celkového počtu
loveckých hostů. Nenaplnění koncepčních záměrů v myslivosti je způsobeno chováním
drţitele okolních honiteb – Lesů ČR. Důsledkem nesystematické a nekoncepční politiky Lesů
ČR v oblasti myslivosti v pronajatých ale i reţijních honitbách je to, ţe zvěř je v průběhu
lovecké sezony intenzivním krmením alternativními plodinami přetaţena do sousedních
honiteb. Nájemci pak na rozdíl od nás celkem bezproblémově odloví plánované počty kusů.
Náš problém začne po ukončení lovecké sezony, kdy se většina zvěře stáhne zpět do honitby
Městských lesů ke krmelcům a tam stráví období nouze.
Vzhledem k příznivému počasí v posledním období roku 2006 bylo přístupno
prakticky celé území městských lesů a mohly být běţně prováděny výřezy vánočních stromků
i zimní těţební práce. Těţiště těţebních prací se soustředilo na uvolňování podsadeb buků a
smrků na úsecích Jilmová a Pohraniční. V této době byla vzhledem k problémům Lesů ČR
s výběrovými řízeními příznivá i situace na trhu se dřevem.
Závěr roku pak byl věnován zpracování projektů na rok 2007.
Ekonomiku organizace v průběhu celého roku 2006 výrazně negativně ovlivňovala
situace a postup Ústeckého kraje v dotační politice. Protoţe příspěvky na hospodaření v lesích
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se poskytují aţ po provedení prací, prakticky aţ do konce 3. čtvrtletí jsme neměli jistotu, ţe
budou pokryty všechny naše činnosti. Rozsah pěstebních prací tak byl vlivem této
skutečnosti částečně redukován (i kdyţ proti jiným obecním majetkům nesrovnatelně méně).
V závěru roku pak došlo k vyrovnání a hospodářský výsledek organizace byl naplněn.“
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2006 činil 142 295,79
Kč. Organizace zaměstnávala 12 zaměstnanců, jejich průměrný plat bez započtení platu
ředitele organizace byl 17 759 Kč. Neinvestiční příspěvek od města činil 3 930 000 Kč,
neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) 4 949 400 Kč.

Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.
Jednatelka této společnosti Věra Flašková, shrnula uplynulý rok následovně: „Hlavní
snahou SKZ v minulém roce bylo především zachování pozitivních trendů, které byly
započaty v letech předchozích. Programovou skladbou jsme se snaţili vyjít vstříc jak
publiku náročnějšímu, tak příznivcům komerční tvorby. Nabídka kulturních aktivit vycházela
z poptávky diváků a posluchačů všech věkových kategorií a příznivců nejširšího spektra
ţánrů.
Základem činnosti SKZ jsou aktivity v městském divadle. Prostor divadla prošel
v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, která byla v uplynulém roce završena instalací
moderní ozvučovací a osvětlovací techniky nejvyšší kvality. Tato skutečnost znamená nejen
zvýšenou úroveň hudebních a divadelních produkcí, ale i sníţení nákladů na jejich realizaci.
Pro stálé návštěvníky divadla byla opět připravena kaţdoroční nabídka cyklu celkem
13 abonentních divadelních představení. Tradičně největší ohlas u diváků vyvolala ta
představení, v nichţ účinkovaly největší hvězdy české divadelní a filmové scény – I.
Janţurová (Pudl a magnólie), J. Dvořák (Čochtan vypravuje), J. Brejchová (Čtyři pokoje do
zahrady) či Veronika Ţilková s Martinem Stropnickým (Kachna na pomerančích).
Mimo rámec předplatného se uskutečnila představení Besídka divadla Sklep či Hra
o manţelství (Ch. Poullain, J. Schmitzer) divadla Ungelt. Mimořádným počinem bylo
představení hry Franze Kafky Ein Berichte für eine Akademie v podání německého souboru
Stadt Theatre Kastel. Německá mutace hry byla určena zejména středoškolským studentům
německého jazyka.
Ochotnická tvorba byla zastoupena dramatizací Gogolových Hráčů v nastudování
divadla END.
Vrcholem celoroční práce SKZ byl kaţdoroční festival Otevřeno, přehlídka
nekomerčních divadelních a hudebních aktivit. Přes menšinové zaměření této multiţánrové
přehlídky jsou mnohá představení zcela vyprodána. Specifikem akce jsou produkce ve
veřejném, otevřeném prostoru.
Největší pozornost návštěvníků i náhodných chodců vyvolaly koncerty Pavla Fajta
s japonskou zpěvačkou Yumiko, Michala Pavlíčka a Načevy, skupin Monkey Business,
Khoiba či písničkáře Xavera Baumaxy. Příznivci divadelní tvorby mohli zhlédnout Bílé
divadlo z Ostravy, praţské Buchty a Loutky, Vosto5 nebo brněnskou Husu na provázku.
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Chomutovskému publiku se představila charismatická zpěvačka Yumiko a herci hned několika
divadelních souborů. Potěšili tak publikum snad každého věku.
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Festival Otevřeno přinesl i exotickou podívanou v podobě tanečního souboru ze Zimbabwe,
který shodou okolností právě vystupoval v našich končinách a tak byl pozván i na
chomutovské náměstí. Opět se osvědčilo i přenosné pódium, pod kterým se dá hrát kdekoliv
pod širým nebem.
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Druhým tradičním počinem festivalové sezóny je prázdninový Kamenčák, kde
vystoupily skupiny Buty, Petr Kalandra revival band, Pavlína Jíšová či Vlasta Redl. Akce si
klade mimo jiné za cíl propagaci unikátního Kamencového jezera a mezi jeho návštěvníky
najdeme nejen hosty z mnoha koutů republiky, ale i ze zahraničí.
Starší generaci je pak určena zejména nabídka Kulturního střediska Zahradní.
Mimo pravidelných cyklů tanečních odpolední vyvolala mimořádný zájem vystoupení
populárního pěveckého dua Eva a Vašek. Stejné zařízení připravilo i mnohé koncerty
příznivcům country a folkové hudby.
Zcela jiné hudební ţánry nabízí městské divadlo. Značnou oblibu publika si získaly
pravidelné koncerty klasické hudby, které připravujeme ve spolupráci s agenturou MMMM.
Vyznavačům jazzu je určen tradiční březnový Jazzový masopust. Oblíbeným koncertním
místem se v minulém roce stal prostor Kulisárny, kde vystoupili např. Karel Plíhal, Jablkoň
či Jiří Konvrzek.
SKZ Chomutov, s. r. o. i v minulém roce provozovala dvě kina kamenná a kino
letní. Kromě aktuálních filmových titulů nabízela divákům i umělecká díla v rámci
Filmového klubu, který nabídl i snímky zařazené do celostátní přehlídky Projekt 100.
Oblíbené jsou i doprovodné programy, které provázely projekci filmů Letopisy Narnie, Panic
je nanic či Gadţo dilo. Novinkou byl cyklus dětských rodinných filmů či Pohádkové vánoce,
které přilákaly 323 diváků. Ti si mohli odnést řadu hodnotných cen. Letní kino zahajuje
tradičně sezónu „čarodějnicemi“. 2 707 diváků tvoří letošní návštěvnický rekord. Populární
hiphopovou scénu reprezentoval na otevřeném koncertě DJ Orion.
I v roce 2006 jsme pro zájemce připravili několik tématických komponovaných
pořadů. Příznivcům cestování byl věnován pořad Na cestě, kde se představili horolezec
Radek Jaroš, Václav Koubek či Jan Burian. Zcela mimořádným a hlubokým uměleckým
záţitkem byl vzpomínkový pořad k nedoţitým 60. narozeninám chomutovského rodáka Jiřího
Bulise, který připravil reţisér Břetislav Rychlík.
Svou pozici centra výtvarného umění v regionu potvrdila Galerie Špejchar, kde byla
vystavena díla 13 výtvarníků. Kromě výstav Jany Budíkové, Markéty Várádiové, Evy
Výborné, Michala Tomka, Romana Křeliny, Jitky Kůsové a dalších představovala výjimečný
počin instalace děl uznávaného grafika Vladimíra Suchánka. V galerii se rovněţ představili
dva fotografové, přičemţ ani jeden nevystavoval fotografie, ale obrazy. Prvním z nich je
Karel Pobříslo, druhým fotograf Jan Saudek. Výstavu obrazů Jana Saudka shlédlo 2 065
návštěvníků. Celková návštěvnost galerie v roce 2006 činila 6 570 návštěvníků. V Galerii
Špejchar se rovněţ uskutečnily 4 koncerty místních pěveckých sborů či pěveckých sdruţení a
jeden koncert Pocta Mozartovi v rámci Sasko-českého hudebního festivalu. V roce 2006
byly prostory Galerie vyuţity i ke komerčnímu účelu – byly pronajaty společnosti ČSOB
k uspořádání setkání klientů.
Nedílnou součástí činnosti SKZ Chomutov s. r. o. byla maximální snaha o
krátkodobý pronájem prostor městského divadla, Kulturního střediska Zahradní a ostatních
kulturních zařízení, které má SKZ k dispozici. Snahou bylo navázání kontaktů s novými
partnery.
Celkové výnosy Správy kulturních zařízení Chomutov s. r. o. včetně dotací činily 16
890 000 Kč, město Chomutov poskytlo dotaci ve výši 6 000 Kč, Krajský úřad pak 150 000 na
projekty a to akce Otevřeno a Kamenčák. Vlastní výnosy tvořily především příjmy
z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmů. Na vstupném se vybralo 3 924 000 Kč (v
divadle 1 334 000 Kč, v KaSS 374 000, kina 2 041 Kč, galerie 55 000 Kč, věţ 53 000 Kč,
ostatní 67 000 Kč) A jak byly tyto finance vyuţity? Zejména na placení sluţeb (35,81 procent
nákladů), sem patří honoráře, půjčovné filmů, stočné, ozvučení, tantiémy, pořadatelská
sluţba, výlep plakátů a další. Mzdové náklady pro 18 zaměstnanců činily 37,46 %, náklady na
spotřebu energie 16,61 %, náklady na opravu a udrţování 2 %.
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Technické sluţby města Chomutova
„Náplní činností se organizace TSmCh řadí k subjektům, jeţ aktivně působí v oblasti
pozitivního ovlivňování stavu a úrovně ţivotního prostředí,“ uvedl v úvodu hodnotící zprávy
za uplynulý rok Ing. Vladimír Stehlík, ekonomický náměstek společnosti a pokračoval:
„Kvalitativní posun při zajišťování sluţeb byl potvrzen i tím, ţe se v roce 2006
podařilo obhájit získané certifikáty integrovaného systému řízení, kdy se ve společnosti
uskutečnil integrovaný dozorový audit. Certifikační orgán CQS zajišťoval shodu s normami
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a zlepšování zavedeného integrovaného systému
řízení. Při auditu nebyla shledána ţádná odchylka od prvků norem. Dozorový audit prokázal
znalosti a dodrţování předepsaných postupů a snahu managamentu organizace o neustálé
zlepšování ve vztahu ke kvalitě poskytovaných sluţeb, ochrany ţivotního prostředí,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Platnost certifikátů je do 31. 12. 2008 a platí pro nakládání s odpady včetně
nebezpečných, čištění města, správu a údrţbu komunikací včetně zimní údrţby, správu a
údrţbu veřejné zeleně, hřbitovní a pohřební sluţby, provoz a údrţbu veřejného osvětlení a
světelné dopravní signalizace, správu a provozování rekreačně sportovních zařízení, dopravu,
opravy a údrţbu motorových vozidel, mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dále byla
prodlouţena platnost certifikátu pro Autokemp na provozovně Kamencového jezera na rok
2007 a také certifikát na sběr a svoz komunálního odpadu od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM i na další období, to je do 30. 6. 2007.
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DÉLKA CHODNÍKŮ A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ ROK 2001 a 2006 v km
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ROZLOHA VEŘEJNÉ ZELENĚ V ROCE 2001 A 2006
(v ha)
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Pro rozvoj činnosti organizace byl výchozí nárůstu obhospodařovaných kapacit.
Pro názornost jen několik údajů dokumentujících nárůst ve srovnání s rokem 2001 a 2006:
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Rozsah úkolů vyplývajících z nárůst kapacit by nebylo reálné zabezpečovat bez uplatňování
dostupné, moderní techniky. V roce 2006 tak bylo vynaloţeno na obnovu a technický rozvoj
více neţ 12,7 milionu Kč. V rámci těchto nákupů byly pořízeny například vysavač trávy a
listí, sekačka ISEK, samosběr, fréza na komunikace, dopravníky, mulčovač, přívěs a další
technika.
Zajišťování úkolů si v roce 2006 vyţádalo více neţ 135 milionu Kč, z čehoţ bylo
téměř 31 % kryto vlastními výnosy organizace, zbylá část pak příspěvkem na činnost od
zřizovatele a dalšími účelovými zdroji v rámci realizace plánu práce. Zde pak byly vyuţívány
tři účelové zdroje a to na krytí veřejně prospěšných prací, na společensky účelná pracovní
míst a na přípravu na práci v Ústeckém kraji.
I přes značný nárůst kapacit a zvýšený rozsah úkolů v rámci roku 2006 bylo dosaţeno
zlepšeného hospodářského výsledku.
Základní organizační sloţky příspěvkové organizace TSmCh zahrnují tyto provozovny
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ÚTULEK PRO
PSY

Náplň činností jednotlivých provozoven
vychází z dílčích úkolů konkrétního profesního
zaměření těchto provozoven. V průběhu roku se
do zajišťování úkolů promítá vliv sezonních
prací. Na začátku roku jde zejména o zajištění
schůdnosti chodníků a sjízdnosti vozovek
v rámci zimní údrţby. Pokud není sníh, tak se
provádí náhradní program, a to čištění města.
K ochraně ţivotního prostředí významně
přispívá provozovna údrţby veřejné zeleně, kde
došlo za poslední dva roky k podstatnému a
výraznému nárůstu kapacit, na nichţ se údrţba
rozdílnou náročností promítá.
Na úseku údrţby veřejné zeleně byla
v návaznosti na nárůst kapacit věnována
pozornost vyhodnocování prováděných prací do té doby na neudrţovaných plochách, jeţ byly
TSmCh předány k údrţbě v roce 2005 a dále pak v roce 2006. Ve finančním vyjádření šlo o
výši nákladů v roce 2005: 731 442,69 Kč a v roce 2006: 1 102 847,40 Kč.
Řada dílčích prací byla zabezpečována i na úseku údrţby místních komunikací, na síti
vozovek i chodníků, na svislém dopravním značení. Zajišťovanou údrţbou komunikační sítě
jsou vedle bezpečného provozu na těchto komunikacích vytvářeny předpoklady pro uplatnění
čisticí techniky k její maximální účinnosti při čištění, coţ se pozitivně promítá do ovlivňování
prašnosti. Z hlediska čištění města se ukazuje jako účinná forma práce uplatňované
Komplexní blokové čištění, v rámci kterého bylo sebráno v roce 2006 celkem 707,02 tun
smetků, coţ je největší mnoţství od roku 2001.
Ke kvalitě sítě komunikací patří dobrá úroveň sítě veřejného světlení a provoz
světelné dopravní signalizace v rámci města. I zde byla zajišťována celá řada prací charakteru
údrţby a oprav. Na úseku údrţby veřejného osvětlení bylo provedeno vylepení informačních
samolepek na stoţáry veřejného osvětlení, kde je uvedeno telefonní číslo, kam volat v případě
poruchy.
Významné místo v rámci činností zajišťovaných TSmCh patří oblasti odpadového
hospodářství, kde jde o úplný komplex sluţeb, jeţ zde organizace zabezpečuje. Přínosem pro
ochranu ţivotního prostředí je výkon všech činností v rámci odpadového hospodářství.
K podstatnému rozvoji došlo u separace
odpadů, kde se rozvíjel i sběr nově tříděné
komodity – bioodpadu. Začátkem roku byla
zahájena příprava pilotního programu
směrovanému k rozvoji separace odpad
v komoditě biodpadu – odpadu ze zeleně.
Vybrány byly lokality rodinných domků
Šípková, okolí letního kina a Kamenný Vrch.
S dodavatelem speciálních nádob byl uzavřen
příslušný smluvní vztah, prozatím na nákup
150 ks příslušných nádob. Pro informovanost
občanů vybraných lokalit byl vyhotoven a
distribuován informační leták.
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Rozvoj oblasti hospodaření s odpady nejlépe dokumentuje meziroční vývoj
2005/2006, kde je u separace odpadů zřejmý rozvoj jak v rámci města Chomutova, tak
v rámci celé svozové oblasti obsluhované organizací TSmCh.
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Přes dosaţené dobré výsledky na úseku odpadového hospodaření nelze pominout
některé přetrvávající negativní jevy, mezi které patří vytváření tzv. černých skládek, jeţ
musejí být průběţně likvidovány s vynaloţením vyšších nákladů

Ve zvýšené míře také dochází k zapalování nádob z plastů neznámým pachatelem.
V průběhu roku byla věnována maximální pozornost rekreačně sportovnímu areálu
Kamencového jezera, byť hlavní letní sezona probíhá od 15. 5. do 15. 9. , tj. po dobu čtyř
měsíců. V průběhu sezony z kontrolních odběrů vody vyplývala vţdy dobrá kvalita vody
vhodné ke koupání.
Ţádoucí dopad odráţející se v návštěvnosti areálu Kamencového jezera mají příznivé
klimatické podmínky v období letní sezóny.
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Srovnávací přehled návštěvnosti Kamencového jezera

NÁVŠTĚVNOST KOUPALIŠTĚ KAMENCOVÉHO JEZERA

CELKEM
DOSPĚLÍ
DĚTI OD 6 DO 15 LET
PERMANENTNÍ
Z
VSTUPENKY
TOHO:
ZTP

2004:
50 318
39 451
10 760

ROK
2005:
41 424
32 635
8 678

2006
73 781
59 116
13 799
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X

111
X
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POČET UBYTOVANÝCH NA KAMENCOVÉM JEZEŘE
ROK
2004
2005
2006

HOTEL

KEMP

CHATKY

UBYTOVNA

CELKEM

3 398
3 959
3 998

6 452
5 632
5 936

3 398
3 611
3 199

186
194
117

13 434
13 396
13 250

POČTY JÍZD NA VODOLYŢAŘSKÉM VLEKU:

Provoz na vodolyţařském vleku byl zahájen ……………

21.5.2006

CELKEM POČET JÍZD .................................................. 16 120 JÍZD
PRO SROVNÁNÍ V ROCE 2005 ŠLO O …….. …………13 287 JÍZD
V ROCE 2004 ŠLO O ……......... 11 431 JÍZD
Souhrnně lze k činnostem TSmCh říci, ţe cíle vyplývající pro Technické sluţby města
Chomutov byly přes zvýšenou náročnost úkolů na dílčích činnostech splněny. Průběţně se
dařilo operativně reagovat na připomínky občanů a na stavy vzniklé na obhospodařovaném
majetku v oblastech týkajících se náplně práce TSmCh. Uplatňováním aktivního přístupu se
podařilo v řadě činností zajistit širší rozsah úkolů ve prospěch zlepšování úrovně ţivotního
prostředí ve městě Chomutov.
Příjmy organizace dosáhly výše 135 495 621 Kč, z toho 93 350 000 Kč byly dotace od
města a 41 430 626 Kč výnosy z hlavních a doplňkových činností. Organizace zaměstnávala
245 lidí, jejich průměrná mzda činila 14 020 Kč.
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Městský ústav sociálních služeb
Při hodnocení uplynulého roku bych rád zmínila zejména práci nejen odborných
pracovníků, ale také doslova zapálených laiků, kteří společnými silami dali dohromady velmi
užitečný materiál s názvem Komunitní plán sociálních služeb statutárního města
Chomutova. Komunitní plánování je v České republice zaváděno ministerstvem práce a
sociálních věcí podle britských zkušeností již několik let. Zatím se do procesu komunitního
plánování zapojilo několik desítek měst po celé republice. Toto plánování přímo na místní
úrovni přitom zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a účelné využívání finančních
prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni,
reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní a finanční prostředky jsou
vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné. Důležité přitom je zapojení všech,
jichž se zpracovávaná oblast týká, s využitím partnerství a dialogu mezi zadavateli
(představiteli státní správy a samosprávy), poskytovateli (odborníky poskytujícími sociální
služby v regionu) a uživateli (občany, kterým jsou služby určeny).
Nejdříve se provádí analýza, díky které se například zjistilo, že věková struktura
obyvatel Chomutova v základních rysech odpovídá věkové struktuře obyvatel celé České
republiky, kde od 90. let dochází ke stárnutí populace. Počet a podíl osob starších 65 let
zatím stagnuje na úrovni kolem 14 %, ale v nejbližší době se bude zvyšovat. Chomutov má
zatím relativně příznivý podíl mladšího obyvatelstva a obyvatelstva v produktivním věku.
V roce 2005 byl průměrný věk v Chomutově 37,8 let, co je o dva roky méně než činí
průměr v ČR. Dynamika demografického vývoje, ovlivněná poklesem porodnosti, jež
směřuje k nárůstu počtu obyvatel v postproduktivním věku, výrazně zasáhne také do
struktury chomutovské populace. V brzké době se tedy očekává, že počet obyvatel starších 65
let převýší počet dětí ve věku 0-14 let. Kritickým rokem ve vývoji věkové struktury bude rok
2010, v Chomutově pravděpodobně až 2011 nebo 2012, kdy se díky výraznému nárůstu
obyvatel nad 65 let věku dá očekávat i poptávka po sociálních službách.
Uživatelé sociálních služeb se přitom dají rozdělit do čtyř základních skupin, a to:
Senioři
Zdravotně a tělesně postižení
Rodina a děti
Osoby v krizových situacích
Těmto skupinám se poté věnovali jednotliví odborníci pracovníci spolu s kolegy
z nejrůznějších občanských sdružení, která ve městě fungují a poskytují péči. Tito lidé
prováděli také ankety mezi uživateli sociálních služeb a společně pak analyzovali silné i slabé
stránky dnes poskytované péče.
U péče o seniory je silnou stránkou zejména kvalitní personální zajištění, schopnost
zavádět do praxe nové trendy v sociální péči, adekvátní rozsah ústavních služeb či schopnost
poskytovatelů zajistit komplexnost služeb. Slabou stránkou je nedostatek osobních asistentů,
absence dobrovolníků, absence ošetřovatelských lůžek a specializovaných rezidenčních
služeb. Chybí také kapacity pro přechodné pobyty. Z okolností z vnějšího prostředí lze jako
ohrožující definovat nevyjasněnou ekonomickou situaci v sociálních službách, pozitivem je
dostatek kvalifikovaných pečovatelů a sester (v Chomutově jsou dvě odborné školy) i zájem
města na rozšiřování sociálních služeb. Naději přináší též rozvoj příhraniční a mezinárodní
spolupráce a využívání vícezdrojového financování.
U skupiny zdravotně postižených je silnou stránkou kvalitní personální zajištění
všech poskytovatelů služeb, schopnost přizpůsobovat se novým trendům, kvalifikované
poradenství, dostatečné spektrum a kvalita terénních služeb a jejich komplexnost. Také rozsah
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ústavních služeb je adekvátní. Opět ovšem chybí dobrovolníci a osobní asistenti. Chybí
návaznost vzdělání pro lidi s handicapem (v Chomutově pouze základní škola), nedostatek
pracovních příležitostí a aktivizačních programů pro občany se zdravotním postižením,
absence chráněných dílen, velkometrážních bezbariérových bytů či slabá mezinárodní
spolupráce. K problémům zvnějšku patří zejména nedostatek financí, který s sebou nese
snižování kvality i kvantity služeb, zvyšování nákladů na léky či růst ekonomické zátěže pro
rodiny s těžce postiženým dítětem. Chybí také tlumočníci do znakové řeči a chráněné dílny
nejsou ekonomicky soběstačné. Dobré příležitosti přináší nový zákon o sociálních službách ve
vztahu k osobní asistenci, možnosti vyškolení nezaměstnaných právě pro osobní asistenci,
budování bezbariérového města i nové finanční možnosti ze zdrojů EU.
V oblasti péče o rodinu a děti je silnou stránkou dobrá poradenská síť, dostatečná
raná péče (jesle), rychlé řešení krizových situací, kdy existují zařízení pro okamžitou péči a
zvýšení zájmu o problematiku národnostních menšin. Slabou stránkou je nedostatek
odborných sociálních
pracovníků a dobrovolníků, nedostatek terénních sociálních
pracovníků, chybí některé typické služby (intervenční centrum, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, komunitní centrum), není dostatečně řešeno domácí násilí. Zvnějšku tuto oblast
ohrožuje pokles porodnosti ve stabilních rodinách, nepříznivá struktura obyvatelstva – nízká
vzdělanostní, ekonomická a sociální úroveň, nekontrolovatelná mobilita rodin s dětmi a z toho
vznikající problémy (záškoláctví) či nárůst sociálně patologických jevů u dětí či zneužívání
sociálních dávek. Jako dobrá příležitost ke zlepšení bylo definováno navázání spolupráce
mezi poskytovateli, podpora neziskových organizací ve městě či přímo vstřícnost vedení
města při spolupráci s neziskovým sektorem. Pomoc lze také nalézt v možnostech příhraniční
spolupráce (především s organizacemi partnerského města Annaberg-Buchholz) a ze zdrojů
z EU.
Poslední skupinou, která potřebuje sociální služby, jsou osoby v krizových situacích.
Zde je přínosem opět zkušenost a zájem odborníků, kteří se stále v tomto oboru vzdělávají a
navzájem jednotliví poskytovatelé spolu dobře komunikují. Funguje i návaznost sociálních
služeb a krizové bydlení. Mezi slabé stránky opět patří absence dobrovolníků, minimum
romských asistentů na školách a jejich malé zviditelnění, nevyhovující zázemí pro osoby se
závislostmi, chybí centrum hygieny a nedaří se čerpat peníze z fondů EU. Příležitostí jsou
zdroje pro zapojení dobrovolníků, podpora města i dostatek zdrojů z EU. Situaci přitom
zhoršuje vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva, strach
a nezájem veřejnosti a též chybí zájem o prevenci ze strany škol.
Z analýz vyplynulo, že Chomutov lze aktuálně hodnotit jako obec s poměrně dobře
saturovaným spektrem a kapacitami v oblasti poskytování sociálních služeb. Pro další rozvoj
jsou klíčové tyto oblasti a priority:
Kvalita a dostupnost rezidenčních služeb – zde je třeba modernizovat
stávající infrastrukturu, zvyšovat kvalitu života v ústavních zařízeních
s využitím aktivit veřejnosti a zavádět a podporovat alternativní sociální
služby.
Kvalita a rozvoj terénních služeb – zde je rovněž třeba modernizovat
stávající infrastrukturu, poskytovat sociální podporu potřebným skupinám
občanů a podporovat preventivní poradenskou a výchovnou činnost.
Sociální pomoc a bezpečnost – zde je třeba snižovat počet osob závislých na
hmotné pomoci prostřednictvím sociálních programů a eliminovat vliv
negativních společenských jevů (prostituce, gamblerství, drogy, alkohol, násilí
aj.) na občany města.
Konkrétními poskytovateli sociálních služeb kromě 5 institucí (Magistrát města
Chomutova – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce Chomutov – odbor státní
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sociální podpory, Česká správa sociálního zabezpečení, Oblastní spolek Českého červeného
kříže a Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje) jsou tito
poskytovatelé:
Senioři - MÚSS Chomutov – Domov důchodců, Domov penzion pro důchodce,
Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou Merkur, Sociální centrum – Klub
důchodců, Naděje 2000 a Diecézní charita Litoměřice, charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba Chomutov.
Zdravotně postižení – MÚSS Chomutov – Ústav sociální péče pro mentálně postiženou
mládež a dospělé, Rehabilitační pedagogické centrum a jesle, Ústav sociální péče – denní
pobyt, Kapka 97, sdružení onkologických pacientů, občanské sdružení Gopála, centrum
pro zdravotně postižené ústeckého kraje, Jaroslava Lochařová – domácí péče, Diecézní
charita Litoměřice, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Chomutov, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Svaz tělesně postižených ČR – místní
organizace Chomutov, Centrum pomoci pro zdravotě postižené a seniory, občanské
sdružení Na louce, Základní škola speciální a mateřská škola.
Rodina a děti – MÚSS Chomutov – rehabilitačně pedagogické centrum a jesle, Sociální
centrum - noční hlídání dětí, Sociální centrum – pohotovostní místnost pro potřeby
orgánu sociálně právní ochrany dětí, občanské sdružení Kuprospěchu, Dětský
diagnostický ústav Liberci, Fond ohrožených dětí, občanské sdružení Na louce.
Osoby v krizových situacích – MÚSS Chomutov – sociální centrum – ubytovna pro
matky s dětmi, ubytovna pro seniory, ubytovna pro bezdomovce, ubytovna pro navrátilce
z výkonu trestu, bydlení na půl cesty, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Zdravotní
ústav se sídlem v ústí n. Labem (poradna HIV/AIDS, drogově závislí a odvykání
kouření), K – centrum (kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro
rodiče), Probační a mediační služba České republiky, Smírčí rada, Azylový dům a dům na
půl cesty Nikolas, občanské sdružení Cíl Chomutov, občanské sdružení Romů – Integrace
Novum Chomutov, Člověk v tísni – společnost při České televizi, občanské sdružení
Cesta naděje, občanské sdružení Na louce.
Jedním z výstupů tohoto komunálního plánu bylo i vydání přehledné brožurky, ve které jsou
zveřejněny důležité kontaktní informace o všech poskytovatelích sociálních služeb ve městě i
s určením toho, kdo a co konkrétně zajišťuje a zda se jedná o službu placenou či je
poskytována zdarma. Tato oblast není totiž sjednocena ani řízením z jednoho ministerstva, ale
hned čtyř (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR). Dalším
důležitým zřizovatelem je přímo Statutární město Chomutov či Ústecký kraj, početně
nejsilnější je pak skupina občanských sdružení (celkem 15), fungují zde i 2 obecně prospěšné
společnosti, Církev římskokatolická a dvě fyzické osoby. Kolik putuje do celé této oblasti
peněz nebylo možné přesně určit vzhledem k tomu, že někteří celostátně působící
poskytovatelé neuměli vyčlenit náklady přímo pro tento region, každopádně ovšem nejvíce
financí prošlo organizací MÚSS Chomutov, která provozuje nejrozsáhlejší síť služeb pro
všechny kategorie klientů. Za rok 2005 ze bylo čerpáno 39 394 406 Kč. Více než polovinu
těchto nákladů hradil magistrát města, platby klientů činily 24 procent, z ministerstev přišla
pouhá 4 procenta, ze zdravotních pojišťoven 5 procent a z grantů a fondů 7 procent zdrojů.
Důležité informace o všech poskytovatelích sociálních služeb jsou šířeny i
prostřednictvím letáků, internetu, v místních tisku i zřízením speciálního telefonního čísla,
kde se veřejnost může dozvědět vše potřebné. Už v průběhu tisku zmíněného katalogu došlo
k několika pozitivním změnám, kdy bylo po několika letech obnoveno Mateřské centrum,
byla uzavřena nájemní smlouva s Fondem ohrožených dětí, který v Chomutově nyní
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provozuje zařízení Klokánek, byl vybudován a zprovozněn Centrální stravovací provoz o
kapacitě 500 obědů či převzaty aktivity centra Šance organizací MÚSS (denní péče o
postižené) či zajišťování dopravy dětí do škol, což dříve zajišťovala nadace Škola
s handicapem Jirkov.
Komunitní plán se samozřejmě zaměřil i na konkrétní projekty do budoucna, které
chystá jak MÚSS Chomutov, tak občanské sdružení Kuprospěchu. Konkrétně byly také
vymezeny směry, kterými je třeba se dále ubírat.
Městský ústav sociálních služeb vedle již zmíněných převzetí některých služeb, které
dříve provozovala občanská sdružení (ta již nestačila na jejich financování), a vybudování
nového Centrálního stravovacího provozu (blíže se zmiňuji v hlavních událostech roku),
dále navázal úzkou odbornou spolupráci s domovem důchodců v Annaberg-Buchholz, kam
pravidelně podniká výměnné stáže profesních skupin. Jako určitý nadstandard byla v loňském
roce realizována oprava relaxační místnosti v ÚSP Kamenná, kde mají nyní postižení
klienti více možností k rozvíjení všech smyslů pomocí velmi příjemných metod. Tato
investice ve výši 240 000 korun dále rozšiřuje nabízené služby a zkvalitňuje péči o děti či
dospělé.
Celkem bylo do opravy všech zařízení MÚSS investováno 1 580 000 Kč, kdy největší
opravou byla oprava části oken budovy domova důchodců a penzionu na Písečné ve výši 1
373 000 Kč.
Městský ústav sociální služeb zaměstnával 157 zaměstnanců, jejichž průměrná mzda
činila 13 323 Kč. Celkové náklady činily 61 728 000 Kč, kdy organizace dosáhla ve výsledku
hospodaření zisku 70 000 Kč.
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Nová jídelna a vývařovna v Domu s pečovatelskou službou Merkur již slouží stovkám klientů.
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Nově vybudovaný zadní trakt a jedna z útulně vyzdobených chodeb v Merkuru, kde důstojně
tráví poslední část život naši rodiče a prarodiče, pokud se o ně nemůžeme postarat doma.
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Městská policie
V roce 2006 mělo na činnosti Městské policie Chomutov (dále jen MěPo) vliv několik
faktorů. Jednalo se o změny a platnosti některých zákonů – zákona číslo 379/2005 Sb.- tzv.
Tabákový zákon a novely zákona 361/2000 Sb. (o silniční dopravě). Dále došlo ke změnám
některých obecně závazných vyhlášek města jako je Trţní řád, řád PZOO, o systému
shromaţďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů či zrušení vyhlášky o ochraně a
údrţbě veřejné zeleně. V měsíci září byla ukončena několikaměsíční spolupráce s firmou
ACTIV a přeorientována činnost více na veřejný pořádek a sníţení aktivit při řešení dopravy
v sídlištních aglomeracích.
Městská policie v roce 2006 obecně zabezpečovala místní záležitosti veřejného
pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a jiných souvisejících zákonů. Při
plnění těchto povinností vyvíjela Městská policie zejména tuto činnost :
- přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Na tomto úseku stráţníci
plnili úkoly svojí fyzickou přítomností v terénu buď jako členové motohlídek nebo jako pěší
hlídky. Kontrolovali v denních i nočních hodinách problémové lokality, objekty, parkoviště a
další prostory na území města Chomutova se zaměřením na dohled nad bezpečnostní situací
ve městě. Svojí fyzickou přítomností a činností na jednotlivých místech jednak přispívali
k ochraně osob a majetku a zároveň působili na tomto úseku preventivně. Tuto činnost
podporoval městský kamerový systém (MKDS), jehoţ pracovníci úzce spolupracovali
s hlídkami v terénu při monitoringu bezpečnostní situace ve městě a zároveň obsluhovali
PCOO. Na toto zařízení je napojeno mnoho městských objektů, ale i objektů soukromých
osob.
- dohlížela nad dodržováním pravidel občanského soužití. Při zabezpečování plnění
těchto úkolů stráţníci zejména svojí činností v terénu nebo na oznámení občanů řešili
přestupky a problémy mezi občany jako jsou např. hádky, ublíţení na cti uráţkami apod.,
vyhroţování újmou na zdraví, drobné ublíţení na zdraví, schválnosti atd.
- přispívala v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Při této činnosti se stráţníci zaměřovali
zejména na odhalování a řešení přestupků porušením Nařízení rady města o uţívání určených
úseků ke stání motorových vozidel za cenu sjednanou s cenovými předpisy, odtahování
vozidel, které tvoří překáţku v silničním provozu, na nesprávné parkování v rizikových
místech sídlištních aglomerací a neoprávněným záborem veřejného prostranství. Dále se
stráţníci zaměřovali na vyhledávání odstavených motorových vozidel, která vykazovala
znaky vraků, umisťovali na ně výzvy provozovateli (majiteli) k odstranění takového vozidla,
prováděli fotodokumentaci a pokoušeli se provozovatele zjišťovat a upozorňovat na zjištěný
nedostatek s moţnými následky, pokud vrak neodstraní.
Činnost stráţníků byla taktéţ zaměřena na kontrolu stávajícího dopravního značení ve
městě a na podávání návrhů ke zlepšení dopravní situace v některých ulicích a lokalitách
města včetně zlepšení parkování. Další novou činností bylo měření rychlosti motorových
vozidel.
Stráţníci téţ upozorňovali na nedostatky ve stavu pozemních komunikací (výtluky
většího rozsahu, propadnutí vozovky, chybějící kryty kanálů apod.), jejich okolí (vysoká
křoviska zabraňující výhled na dopravní značky), zjišťováním chybějících dopravních značek.
V této činnosti MěPo spolupracovala s pracovníky ODaSČ.
- odhalovala přestupky a jiné správní delikty. Mimo výše popsaných činností
působila Městská policie i na úseku odhalování přestupků a jiných správních deliktů jako jsou
např.: přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky
proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku atd.
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Tyto buď řešili domluvou, blokovou pokutou nebo postoupením jinému správnímu orgánu
k dořešení.
- upozorňovala fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných
právních předpisů i na jiné nedostatky a činila opatření k nápravě. Při této činnosti
stráţníci v terénu působili jako kontrolní a dohledový orgán, který zjišťuje porušování
městských vyhlášek, nařízení i jiné nedostatky (např. černé skládky, vraky, nepovolený
zábor, nedostatky v provozovnách atd.). Tyto nedostatky pak řešili buď na místě sami tak, ţe
zjednali nápravu, uloţili domluvu nebo blokovou pokutu, popřípadě postoupili záleţitost
jinému správnímu orgánu k dořešení.
-

zabezpečovala i jiné činnosti jako například:

-

převozy pracovníků s výplatami a následná ochrana při výplatách odboru sociálních
věcí zdravotnictví a odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, zaměstnanců
Technických sluţeb města Chomutova a Mateřské školy a to celkem v 267 případech.
ochrana pracovníků - asistence – toto se týká kromě jiţ zmíněných odborů magistrátu
téţ odboru ţivotního prostředí, ţivnostenského úřadu a bytových druţstev a to ve 420
případech.
mezi 7.30 - 8.00 hodin stráţníci sluţby u přechodů u škol: ZŠ Kadaňská, Na
Příkopech, Školní, Beethovenova, kombinace Březenecká – přesun k ZŠ 17. listopadu
+ odpoledne ZŠ 17. listopadu a od 1. 9. střídáním ZŠ Zahradní nebo ZŠ Hornická
doručování písemností pro magistrát, a to celkem 708x – některá se musí opakovat pro
nepřítomnost adresáta
prověřování bydliště daných osob – pro magistrát – 396x (v minulosti nebylo)
předvádění osob na komisi pro přestupky nebo jejich zajišťování – 85x
zadrţeno osob v pátrání – 19, zadrţeno a převzato pachatelů trestné činnosti nebo
přestupků – 47
výpomoc v rámci Integrovaného záchranného systému – poţáry, dopravní nehody
(první pomoc, zjišťování osobních údajů účastníků a svědků, usměrňování dopravy
do příjezdu Policie ČR)
přednášky ve školách a školkách + soutěţní akce na ZŠ – 4x do měsíce
dohled a zajišťování veřejného pořádku a ochrany majetku při kulturních a
sportovních akcích + vítání občánků (8x) – 121x
odchyt nebezpečných nebo nemocných - zesláblých psů – 165x
zjišťování údajů, zda jsou psi přihlášeni a zda je za ně řádně zaplacen poplatek
prověřování oznamování občanů – mnohdy anonymně fingovaných, kdy se jedná o
zbytečné výjezdy
šetření ke zjištění původců černých skládek a odpadů, majitelů autovraků, původců
záboru + zda je povolení
akce samostatné i s Policií ČR – kontroly herny a restaurace - podávání alkoholu +
hraní na VHP

-

-

-

-

V neposlední řadě se Městská policie podílela na prevenci kriminality a jiných
socio-patologických jevů jak mezi dospělými, tak mezi dětmi a mládeţí např. dohledem u
MŠ a ZŠ, předáváním poznatků ze své činnosti (záškoláci, šikana, týrání, zanedbání povinné
péče, ohroţování mravní výchovy, ţebrání, kouření, alkohol apod.) Policii ČR, odboru
sociálních věcí a zdravotnictví při magistrátu, Mediační a probační sluţbě, ředitelům škol a
také rodičům.
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Připravila a uskutečňovala pro děti mateřských a základních škol akce typu
osvětových přednášek, besed, praktických ukázek a výuky zaměřené na situace, se kterými se
děti ve svém ţivotě mohou setkat.
Městská policie Chomutov se na poli prevence kriminality a BESIP zaměřila
v roce 2006 na tyto aktivity :
-

-

-

-

-

-

14 přednášek a besed ve všech mateřských školách v Chomutově, dětem byly
v rámci přednášek věnovány reflexní vestičky a pro všechny předškoláky také dle
vlastních návrhů zhotovené rozvrhy hodin a pravítka a další drobnosti věnované
krajským manaţerem BESIP
na vyţádání školy přednáška na ZŠ v Údlicích (prevence kriminality na téma: sám
doma, ztracen ve městě či supermarketu, znám svou adresu, cizí lidé a další)
příprava a realizace projektu Projektové vyučování prevence ve spolupráci s Policií
ČR a ZŠ Zahradní pro děti z 5. tříd ZŠ Zahradní (ukázka práce MKDS, tématické
okruhy BESIP, co vím o policii, jak bych jednal, kdyţ atd. )
účast v porotě oblastního kola vzdělávací soutěţe pro školáky „Paragraf 11.55“
účast v komisi sociálně - právní ochrany dětí
2x akce BESIPu pro děti ZŠ na dětském dopravním hřišti autoškoly Omega ve
dnech 9. a 11. 5. 2006 (zajištění zapůjčení učebny a kol dětem + účast DI Policie ČR)
příprava a spoluorganizace oblastního kola mladších a starších cyklistů – BESIP dne
16. 5. 2006
příprava, spoluorganizace a účast na oblastní Bambiriádě na Kamencovém jezeře 26. a 27. 5. 2006
v červenci: příprava a podání projektu PK s ţádostí o dotaci na MV ČR na rozšíření
MKDS
pro ţáky 6. tříd ZŠ Zahradní dvoudenní akce na Nechranicích ve spolupráci
s Policií ČR a učiteli ZŠ v rámci vyhodnocení celoročního projektového vyučování
( 18. a 19. 9. 2006 )
příprava a realizace akce pro děti i veřejnost Chomutova Den bez aut v rámci
zapojení města do Evropského týdne mobility - 22. 9. 2006 (ve spolupráci s HZS,
DI PČR, ČČK a soukromou odtah. sluţbou )
v závěru roku byly, kromě plánovaných přednášek v MŠ dle harmonogramu,
realizovány na vyţádání tři přednášky pro první třídy
v průběhu roku účast manaţera PK téţ v pracovní komisi (osoby v krizi) pro
přípravu Komunitního plánu v sociální oblasti
od října 2006 běţí postupně po celý školní rok přednášky a besedy v 9. třídách,
které vede fundovaný odborník na téma: rizikové jednání, drogy a nebezpečí nákazy
virem HIV (přednášky pro školy jsou financovány z PK MěPo Chomutov)
příprava okruhu přednášek pro školáky ve 2. třídách ZŠ pro rok 2007
příprava materiálů a ţádosti o dotace na investiční projekty PK z MV ČR na rok
2007

Ve druhém pololetí roku 2006 byla zpracována a podána ţádost o dotaci na rok 2007 v rámci
PK Partnerství (vybudování dvou nových kamerových bodů a napojení MKDS na operační
středisko Policie ČR Okresního ředitelství Chomutov). Tento projekt byl doporučen Policií
ČR v Ústí nad Labem, schválen radou a zastupitelstvem města a v lednu 2007 zaslán na
Ministerstvo vnitra ČR odbor prevence kriminality.
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Řešení v oblasti porušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
V této oblasti se projevil dopad novely zákona č. 361/2000 Sb., kdy stráţníkům byla od 1.
7. 2006 odebrána moţnost řešit přestupky v blokovém řízení, za které hrozí řidiči zákaz
činnosti (neoprávněné zastavení nebo stání na parkovišti vyhrazeném pro invalidy, jízda na
červenou). Stráţníkům byla dána moţnost měřit rychlost motorových vozidel, avšak řešit na
místě formou blokové pokuty mohou pouze řidiče, kteří překročili rychlost do 19 km/h nad
stanovený limit. Všechny přestupky, za které se odečítají body, musí být stráţníky
oznamovány do 3 pracovních dnů správnímu orgánu. Další pravomocí je zjišťování, zda
řidiči nejsou pod vlivem alkoholu, tyto řidiče však nesmí stráţník řešit, můţe pouze zabránit
v další jízdě a přivolat Policii ČR. Navíc stráţníkům přibyla povinnost doručovat přestupcům
do vlastních rukou usnesení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí řidičského průkazu.
I tímto se sníţila celková výslednost v dopravě oproti roku 2005.
V roce 2006 stráţníci řešili v dopravě celkem 9 072 přestupků (v 1. pololetí 6 075) a
uloţili pokuty v celkové výši 2 353 000 Kč (v 1. pololetí 1 544 250 Kč). Při řešení přestupků
v dopravě bylo nasazeno celkem 2 908 botiček (TPZOV), za které byly uloţeny blokové
pokuty ve výši 923 500 Kč. Dále byly prováděny odtahy motorových vozidel, a to jak při
komplexním blokovém čištění, tak i těch, která svým způsobem stání vytvořila překáţku
v provozu na pozemních komunikacích (561 odtahů a uloţeno na pokutách v blokovém řízení
celkem za 138.900,- Kč). Od měsíce července začali stráţníci ve smyslu zákona č. 411/2005
Sb. měřit rychlost motorových vozidel na vytipovaných částech města. Bylo to v místech, kde
dochází k častějšímu překračování nejvyšší povolené rychlosti (zjišťováno dříve pomocí
měřiče rychlosti VIASSIS, který vyhodnocuje počty a rychlosti vozidel, které v určitém čase a
období projedou místem, kde je zařízení umístěno) a zároveň v místech, kde je vysoká
frekvence průjezdů těchto vozidel a místech, kde je naopak vysoká četnost přechodů chodců
(u základních škol a na frekventovaných ulicích). Celkem bylo provedeno 45 měření, při
kterých bylo přistiţeno celkem 89 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost do 19 km/h nad
povolený limit. Těmto řidičům byla uloţena stanovená pokuta ve výši 1.000 Kč. Překročení
rychlosti o 20 km/h a více nad povolený limit nemohou stráţníci na místě řešit (hrozí zákaz
činnosti ) a tyto přestupky jsou zasílány k řešení na ODaSČ (32 oznámení).
Dále byla v 1. pololetí činnost zaměřena na parkování motorových vozidel na celém území
města. Od poloviny května roku 2006 byla započata spolupráce s firmou ACTIV, která dala
městské policii k dispozici svá 2 vozidla s řidičem, jenţ zajišťoval montáţ a demontáţ
technického zařízení k zabránění odjezdu vozidla. Ve vozidle s ním jezdil jeden stráţník,
který určoval na jaká vozidla bude tzv. botička nasazena. Celkem byla k dispozici v pracovní
dny dvě vozidla, o sobotách, nedělích a svátcích byl provoz zajištěn jen jedním vozidlem.
Tato spolupráce však byla dočasně přerušena v měsíci září. Hlavní důraz byl kladen na
zpoplatněné parkování ve středu města, kde jsou vyhrazená parkovací místa zpoplatněna za
pomoci parkovacích automatů.
Městská policie podávala také průběţně návrhy a náměty na změnu či úpravu
dopravního značení. Při tomto se vycházelo i z podnětů občanů. Ne vţdy se podařilo vyhovět
kaţdému podnětu, ale několik návrhů se podařilo ve spolupráci s odborem dopravních a
správních činností a odborem správy majetku města při magistrátu realizovat. Např.
parkoviště v okolí kulturního domu na Zahradní (KASS), zjednosměrnění komunikace na
Kamenném Vrchu, úprava v okolí Nemocnice s poliklinikou a dále různé změny či úpravy
dopravního značení na území města Chomutova.

175

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) a technika – rozšíření, modernizace a úpravy
Během roku byly provedeny následující akce:
1. osazení kamerového terminálu Armabeton – sever kamerou s lepšími parametry
2. výměna kamerového bodu nám. 1. máje za kamerový komplet Speed dome
3. spolupráce systému PCO NAM NET-G se systémem MKDS, kdy při narušení některého
objektu připojeného na pult centrální ochrany městské policie kamerový systém natočí
automaticky kamery na daný objekt případně na jeho okolí
4. spojení mezi budovami Městské Policie Chelčického 155 a retranslační stanicí Ţiţkovo
náměstí 4696 pomocí optického vedení o 16 vláknech.
5. vybudování kamerového bodu Experiment na budově Březenecká 4689 a jeho napojení
na systém Městského kamerového dohlíţecího systému (MKDS) Chomutov
6. vybudování kamerového bodu Flora na budově Písečná 5062 a jeho napojení na systém
MKDS Chomutov
7. vybudování kamerového bodu Praţská na budově Palackého 4058 a jeho napojení na
systém MKDS Chomutov
8. dodávka a montáţ 7 dálkových odpínačů a detektorů přítomnosti elektrické sítě
9. přemístění kamerového bodu Zahradní a výměna za kamerový komplet Speed Dome
10. digitální záznamové zařízení pro zálohování videosignálu z MKDS DM BX2P 640GB
11. pořízena síťová verze výukového programu pro stráţníky „Kaulí“
12. zprovoznění vlastního serveru MěPo (odstranění problémů s výpadky serveru městské
sítě)
13. instalace digitálních kamer do 3 vozidel městské policie
14. pořízení a instalace 10 optických ukazatelů rychlosti (z daru od Severočeských dolů, a. s.)
Pult centrální ochrany objektů (PCO)
V průběhu roku došlo k odpojení několika objektů, ale stejný počet nových objektů byl
napojen. K 31. 12. 2006 je mimo jiných objektů napojeno 30 objektů škol a školek a 9 objektů
Magistrátu města Chomutova.
Spolupráce s Policií ČR
Pravidelně dochází ke společným poradám mezi vedením městské policie, vedením
Okresního ředitelství PČR a vedoucími obvodních oddělení Policie ČR ve Statutárním městě
Chomutov, kde se hodnotí bezpečnostní situace ve městě a plánují společné akce za účelem
zabezpečení veřejného pořádku. Společné akce se provádějí i na úseku prevence kriminality.
Na závěr své hodnotící zprávy ředitel MěPo Jan Dřízhal uvedl, ţe v roce 2006 byla
činnost MěPo velice pestrá díky pořádání většího počtu společenských, kulturních a
sportovních akcí, které organizovaly organizace a odbory magistrátu.
Stráţníci MěPo se i nadále zaměřovali na udrţování čistoty ve městě tím, ţe se ve větší
míře snaţili zjišťovat původce, ty řešit a směrovat je k odstranění nedostatků (neukládání
odpadů na místech k tomu určených, zakládání černých skládek, řešení autovraků,
znečišťování veřejného prostranství). Snaţili se tyto původce - přestupce vychovávat a
dohledem nad okamţitým odstraněním nedostatků včas zlepšovat vzhled města a tím i šetřit
jeho výdaje. Činnost byla dále zaměřena na poţívání alkoholických nápojů (hlavně před a
v průběhu hokejových utkání v blízkosti zimního stadionu, při některých akcích pro mládeţ
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konaných na veřejných prostranstvích a při kontrolách heren a restaurací) a kouření pod
přístřešky zastávek MHD a ţáky ZŠ v blízkosti škol.
Organizačním opatřením jsou od tohoto roku zajištěny příjmy z pokut od majitelů
toulavých psů, které stráţníci odchytili a převezli do útulku, po jejich vyzvednutí (dohoda
s útulkem).
Naše MěPo se zařadila do vzdělávacího programu financovaného z ESF (Evropský
sociální fond) Ţena - bezpečí s novou tváří pro město. Tento program absolvují dvě stráţnice,
které se stanou specialistkami na krizové řízení, domácí násilí a šikanu a na poradenskou
pomoc občanům k zajišťování ochrany jejich zdraví a majetku.
V neposlední řadě je pak nutné zmínit, ţe rozšířením a modernizací městského
kamerového dohlížecího systému, který se v tomto roce uskutečnil, došlo k ucelení systému
na současných 16 kamer. Nové kamery byly instalovány do problémových oblastí a jinak
strategických míst (Březenecká, Písečná, křiţovatka ulic Palackého, Praţská a Riegrova,
Beethovenova) a tímto by měla městská policie bezpochyby získat ještě větší přehled o dění
na území města. Systém by pak měl přispívat k širšímu odhalování pachatelů páchaných
přestupků a trestných činů, přispívat k ochraně majetku a osob a dohlíţet na dodrţování
veřejného pořádku. Dále jako doposud bude systém pomáhat při zjišťování a monitoringu
různých havárií a událostí (např. poţáry, povodně, dopravní nehody apod.).
Koncem roku byl vedením MěPo zpracován nový organizační řád, kterým bylo
reagováno na podněty vedení města, poţadavky občanů i potřeby MěPo. Tím byla hlavně
posílena sluţba v noční době.

Městští strážníci jsou často první, kteří díky kamerám či službě v ulicích zjistí požár a zabrání
tak vzniku větších škod na majetku či dokonce ztrátě lidských životů. Na snímku požár jedné
z budov, která sousedí s historicky cenným bývalým pivovarem v Mostecké ulici.
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Srovnání celkového počtu řešených přestupků v roce 2006 a 2005
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Srovnání celkového počtu řešených přestupků v dopravě a za porušování Nařízení RM č. 2/2005
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Srovnání počtu ostatních řešených přestupků v roce 2006 a 2005
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Plnění rozpočtu MěPo Chomutov v roce 2006
Výdaje

RS Kč

RU Kč

VÝDAJE CELKEM bez mezd a investic:

5 016 000,00

4 816 000,00

4 403 586,20 91,44

VÝDAJE CELKEM bez mezd:

7 025 000,00

7 765 000,00

7 352 486,20 94,69

32 000 000,00

32 740 000,00

32 360 037,20 98,84

600 000,00

600 000,00

724 955,00 120,83

1 000 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00

1 100 000,00
1 800 000,00
0,00
200 000,00

1 298 121,00 118,01
2 027 737,63 112,65
33 628,00
200 000,00

0,00

740 000,00

3 300 000,00

4 440 000,00

VÝDAJE CELKEM:

Čerpání Kč

Pl. %

Příjmy
2111 - příjmy z vlastní činnosti ( PCO )
2111 - příjmy z vlastní činnosti ( parkovné )
2210 - sankční platby - pokuty
2321 - 9 - dary, náhrady a ostatní příjmy
3113 - příjmy z prodeje ostatního HIM
3121 - investiční přijaté dary
PŘÍJMY CELKEM

740 000,00
5 024 441,63 113,16

V roce 2006 začala Městská policie Chomutov hospodařit se schváleným rozpočtem ve
výši 32 000 000 Kč na straně výdajů a rozpočtovanými příjmy ve výši 3 300 000 Kč. Na
konci roku byl výdajový rozpočet navýšen o částku 740 000 Kč a celkový rozpočet pak tedy
činil 32 740 000 Kč. Rozpočet byl navýšen přijetím finančního daru od Severočeských dolů
a.s., za který byly pořízeny světelné měřiče rychlosti.
Příjmová část rozpočtu byla v roce 2006 také navýšena a to ze schválených 3 300 000
Kč na konečných 4 440 000 Kč. Toto navýšení, které v konečném důsledku činilo částku
1 140 000 Kč bylo realizováno z důvodu nárůstu příjmů vlastní činností - vybraných pokut
stráţníků v hotovosti na místě za přestupky, za vyšší výběr parkovného z parkovacích
automatů, za vyšší platby za poskytování sluţeb PCO, příjmem za prodej vozidla a
v neposlední řadě pak přijetím finančního daru od Severočeských dolů a.s. .
Celkově tedy lze konstatovat, ţe po ekonomické stránce se jednalo z pohledu Městské
policie Chomutov o rok úspěšný, neboť na straně výdajů nebyly vyčerpány všechny finanční
prostředky (úspora celkem ve výši 379 962 Kč) a příjmy i po jejich navýšení byly překročeny
o částku 584 441 Kč.
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Oblastní muzeum
Zájem o dějiny druhé světové války, které na Chomutovsku spojuje například členy
klubů vojenské historie, přinesl i unikátní objev. Pátrání po vojenských pozůstatcích totiţ
přineslo nález opravdu výjimečný. Amatérský hledač Jaroslav Zvůrský při svém pátrání
v roce 2003 našel v remízku u Hrádečné zbytky starých zbraní. Přechovával je pak v krabici
ve sklepě. Kdyţ jej pak jeho zájem přivedl do oblastního muzea a zde se o svém nálezu
zmínil, tak se zbytky starých zbraní dostaly na místo nejpovolanější. A zjistilo se, ţe se jedná
doslova o poklad, protoţe stáří značně zkorodovaných jedenácti ţelezných hrotů kopí či
oštěpů, pěti kování drţadel štítů, čtyř štítových puklic a zlomeného meče se odhaduje na
téměř dva tisíce let. Zřejmě pocházejí z období let 160 aţ 180, kdy se vedly markomanské
války mezi Germány a Římany. Podle chomutovské archeoloţky paní Lenky Ondráčkové se
jedná o nejunikátnější archeologický nález v České republice, díky jeho celistvosti a
velikosti. Zatím totiţ u nás nebylo nalezeno takové mnoţství zbraní germánských kmenů,
které většinou pohřbívaly svoje bojovníky právě se zbraněmi. V tomto případě se však ţádné
kosti nenašly, takţe se předpokládá, ţe šlo buď o oběť bohům nebo byly zbraně uloţeny do
symbolického hrobu na počest bojovníků, kteří nejspíš umřeli daleko a nemohli být pohřbeni.
Celý nález prošel důkladnou konzervací v Regionálním muzeu v Roztokách, kde je nejlepší
laboratoř na konzervování u nás. Nyní prochází dalším archeologickým zkoumáním.
Chomutovské oblastní muzeum má ve svých sbírkách i další vzácné exponáty. Je jím
například želinský oltář, který byl v loňském roce zapůjčen na výstavu o Lucasi Cranachovi a
jeho ţácích, pořádanou v Obrazárně Praţského hradu. Šestikřídlý oltář z roku 1526 namaloval
jeden z nejvýraznějších pokračovatelů Cranacha. Podepsaný je iniciálami IW a plné autorovo
jméno je dnes předmětem dohadů. Dílo původně slouţilo jako hlavní oltář ve farním kostele
sv. Vavřince v Ţelině u Kadaně. Po válce byl nalezen na půdě františkánského kláštera
v Kadani, kde byl zabalený a zřejmě připravený k převozu do Německa. Dnes je oltář
z přelomu gotiky a renesance součástí prohlídkového okruhu chomutovského muzea.
Chomutovské muzeum letos opět připravilo několik výstav, které přibliţují osudy
osobností naší historie. Jedním z těch téměř zapomenutých je například hudební skladatel
Theodor Veidl, kterého můţeme označit jako za největší chomutovskou kulturní osobnost
první poloviny 20. století a jednoho z nejvýznamnějších německých hudebních skladatelů
Čech, byl také prvním německým skladatelem vyznamenaným Československou státní cenou
za operu (v r. 1929). Theodor Veidl se narodil 28. 2. 1885 ve Vysočanech u Chomutova jako
syn rolníka. Vystudoval chomutovské gymnázium a jeho výjimečné hudební nadání ho
dovedlo ke studiu hudební vědy a germanistiky. Poté působil jako sbormistr, pedagog,
hudební skladatel i hudební vědec ve Vídni, v Teplicích a Praze. S příchodem nacismu se
stal pro svůj přátelský poměr k Čechům a Ţidům nespolehlivým, v roce 1942 byl vyloučen
z Německé společnosti pro vědu a divadelní umění, o rok později z pedagogického sboru
univerzity. Tragédie jeho osudu se naplnila v roce 1945, kdy byl na principu kolektivní viny
jako Němec internován ve sběrném táboře Terezín, kde 18. 2. 1946 umřel na podvýţivu.
Tento smutný příběh zprostředkovala výstava s názvem Theodor Veidl – tragický osud.
Téma poválečného odsunu se stalo stěţejním na výstavě Oběti komunistické moci
v severočeském pohraničí v letech 1945-46. Eduard Vacek, prezident Federace nezávislých
spisovatelů, uvedl, ţe autorům výstavy šlo o to doloţit politickou i faktickou odpovědnost
Komunistické strany Československa za tragický průběh soustřeďování německého
obyvatelstva v severočeském pohraničí a jeho odsun z území Československé republiky
v letech 1945-1946. V uvedeném období ovládali komunisté vojenské obranné zpravodajství
a jeho prostřednictvím velení vznikající Československé lidové armády a rovněţ ministerstvo
vnitra včetně utvářejícího se Sboru národní bezpečnosti. Z tohoto důvodu nesou velitelé
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příslušných jednotek armády, SNB i funkcionáři národních výborů plnou osobní i stranickou
zodpovědnost za svoji činnost, která vyvrcholila excesy a násilnostmi daleko za hranicemi
lidskosti. Podařilo se najít konkrétní důkazy v případu tzv. postoloprtského masakru a popsat
události v Chomutově na Jahnově hřišti a pochodu smrti 9. 6. 1945 k internačnímu táboru
Glashütte. Je varovným mementem a historickou nespravedlností, ţe nikdo z aktérů tohoto
bezprecedentního násilí nebyl potrestán. Vše bylo „překryto“ zákonem č. 115 ze dne 8. května
1946 o právnosti jednání souvisejících s „bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“. Z
těchto důvodů ovšem přetrvávají neuspořádané mezinárodní vztahy mezi Němci a Čechy. Jak
uvedli organizátoři, tak výstava byla v souladu s rezolucí Rady Evropy ze dne 25. 1. 2006 o
nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických reţimů.
Další zajímavé letošní akce představuji prostřednictvím pozvánek.
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Kaţdoroční tradiční výstavu betlémů se muzejníci vţdy snaţí pojmout nějak jinak,
připravit něco nového. Letos se proto soustředili na zejména papírové betlémy, které si
zapůjčili z jiných muzeí i soukromých sběratelů a tvůrců. Vzácností byly tzv. vejprtské
betlémy, které se v pohraničním městě vyráběly na přelomu 19. a 20. století, kuriozitou pak
prvorepublikové reklamní betlémy a betlémové archy, ze kterých se příslušné postavičky
vystřihovaly. Nechyběl ani oblíbený mechanický betlém Chomutováka Josefa Fialy. Ten
letos navíc představil i další nový exemplář, jehoţ základem je opět známá biblická scénka
s Jeţíškem v jesličkách, na níţ navazuje stylizované venkovské prostředí s celkem stošedesáti
figurkami, z toho šedesáti pohyblivými.

Muzejníci se i letos věnovali představování zaniklých obcí. Tentokrát to byly Zaniklé
obce Doupovska. Oblast Doupovských hor patřila donedávna k nejméně známým územím
celé České republiky pro vysoký stupeň utajení všech údajů o vojenském výcvikovém
prostoru Hradiště, zřízeném zde v roce 1953. Vojenský újezd byl vytvořen na území čtyř
bývalých okresů. Do roku 1953 zde bylo 65 obcí a osad a v nich 15 kostelů, 2 zámky, klášter,
řada kaplí a kapliček, 3 hotely, 87 hostinců, 36 mlýnů, 16 pil, pivovar, lázně i několik lomů.
Výstava rekonstruovala podobu této krajiny, která byla do roku 1945 osídlena převáţně
německým obyvatelstvem na fotografiích, mapách, archivních dokumentech a sbírkových
předmětech. Ukázala i současný stav, ve kterém s územím hospodaří jeho dnešní správce,
Armáda ČR.
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Jednou z akcí pro veřejnost je i Muzejní noc, kdy bývá otevřena hvězdářská věţ. Z ní mohli
malí i velcí návštěvníci akce posílat balónky se vzkazy lidem ze sousedních evropských zemí.
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Zaujal i výhled na město či výtvarná díla Ilji Sainera, umístěná uvnitř hvězdářské věže.
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Jak se vedlo mladým z Kuprospěchu
Vloni jsem podrobněji psala o aktivitách občanského sdružení pro mladé, které si
vytklo nelehký cíl, a to oživit bývalé kino Evropa na Březenecké. Protože budova po zrušení
kina chátrala a stala se terčem zlodějů a vandalů, bylo nutné jí nejdříve pořádně zabezpečit.
Nájezdům zlodějů, kteří po sobě zanechávají spoušť, se povedlo omezit až poté, kdy objekt
hlídá jeden stálý správce se psem. Ve spolupráci s městem, od něhož má občanské sdružení
budovu pronajatou, se povedlo uskutečnit velký úklid, kdy bylo odsud odvezeno šest
kontejnerů s nepořádkem. A na podzim se zde již konaly první akce, i když budova je stále
v nedobrém stavu. Na její rekonstrukci bude potřeba 7 miliónů korun, které si členové
sdružení slibují získat z evropských fondů v příštích letech. Zatím se v budoucím
nízkoprahovém centru pro mladé, pro které se teprve hledá vhodný název, uskutečnil KumBál, na který se sjeli sprejeři z celé republiky a části budovy na Grafitti jamu dali nový
vzhled. Večer se pak na „bále“ sešlo na 250 mladých lidí, kteří se pobavili u hudby tří kapel a
Tesla Sound Systému. Zjistili tak, že velký sál bývalého kina je dostatečně odhlučněn a tak
ani dalším koncertům nemělo stát nic v cestě.

Syrové prostředí bývalého kina na Březenecké se rovněž stalo dějištěm první výstavy
mladých výtvarníků, a to fotografií Ivy Rouge, absolventky Výtvarné školy Václava Hollara,
a Vlastislava Kudláčka, který zde představil několik objektů, jež sestavil ze starého železa.
Mladí umělci věnovali větší část z výtěžku z prodeje svých děl na obnovu tohoto centra.
Největší letošní akcí pro veřejnost byl již třetí ročník hudebního festivalu s názvem
Cumbajšpíl. Uskutečnil se ve dnech 25. a 26. srpna v městském parku a opět ve svobodném
187

duchu. Bez vybírání vstupného a omezování diváků, kde se mohou posadit, poslouchat,
popíjet nebo i tančit. K žádnému ničení zeleně přitom, pokud jsem si všimla, nedocházelo,
návštěvníkům byly k dispozici i dva velké stany, jeden s čajovnou a v druhém se promítaly
krátké filmy. Za sponzorské pomoci města Chomutova, Ústeckého kraje, Česko-německého
fondu budoucnosti a několika soukromých firem se na dvoudenní akci pobavilo odhadem víc
než tisíc lidí hudbou ve stylu punk či break core, kterou přivezly kapely MC Znak, Bohemian
Rhapsody z Mostu, Bengas z Prahy, She-male trouble z Berlína, Meniak z Chemnitzu a další.
Jedná se o kulturu Krušnohoří z obou stran hranic, na níž přijíždějí i fanoušci z Žatce a Mostu
a také z německé strany, odkud je vypravován autobus. Čeští fandové této hudby pak jezdí na
festival Erzgebirgischer Rockpreis, na němž se představily tři české kapely a pět
německých. Na této soutěži rockových kapel se dařilo chomutovskému Nočnímu klidu, který
se umístil na 2. příčce.

Mladí na Cumbajšpílu si s chutí poslechli i věkem staršího romského hudebníka Jána
Ačo Slepčíka z Jirkova, který kombinuje romskou hudbu i s jinými styly. Nešlo totiž o to, kolik
je komu roků, ale jakou vyznává kulturu. Ta, které se dnes říká „alternativní“, je blízká
nezanedbatelnému počtu lidí.
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Mateřské centrum Kolibřík
Z iniciativy lidí, kteří působí v občanském sdružení Na louce, bylo v Chomutově
znovu obnoveno Mateřské centrum, tentokrát s názvem Kolibřík. Mladé maminky, které
momentálně prožívají svojí mateřskou dovolenou s dětmi, našly pochopení u pracovníků
Domu dětí a mládeže v Jiráskově ulici. Zdejší prostory začaly využívat již 2. ledna a poté si
od 1. března domluvily zázemí v nedalekém zdravotním středisku MUDr. Hronové.
„Chceme se podílet na rozvoji dětských znalostí a dovedností, pomoci dětem při
zapojování do kolektivu. Podpořit vztah rodič – dítě, kteří se společně účastní příjemných
činností a mají společný zážitek, prožitek. Chceme umožnit rodičům, kteří celodenně pečují o
své dítě, aby vyšli z izolace, setkali se s jinými lidmi, mohli si pohovořit a vyměnit názory.
V centru mají šanci navázat a udržet společenský kontakt, uplatnit své profesní znalosti,
naplnit své potřeby a pěstovat své zájmy. Rádi bychom vytvořili příjemný a bezpečný
prostor, kde nám bude dobře“, říkají hlavní iniciátorky, kterým pomáhají jejich mužské
protějšky. Třeba při úpravě prostor nebo při shánění sponzorských darů, protože finanční
náročnost každého takového společného konání bývá často největším problémem. A protože
maminky i spříznění tatínkové mají dost elánu, tak centrum opět funguje a organizuje i různé
jednorázové společné akce jako je třeba Pohádkový les, kdy se hned několik dospělých či
větších dětí převlékne do pohádkového kostýmu a připraví zábavu pro malé děti v krásném
okolí zámku Červený hrádek (následující foto).

Příjemné společné chvíle prožívají v prostorách Mateřského centra, kde se můžou
nyní scházet každý den dopoledne. A pořádají také divadelní představení či povídání o
výhodách i problémech spojených s kojením těch nejmenších. Jedná se o zdravý styl života,
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při němž je důležitá tvořivá práce. Složku výtvarnou představují i na Bambiriádě a na výstavě
ve Středisku knihovnických a kulturních služeb, kde se můžou kolemjdoucí o těchto
aktivitách dozvědět. Jedním z cílů občanského sdružení Na louce je i pomoc handicapovaným
a to zejména pomocí canisterapie. A tak i do mateřského centra dochází dobrovolník –
canisterapeut, který se speciálně vycvičeným retrievrem dokáže vyvolat radost u dětí,
povzbudit je ke hře, k rozvíjení nejrůznějších motorických dovedností a též citové výbavě.
Navíc děti se tak učí jak zacházet se zvířaty. Tito dobrovolníci – pan Ladislav Pozdníček
s Dorkou a Lucie Svobodová s pejskem Castor docházejí i do zařízení jako je například
Pomocná škola v Palachově ulici či Kojenecký ústav v Mostě. A za tuto práci byl pan
Ladislav Pozdníček (na snímku v popředí) odměněn nejen dobrým pocitem, že dělá něco pro
své bližní, ale také cenou dobrovolníka Ústeckého kraje Křesadlo 2005, kterou převzal při
slavnostním ceremoniálu v Ústí nad Labem.

Příjemné prostředí mateřského centra ve Václavské ulici při jednom setkání, kdy
probíhala i canisterapie.
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Vzpomínka na JUDr. Františka Koníčka
Při své práci na městském úřadě, kde jsem zaměstnána od roku 1990, jsem měla tu
možnost seznámit se i s výjimečnými lidmi. Patřil k nim vždy milý a laskavý člověk, který
v sobě nosil určité charisma... dalo by se vyjádřit jako „šlechtictví ducha“. Pamatuji si na
jeden rozhovor s ním, kdy jsem se dotkla křesťanské víry a dostalo se mi od něj krásného
povzbuzení v podobě několika slůvek, která sice dnes už neumím citovat, ale jistý pocit
setkání s vnitřní pravdivostí a moudrostí už ve mě zůstal.
Pan František Koníček se narodil v Chomutově v roce 1934, vystudoval zdejší
gymnázium a po absolvování právnické fakulty Univerzity Karlovy zde i dlouhá léta
pracoval. Již během studií reprezentoval své rodiště ve sportu jako houževnatý lehký atlet.
Starší generace si jej pamatuje jako pohotového a vtipného moderátora v radě kulturních
besed a po vysokoškolských studiích jako uznávaného a oblíbeného právníka nejprve ve
veřejné správě a poté jako prokurátora na zdejší okresní prokuratuře, převážně se zaměřením
na problematiku dopravy. Jeho úspěšná činnost byla násilně přerušena normalizací po roce
1970, kdy pro své zásadní postoje byl z práce v justičních orgánech vyloučen. Přesto
nezatrpkl a téměř dvě desetiletí pracoval jako podnikový právník.
Rok 1989 mu opět otevřel možnost se veřejně angažovat. Své uplatnění našel v práci
zastupitelstva města Chomutova, do kterého byl v prvních svobodných volbách přesvědčivě
zvolen nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Pracoval i v první porevoluční městské radě,
kde kromě svých profesních znalostí působil i jako člověk, který stále rozdával dobrou náladu
a optimismus. Nadále se věnoval své práci v advokacii, prakticky až do svého onemocnění
v roce 2005. Jeho celoživotní zájem o kulturu a hudbu došel naplnění nejdříve v souboru
Hlahol a poté v Loutně české. Jako její významný člen absolvoval bezpočet úspěšných
vystoupení takřka po celé republice.
„JUDr. František Koníček zůstane v našich myslích právem jako osobnost, která
dokázala vnímat názory spoluobčanů, dokázala je i citlivě sdělovat a obětavě se zasazovat o
světskou spravedlnost,“ zaznělo v nekrologu v týdeníku Nástup a také zaplněná smuteční síň
chomutovského hlavního hřbitova dne 1. června 2006 svědčila o tom, že tento člověk
zanechal svou stopu v srdcích mnoha lidí.

JUDr. František Koníček, druhý zleva, se svými přáteli z Loutny české.
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Oslavy 1. máje v režii ČSSD
My, dříve narození, máme 1. máj spojený většinou s povinnými průvody, kterými se
manifestovalo něco, co snad nikdo necítil. Ano, bylo to nechutné divadlo, pamatuji si, jak
jsem se už jako dítě školou povinné za tyto „oslavy“ poněkud styděla a snažila se splynout
s davem a co nejrychleji a nenápadně poté zmizet. Hlavně tedy projít kolem tribuny, ta stávala
v ulici Palackého, kde byla zastavena doprava, aby davy pracujících a dětí mohly nerušeně
proudit. Pestrobarevné mávátko se pak odevzdalo do skladu, kde bylo pietně uloženo pro další
použití napřesrok.
Po změnách v listopadu 1989 samozřejmě většina lidí začala prožívat 1. máj jako
volný den, objevil se opět odkaz romantiků, kdy vnímáme květen jako měsíc lásky… Dnes
máme prostě svobodu prožít si 1. máj jak chceme a když je hezké počasí, což se podařilo i
letos, tak rádi vyrazíme třeba do přírody nebo za známými. Anebo rovnou do městského
parku, kde sociální demokracie připravila tradiční pouť a zároveň i předvolební mítink. Ale to
nikomu nevadí, protože co když tam budou dávat něco zadarmo? Samozřejmě nejsme jen
takto „vychytralí“, i když se zdá, že konzum je hlavní motorem naprosté většiny lidí. Naštěstí
zůstávají zakořeněny i tradiční hodnoty, je důležité vyjít si s dětmi společně ven, poslechnout
si příjemnou muziku a potkat se jako na takovém korzu se známými lidmi, popovídat si a
potěšit se z pěkného dne. A taková pouť je akce pro celou rodinu, kdy tatínek si dá dobře
vychlazené pivo, maminka se třeba podívá, co má kdo nového na sobě a děti se přitom povozí
na kolotočích či na živých ponících. Není žádný spěch a jeden den s rodinou se opět vydařil.
Tak nějak vypadal letošní 1. máj v režii České strany sociálně demokratické. Navíc přijely i
politické špičky, předseda vlády Jiří Paroubek a bývalý předseda vlády a silná osobnost této
strany Miloš Zeman.

Autogramiáda předsedy vlády Jiřího Paroubka, která se odehrávala před autobusem ČSSD,
který se využívá při předvolební kampani. Autobus byl zaparkován před městským divadlem,
kde se v zahradní restauraci Kulisárna mohli lidé občerstvit a spokojeně posedět.
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Podpisy i nějaké to slůvko v rozhovoru poskytoval i Miloš Zeman, považovaný za největší
osobnost této strany. Všichni si jej dobře pamatují z jeho aktivit před nedávným odchodem do
důchodu.

Na parkovišti vedle parku se točily kolotoče, stálo zde i pódium pro živou kapelu a travnatá
plocha před divadlem posloužila projížďkám na ponících. Cestu k divadlu lemovaly stánky
s drobným pouťovým zbožím. Rozdávaly se balónky v barvě ČSSD.
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Přijel i Antonín Gondolán se svojí kapelou a společně tak svým krásným a bezprostředním
muzikantstvím dotvořili jeden vydařený jarní den.
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Kulturní střípky
Chomutovský folklórní soubor Krušnohor se letos zúčastnil i velkolepé sportovněspolečenské akce, kterou byl XIV. Všesokolský slet v Praze. V projektu Tance domova
zatančilo celkem 250 krojovaných párů z Čech, Moravy a Slezska. Krušnohor se představil i
domácímu publiku a to například na Viktoriánských slavnostech, které se v Chomutově
uskutečnily letos podruhé.
Rekordní účast zaznamenala literární soutěţ Chomutovský kalamář, kterou společně
organizuje Dům dětí a mládeţe, Středisko knihovnických a kulturních sluţeb, Správa
kulturních zařízení a redakce týdeníku Nástup. Celkem osmapadesát účastníků přihlásilo
osmaosmdesát literárních prací. Porota pracovala ve sloţení bývalý ředitel okresní knihovny
Zdeněk Hejna, ředitelka SKKS Marie Laurinová, učitelé Pavel Markvart a Blanka Legnerová
a redaktorka Nástupu (a téţ bývalá chomutovská kronikářka) Marie Mojzíková. Hodnotila se
poezie, próza a mikropovídka, první dvě disciplíny i s ohledem na věk. Za nejlepší verše byl
v mladší kategorii (15 – 19 let) oceněn Martin Gurgul z Jirkova, Miroslav Bárta z Kadaně a
Jana Landová z Chomutova. V próze mladších autorů se nejvíce dařilo Janě Maškové
z Kadaně, Lucii Štěrbové z Chomutova, Janě Točínové z Chomutova a Marii Jančičkové
z Jirkova.V poezii autorů nad 20 let porotu nejvíce zaujala Jana Vávrová z Chomutova a
Rostislav Novák z Klášterce nad Ohří, pomyslnou druhou příčku obsadila Radka Zadinová
z Perštejna, třetí skončila Zdeňka Veverková z Chomutova. V próze pak porota přiřkla
prvenství opět Radce Zadinové, druhá se umístila Jana Vávrová z Chomutova a třetí Renata
Šindelářová. Vítězové i účastníci soutěţe obdrţeli pamětní listy, almanachy a drobné dárky
navíc byla jejich povedená dílka otištěna právě v Nástupu. Pro mnohé tak bylo toto ocenění
skvělým povzbuzením do další tvořivé práce. Radka Zadinová z Perštejna se tak i díky péči
místních kulturních pracovníků dostala aţ k tomu, ţe vydala první román u oblíbeného
nakladatelství Petra.
Novou knihu o historii Chomutova napsal architekt Jaroslav Pachner. Kníţku s
názvem Chomutov vydalo nakladatelství Paseka v rámci edice Zmizelé Čechy. Jedná se o
připomenutí zaniklé tváře města, které se uchovaly na fotografiích z Oblastního muzea.
„Největší škoda je, ţe zmizely domy z Palackého ulice a Ţiţkova náměstí, které pocházely ze
16. aţ 19. století,“ říká historik a zároveň si pochvaluje, ţe demolicím za minulého reţimu
unikla Blatenská ulice, na níţ uţ byl vydán demoliční výměr. A dnes opravené původní domy
dotvářejí jedinečnou tvář našeho města. Nová kníţka pro milovníky historie i místní patrioty
vyšla v náladu tři tisíce kusů a tradičně jí k prodeji nabízí nejen oblastní muzeum, ale také
knihkupectví DDD v Ruské ulici.
Uplynulé události a hlavně jejich atmosféru zaznamenal Štěpán Alexa ve své kníţce
Historie chomutovského bigbítu aneb Zlaté časy Švermáku. Autor kníţky tuto dobu sám
proţíval jako člen populární skupiny Víčka, na kterou dnes s nostalgií vzpomínají bývalí
bigbíťáci, dnes zralí muţi. Na autogramiádu přišly i tehdejší fanynky, a tak si všichni
zavzpomínali na éru nezávislé kultury 70. let. A protoţe je díky hlavním aktérům tato část
chomutovské historie dobře zmapovaná, připomenu v současné kronice období následné, kdy
přicházejí na scénu mladší milovníci bigbítu, které vlastně tehdejší Švermák (dnes restaurace
U kohouta) určitým způsobem také formoval. A také „Armáďák“ v Jiráskově ulici, kam se
chodilo za tvrdší hudbou v 80. letech.
Z úrovně kapely okresního formátu, která hraje převzatý repertoár po tehdy
oblíbených zábavách, se aţ k celorepublikové popularitě dostala kapela Natural. Ta totiţ po
příchodu Chomutováků Jiřího a Romana Hrona do kapely přišla postupně i s vlastním a
nápaditým repertoárem. A tak v r. 1984 vyšel singl hitu Já na to mám, ke kterému byl
dokonce natočen hudební klip a Karel Šíp jej uvedl v televizní Hitšarádě. V tehdejší
normalizační době to znamenalo jisté oţivení oficiálního proudu hudby, linoucí se
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z oficiálních zdrojů, a mnozí z nás čtyřicátníků si chytlavou písničku ještě pamatujeme.
Skupina Natural ve své době objíţděla celou republiku a vrcholem její kariéry bylo vydání LP
desky společně se skupinou Aréna. Za několik let největší slávy odehrála zhruba 700
vystoupení po celé republice a prodala 250 000 kusů nahrávek. Rozpadla se aţ koncem 80.
let. Na připomenutí éry této hudební skupiny spojené s Chomutovem (ostatní členové byli
z Teplic či jiných měst) přikládám dobové dokumenty.
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Další nové knihy o Chomutovu
Nákladem 1 500 kusů byla letos vydána regionální vlastivěda s názvem
Chomutovsko. Pracovalo na ní na popud chomutovské primátorky Ing. Mgr. Řápkové hned
několik odborníků, aby kniha mapovala nejrůznější oblasti ţivota. „Chceme, by bylo moţné
získat ucelené informace o našem městě i jeho okolí z jedné knihy a aby kníţka byla dostupná
ve všech školách tím spíše, ţe v některých učebnicích je Chomutov zmiňován nepříznivě,“
uvedla primátorka. A protoţe se po vydání knihy objevily z různých stran připomínky, co je
ještě třeba doplnit, tak se v dalších letech počítá s novým, aktualizovaným vydáním.

Město Chomutov má bohatou historii, která se promítá i do jeho současné podoby.
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Dalším zajímavým počinem bylo vydání kníţky o historii ledního hokeje
v Chomutově. Čtenáři se tak mohli dozvědět, ţe místní hokejový klub byl zaloţen jiţ brzy po
skončení 2. světové války. Podmínky tehdejších nadšenců tohoto sportu byly samozřejmě
nesrovnatelné s těmi dnešními, první chomutovští hokejisté neměli peníze na výbavu a hráli
v dresech vypůjčených od fotbalistů. Uţ v roce 1949 se ovšem probojovali do oblastní ligy a o
pouhé dva roky později se dostali do 1. ligy. Vynikající období se střídala s poklesem
výkonnosti, jak uţ to tak ve sportu bývá. Popularita tohoto sportu je ovšem velká a fanoušci i
hráči by se v dohledné době měli dočkat nového zimního stadionu, kdy ten stávající patří
doslova k nejstarším v republice.

Současní chomutovští hokejisté v historických dresech, ve kterých před 50 lety klub úspěšně
působil v I. lize. Tyto dresy po utkání s hokejisty z Ústí nad Labem vydražili jejich fanoušci.
Kníţku ze vzpomínek pamětníků, údajů v dobovém tisku a kronik sestavil Martin
Bocian, který se zároveň stará o internetové stránky klubu. Spolupracoval také s legendárním
chomutovským brankářem Karlem Strakou, který se vydání knihy jiţ nedočkal. Hotová
kníţka a DVD byla fanouškům představena v kině Oko, kam byly pozvány známé osobnosti
chomutovského hokeje v čele s nejlepším střelcem v historii klubu Miroslavem Klúcem, přijel
také čestný předseda Českého svazu ledního hokeje Karel Gut. Kníţka byla vydána v počtu
tisíc výtisků a prodává se jak na stadionu, tak v Globusu, v knihkupectví DDD v Ruské ulici a
přes internet.
A jako perličku bych ráda zaznamenala existenci rukopisu ze 17. století, který měla
letos v drţení jedna významná paříţská prodejní galerie. Ano, aţ do Paříţe se nějak zatoulal
rukopis, který na 35 stranách krasopisem pomocí červeného a černého inkoustu, svázán
v černé kůţi a zdoben zlatem, zaznamenává městská privilegia. S nabídkou na odkoupení
tohoto vzácného tisku se galerie obrátila přímo na magistrát a poţadovala za něj v přepočtu
350 tisíc korun. Vedení města samozřejmě projevilo zájem o tuto nabídku, ale zároveň si
vyţádalo stanovisko odborníků, zda se nejedná o příliš vysokou cenu a nakolik je rukopis
vlastně cenný. Za pomoci pracovníků oblastního archivu a muzea bylo zjištěno, ţe všechny
listiny v rukopisu opsané jsou zároveň v Čechách k dispozici v originálech či opisech.
Radnice se proto rozhodla s koupí vyčkat aţ na výhodnější cenovou nabídku.
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Chomutovské slavnosti
Tradiční akci, kterou se město každoročně vrací do historie středověku,
zaznamenávám opět zejména s pomocí fotografií. Letošní slavnosti byly ještě více zaměřeny
na děti a to nejen jako diváky, ale jako hlavní protagonisty. Další akce pořádané v rámci
slavností zmiňuje D. Mikovcová v kapitole o činnosti odboru školství a kultury magistrátu,
který je hlavním pořadatelem akce.

Zahájení slavností skrápěl déšť, přesto lidé chodili na první atrakce jako byl již tradiční
příjezd veteránů a středověké tržiště v parku.
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Přicházejí členové rady města, aby hodnotili divadelní vystoupení dětí z mateřských a
základních škol, které si připravily hry na motivy z chomutovské historie.
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Děti slavnostně nastupovaly na hlavní travnatý prostor, který slouží při slavnostech jako
velké pódium, vždy v doprovodu některého z rytířů či zbrojnošů.
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Jednotlivá vystoupení čerpala z chomutovských pověstí, nejčastěji to byla ta o založení
Kamencového jezera. Děti svými hereckými výkony vzbuzovaly v obecenstvu dojetí...
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Každoroční součástí slavností je i přehlídka půvabu a šikovnosti mažoretek ze Stardance.
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Střední odborné učiliště technické vychází vstříc novým
zaměstnavatelům
Na zájem nových zaměstnavatelů v průmyslových zónách se daří reagovat ve
Středním odborném učilišti technickém v Chomutově. Obor obrábění kovů byl letos
vybaven novými deseti soustruhy s digitálním odměřováním, CNC frézkou a vertikálním
obráběcím centrem vybaveným řídícím systémem Heidenhain. Tato investice vyšla na více
než 10 miliónů korun. Sama škola přitom investovala jen 121 tisíc korun, více než osm
miliónů korun činil příspěvek ze strukturálních fondů Evropské unie, zhruba osm set tisíc
poskytl stát a 1,2 miliónu korun pak Ústecký kraj. Do Chomutova se tak dostalo vybavení
odpovídající 21. století. Hejtman kraje Jiří Šulc uvedl, že se tímto způsobem kraj chystá i pro
příchod firem do zóny Triangle, která vznikne na hranicích Chomutovska, Mostecka a
Lounska a kde se předpokládá zaměstnanost až pět tisíc lidí. A ty je třeba vyškolit.

Ocenění pro chomutovské učitelky
To jak je pro rozvoj osobnosti každého mladého člověka důležitá právě osobnost jeho
učitele ve škole, známe všichni z vlastní zkušenosti. Také to, že toto povolání se dá vykonávat
všelijak a ne každý kantor má dost talentu, zanícení pro svou práci, přirozené autority i
důležitých charakterových vlastností, abychom na něj pak v pozdějších letech vzpomínali jen
v dobrém. Důležité je přitom také ocenění ze strany nadřízených, které se učitelům dostává
například u příležitosti Dne učitelů. Krajský úřad v Ústí nad Labem letos vybral čtrnáct
pedagogů, mezi nimiž byly i dvě učitelky z okresu Chomutov. Ocenění v podobě pamětního
listu z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce obdržela Drahoslava Hihlánová
z Integrované střední školy energetické v Chomutově a Tatiana Doktorová ze Střední odborné
školy služeb a středního odborného učiliště v Kadani. Hejtman při této příležitosti uvedl, že
všichni ocenění jsou úspěšní, dynamičtí a kreativní lidé, kterým jejich práce nekončí při
posledním zvonění.
Další oceněnou učitelkou, a to přímo z rukou ministryně školství Petr Buzkové, se
stala Mgr. Hana Horská (o této události se blíže zmiňuje pí. Mikovcová v kapitole o činnosti
magistrátu).

50 let základní školy v Havlíčkově ulici
Základní škola v ulici Havlíčkova letos oslavila padesát let od svého založení. U této
příležitosti škola uspořádala řadu sportovních akcí i kulturních vystoupení. Uskutečnil se také
Den otevřených dveří, kterého se kromě současných žáků a jejich rodičů zúčastnili i
absolventi. Pro ně byl připraven almanach, mapující historii školy. Tu u této příležitosti
zaznamenávám i na stránkách kroniky našeho města, jehož je škola důležitou součástí.

205

A nyní ještě procházka současností. Je dobře zmapována na internetových stránkách.

Běžný školní den v jedné z učeben.
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Při Dnu otevřených dveří byl velký zájem o záznamy ve školních kronikách (na stolech)

Historie školy
V poválečném období bylo v Chomutově třeba urychleně dát do provozu nejen závody a
komunikace, ale také celou řadu správních budov, které slouţily především veřejným účelům. Proto
jiţ v roce 1946 Rada MNV schválila v rámci zákona o stavební obnově výstavbu nové školy o 25
třídách. Tato škola měla být postavena jako náhrada za školu v ulici 5. května, zničenou náletem a
bombardováním v posledních dnech války. V září 1947 schválil tehdejší zemský národní výbor v
Praze návrh projektu nové školy ing. Sticha z Prahy. Tento návrh byl prodiskutován v prosinci 1947
na veřejné schůzi v bývalém Leninově domě v Jiráskově ulici a definitivní projekt pak dokončen v
dubnu 1948. Stavba této školy byla zadána soukromé firmě, která byla bohuţel po dvou měsících
znárodněna a začleněna do bývalých Československých závodů, národní podnik Chomutov. Ještě v
témţe roce byly provedeny výkopy a část základů. Začátkem roku 1949 byla započata stavba
sklepního zdiva a stropy suterénů v křídle A. Tyto stavební práce byly zhotoveny v rámci
stavebních úkolů dvouletého plánu. Nová škola byla propočtena ve staré měně na 26 miliónů Kčs.
Původní projekt počítal s rozměrnější tělocvičnou, s vyvýšeným křídlem, kde byla projektována
prostorná aula, jeviště a galerie. V tomto projektu byl návrh na přerušení Václavské ulice a také na
likvidaci sousedního zahradnictví. Vzhledem k tomu, ţe v naší republice bylo mnoho rozestavěných
staveb, vláda se usnesla k 1. červenci 1949 provést prověrku všech staveb a navrhnout některá
opatření. Přestoţe započaté práce stály 700 000 Kčs, bylo rozhodnuto přerušit práce na půl roku. V
roce 1950, kdy vznikala u nás krajská zařízení, nebyla ale stavba školy dána do finančního plánu, a
proto byly všechny stavební práce v polovině roku 1949 definitivně zastaveny.
Na stavbě se začalo znovu pracovat v roce 1953 z popudu krajského národního výboru v Ústí
nad Labem. Zde byl také celý projekt přepracován Báňskými projekty v Mariánských Lázních,
pobočka Karlovy Vary, ing. stavitelem Horou. Podle přepracovaného projektu pokračoval na stavbě
školy stavební závod Armastav Plzeň. Se stavbou se prakticky započalo v září 1954 a první část
budovy se dala do prozatímního uţívání 1. února 1957. Bylo provedeno několik úprav - počet tříd
byl proti původnímu plánu sníţen na 19, byla zrušena plánovaná aula, jeviště a galerie a také
rozměry tělocvičny byly zmenšeny.
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Po několikaletých náročných stavebních pracích byla škola zřízena 1. září 1955 jako osmiletá
škola, v pořadí devátá. Vyučování bylo však z technických důvodů zahájeno aţ 1.9.1956, kdy byl
prvním ředitelem školy jmenován Antonín Vohradník a jeho zástupcem Václav Brotánek. Vyučování
bylo zahájeno s úplným 21členným učitelským kolektivem a 690 žáky v 19 třídách. Přesto bylo
ještě nezbytně nutné zajistit na třech školách odpolední vyučování, protoţe i přes naléhání ONV a
MNV práce na vnitřních úpravách školy pokračovaly pomaleji, neţ se očekávalo. Přes tyto
improvizace se škola 14. ledna definitivně nastěhovala do vlastní školní budovy. I kdyţ ještě do
školní stravovny nebyl zaveden plyn, byly jiţ dány dobré podmínky pro lepší práci školy v
prostorách celého objektu. Podle dostupných pramenů zjišťujeme, ţe chomutovský školský úřad jiţ
v 50. letech vybavil v rámci svých moţností školu nejen novým nábytkem, ale také zajistil všechno
to, co jiţ moderní škola ke svému provozu potřebovala. Na škole byla jako na první v okrese
zavedena výuka v dyslektické třídě, a to ve školním roce 1973/1974 ve třídě pana učitele
Josefa Přibila.

Ředitelé školy od zahájení vyučování:
1956 - 1958

Antonín Vohradník

1958 - 1966

František Mojzík

1966 - 1970

František Vítek

1970 - 1972

František Chrpa

1972 - 1973

Dana Suchá

1973 - 1980

Václav Čech

1980 - 1990

Eva Popelková

1990 -

Petr Malý

Současnost
Dnes je škola plně organizovanou základní školou s 9 postupnými ročníky a speciálními
dyslektickými třídami ve 2.-6. postupném ročníku. Učitelský sbor jiţ řadu let tvoří velmi dobrý
kolektiv, do kterého se rádi vracejí všichni, kteří škole třeba jen pár dnů vypomáhali. Protoţe však i
učitelé stárnou, je zejména v několika posledních letech pedagogický sbor doplňován mladými
pracovníky. Je zvlášť potěšitelné, ţe jsou to i mladí muţi. Příkladné je i to, ţe většina mladých
pedagogů si doplňuje své vzdělání v dalších aprobačních předmětech a specializacích a navštěvuje
odborné vzdělávací kursy. Jako jedno z kritérií vlastního hodnocení škola kaţdoročně provádí
srovnávací testy Kalibro. Kromě třídních schůzek mohou rodiče navštívit školu kaţdé první úterý v
měsíci, kdy se pravidelně koná Den otevřených dveří. Při škole pracuje také Rada rodičů.
Školu dnes navštěvuje okolo 500 ţáků. Jsou rozděleni do 23 tříd. Z tohoto počtu je 5 tříd
dyslektických pro ţáky 2. aţ 6. tříd. Proto nejsou našimi ţáky pouze děti z okolí školy, ale
dojíţdějí k nám z celého Chomutova, z okolních vsí i ze vsí horských. Těmto dětem se věnují
zkušení učitelé se speciálním pedagogickým vzděláním. O ţáky se kromě 31 učitelů stará další
personál školy - tři vychovatelky ve školní druţině, pět uklízeček, čtyři pracovnice školní jídelny,
školník, administrativní pracovnice a hospodář školy. Od r. 1993 má škola právní subjektivitu. Na
její provoz přispívá Městský úřad v Chomutově.
V posledních letech byly ve škole postupně zpevněny stropy, zavedeno nové osvětlení všech
tříd a chodeb a poloţena nová podlahová krytina. V roce 1992 bylo zrušeno lokální topení a škola je
vytápěna dálkově. Velmi se tím zlepšilo prostředí školy i jejího okolí. Byla rekonstruována střecha a
škola byla vybavena novými okny se ţaluziemi. V r. 1998 byla dokončena rekonstrukce školního
hřiště. Průběţně je dokupován nový nábytek. Učebny niţších ročníků i druţiny jsou vybaveny
koberci, aby si zde mohly děti protáhnout tělo. V r. 2003 byl svépomocí zřízen hrací koutek v 1.
patře pro ţáky 1. stupně. Nově bylo také provedeno obloţení stěn chodeb v přízemí.
Většina učeben na 1. stupni je vybavena výškově stavitelnými lavicemi a ţidličkami. Ve všech
třídách 1. stupně a v dyslektických třídách je pro děti k dispozici počítač. Ve škole jsou dvě učebny
výpočetní techniky, jedna pro 12 ţáků, druhá pro 24 ţáků. Počítače jsou vybaveny operačním
systémem Windows 98 SE a Windows XP, kancelářskými programy MS Office 2002 a zajištěny
antivirovým programem AVG 7. Z výukových programů vyuţíváme programy firmy Terasoft pro
angličtinu, němčinu, češtinu, zeměpis, biologii a matematiku, program Rostliny kolem nás firmy
Pachner a program Zoner Media Explorer 5. Učitelé pouţívají programy Evidence a Vysvědčení
firmy dmSoftware. K internetu je připojených 16 počítačů. Dále je zde odborná učebna fyziky a
chemie, chemická laboratoř, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, školní
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kuchyňka a dílny pro práci s kovem, dřevem a elektro. Ve škole je v provozu keramická
pec. Nedílnou součástí školy je dobře vybavená tělocvična a zrekonstruované hřiště, kde je k
dispozici škvárový běţecký ovál, travnaté hřiště pro kopanou a lehkou atletiku, hřiště pro volejbal a
házenou a hřiště pro pláţový volejbal. Prakticky od vzniku školy zde funguje školní knihovna,
která má stále dostatek čtenářů. Pro děti 1.-4. třídy jsou otevřena tři oddělení školní družiny.
Ţáci se mohou stravovat ve školní jídelně, která je vybavena počítačovým systémem kreditních
karet nebo čipů. Pitný režim pro ţáky je zajištěn automatem na prodej balených nápojů. Škola je
také zapojena do akce Školní mléko. O velké přestávce si ţáci mohou zakoupit ve škole pečivo.
Vedle sborovny je umístěn telefonní automat, který je k dispozici pro zaměstnance i ţáky školy.
Vyučování probíhá podle schválených dokumentů MŠMT - vzdělávací program Základní škola.
Poskytujeme ţákům základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami
humanity a demokracie. Ţáci jsou připravováni pro další studium na všech typech středních škol a
učilišť. Spolu s výchovnou poradkyní se ţáci 8. a 9. tříd účastní jednání na Úřadu práce a besed se
zástupci středních škol. V rámci protidrogové prevence umoţňuje škola ţákům účast na
přednáškách a programech věnovaných této tématice. Pravidelně navštěvujeme divadelní
představení obou divadel v Mostě. Velké úsilí pedagogů je zaměřeno i na estetické prostředí ve
škole, které je vylepšováno také pracemi ţáků a jejich projekty.
Ţáci na 1. i 2. stupni mají moţnost vybrat si z široké nabídky zájmových kroužků. K tomu na
2. stupni přistupují i volitelné předměty a nepovinné předměty. Jako součást školní výuky
probíhá plavecký výcvik, lyţařský výcvik, dopravní výchova. Na škole pracuje velmi úspěšný
pěvecký sbor Happy Smile. Naši ţáci se pravidelně zúčastňují vědomostních, sportovních a
výtvarných soutěţí a olympiád.
Naše škola má dlouholeté úspěchy a tradici v práci s žáky se specifickými vývojovými
poruchami učení. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chomutově.
Ţáci s poruchami učení jsou na základě odborného vyšetření zařazováni do speciálních
dyslektických tříd. Zde se jim věnují učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním. Počet ţáků v
dyslektických třídách je sníţen na nejvýše 12 v kaţdé třídě, aby se jim učitelé mohli individuálně
věnovat. Po ukončení 6. třídy jsou ţáci zařazováni do běţných tříd jako integrovaní žáci, se
kterými další vyučující pracují na základě individuálních plánů aţ do skončení školní docházky.

Historie a současnost
Pěvecký sbor Happy Smile byl zaloţen v září 2003. V prvním roce byli jeho členy ţáci naší školy. V
dalších letech začaly docházet i děti z okolních škol. Navíc se začali vracet i ţáci, kteří jiţ vyšli
základní školu. Nejmladším členům je 9 let, nejstaršímu bude letos 18. V letošním roce je do sboru
přihlášeno 38 žáků, z toho je 23 ţáků naší školy, 6 ze škol okolních a 9 jsou studenty středních
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škol a učilišť.
Práce ve sboru probíhá ve dvou liniích:
- schází se celý sbor, kde se děti učí dvojhlasé písně a začínají se seznamovat se tříhlasými,
- schází se tzv. Komoráček, kde se nacvičují skladby pro smíšený sbor.
Na podzim roku 2005 pět členů sboru zaloţilo folkovou skupinu Neznámí.
O letních a podzimních prázdninách pořádáme soustředění, kde se kromě zpěvu především
upevňují vztahy mezi dětmi.

Některé úspěchy
- sbor se dostal do povědomí kulturní veřejnosti a začal být zván na různé akce pořádané městem
Chomutov,
- listopad 2005 - Dětská Porta: Neznámí - účast v okresním kole, 1. místo a postup do
celorepublikového kola v Praze
- duben 2006 - Brána: Neznámí - 1. místo a postup do celorepublikového kola v Brně
- prosinec 2006 - bronzové pásmo na mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze

Některé již uskutečněné akce
- Betlémy - muzeum v Chomutově
- Srdíčka - Červený Hrádek v Jirkově
- Den dětí v Podkrušnohorském zooparku
- zahájení vernisáţe na magistrátu města Chomutov
- hostování na podzimním koncertě Hlaholu

Připravované akce
- listopad 2006 - Neznámí - účast na celorepublikovém kole Brány v Brně
- 1.-2.12.2006 - Komoráček - účast na Mezinárodním festivalu adventní hudby v Praze
- 21.12.2006 - vánoční koncert Happy Smile ve Špejcharu
- prosinec 2006 - hostování na vánočním koncertě Hlaholu

Z našeho současného repertoáru
Měla jsem chlapce - česká lidová, upr. I. Hurník
Rondo - ze sbírky Tilmana Susata, upr. P. Jeţil
Ţádnyj neví, co jsou Domaţlice - česká lidová
V poli bříza - ruská lidová, upr. I. Hurník
Chválím tě, země má - J. Uhlíř, Z. Svěrák
Mé milé dívky - Josquin Desprez
Siahamba - africká lidová
Coţ se mně, má milá - česká lidová, upr. J. Krček
Avamite puella - studentská píseň z 15.stol.
Canticorum iubilo - G. F. Händel
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Jak vznikly nové obrazy svatých od paní Marie Svobodové
„Když jsem chodila sem do Ignáce na hudební produkce a výstavy, ty „ďoury“
v osiřelých oltářích mě vždycky hrozně dráždily. Člověk, který celý život maluje, si říká:
proboha, copak je to nemožná věc? Jenom jsem nevěděla, jestli mi bude dovoleno. Při nějaké
příležitosti, kdy se tu sešli primátorka, její zástupce Řehák a několik radních, jsem požádala,
jestli si vůbec mohu dovolit obrazy namalovat. Bylo mi řečeno, proč ne. Radnice mi dala
plnou důvěru,“ popisuje paní Marie Svobodová začátek zrodu dvou nových obrazů, které
dnes již natrvalo dotvářejí interiér kostela sv. Ignáce. Cesta od myšlenky k realizaci
samozřejmě nebyla až tak snadná, protože při hledání původních obrazů malířka zjistila, že
v žádném depozitáři, jak se domnívala, nejsou. Kdo ví, kde skončily, v dobách, kdy vše
křesťanské bylo zastaralé a nežádoucí, zvláště pak v severních Čechách, se mohlo stát
cokoliv. Původní poškozené obrazy možná skončily někde na skládce nebo je někdo ukradl
tak, jak byly rozkradeny části původních kostelních varhan. Naštěstí se dochovala alespoň
fotografie, na které je zaznamenána horní část obrazu sv. Jana Křtitele. A tak paní Svobodová
vytvořila kopii obrazu, jehož děj ve spodní část dotvořila podle tehdejších motivů a své
fantazie (na snímku). Inspiraci k druhému obrazu, který znázorňuje svatého Aloise, hledala
v knihách i v místním muzeu. „Je to taková moje pocta mladému člověku, který přišel o život
v pětadvaceti letech, a to při službě svým bližním,“ uvedla autorka, která říká, že nepřišla do
kostela prosazovat svojí tvorbu, ale udělat jen něco, co tu už bylo, protože si myslí, že
baroknímu prostoru se velmi těžko konkuruje. Že obrazy opravdu skvěle do tohoto prostředí
zapadají, si může nyní všimnout každý z návštěvníků, který do Ignáce zavítá na hudební
koncert či výstavu děl současných výtvarníků. Kostel sv. Ignáce prostě stále žije.
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Rok 2006 byl rokem F. J. Gerstnera
František Josef Gerstner je bezesporu jedním z nejslavnějších chomutovských
rodáků. Narodil se 22. února 1756 v rodině místního řemenáře v domě číslo 75 v dnešní
Hálkově ulici. Letos jsme si připomněli 250. výročí jeho narození.
Gerstner studoval na místním jezuitském gymnáziu a roku 1772 začal studovat na
pražské univerzitě matematiku. Po studiích se nejprve stal inženýrem dvorní komise pro
vyvazování z roboty, kde uplatňoval vlastní metody pro měření a roztřiďování pozemků. Po
úspěšném skončení této práce odejel do Vídně, kde chtěl původně studovat na tamní
univerzitě medicínu. Nakonec se však věnoval svým osvědčeným láskám – matematice a
hvězdářství. Není proto divu, že po návratu do Prahy začal pracovat v pražské hvězdárně.
Brzy se díky publikování svých prací o astronomii stal členem Učené společnosti v Praze.
Kromě jiného byl též pověřen prací na metodice výpočtu a výběru daní a byl též suplujícím
profesorem na univerzitě. Od roku 1789 získal řádnou profesuru vyšší matematiky na
Filosofické fakultě (přírodovědecká ani matematicko-fyzikální fakulta tehdy ještě nebyla na
pražské univerzitě zřízena). Gerstner byl přesvědčen, že pro rozvoj techniky a tím též
domácího průmyslu je nezbytné, aby bylo zavedeno též studium praktické matematiky a
mechaniky, což také hned udělal. Na jeho přednášky z mechaniky chodili nejen univerzitní
studenti, ale často též lidé z praxe. Na radu k němu chodili praktičtí technici z celých Čech.
Brzy nebyl v celé zemi jediný větší průmyslový podnik, u jehož budování či vybavení by
nestál Gerstner jako konzultant a rádce. Například sám navrhl a sestrojil stroje pro železné
hutě v Hořovicích a Křivoklátě nebo postavil vysokou pec ve Zbirohu. Slavný technik však
byl přesvědčen, že k ještě většímu rozvoji techniky u nás je zapotřebí specializované vysoké
školy a tak dosáhl toho, že byl roku 1806 založen v Praze Polytechnický ústav pražský,
předchůdce nynějšího Českého vysokého učení technického. V tomto ústavu byl Gerstner
jmenován ředitelem a profesorem mechaniky. Současně byl též ředitelem matematickofyzikálních studií na univerzitě.
Stály před ním však i další velké úkoly. Především byl jmenován ředitelem vodních
staveb v Čechách a byl také požádán, aby vyprojektoval stavbu vodního průplavu mezi
Dunajem a Vltavou. Gerstner však záhy zjistil, že pro propojení jižních Čech a Linecka bude
mnohem výhodnější vybudovat spojení koněspřežnou železnicí. Vypracoval projekt, jež poté
zrealizoval Gerstnerův syn František Antonín. Za všechny své zásluhy o rozvoj technického
vzdělávání byl roku 1810 povýšen do šlechtického stavu a získal titul rytíře. Ve 30. letech 19.
století se mu začal rapidně zhoršovat zrak a měl i další zdravotní potíže, takže se v roce 1832
rozhodl ukončit všechny své pracovní aktivity a funkce. Odjel ke svému zeti J. Pabstmanovi
do Mladějova u Jičína, kde hodlal uspořádat své celoživotní dílo a připravit své přednášky
k vydání tiskem. To se mu již nepodařilo. Zemřel 25. května 1832 a byl zde i pochován.
Později byly jeho ostatky u příležitosti stého výročí jeho úmrtí přeneseny do Chomutova,
takže dnes byste nalezli jeho hrob hned na dvou českých hřbitovech – mladějovském i
chomutovském.
A jak konkrétně si město svého slavného rodáka, ke kterému se odkazuje také
rozvojem technického školství, konkrétně letošním založením pobočky ČVUT Praha,
připomnělo?
Pamětní stříbrnou minci k 250. výročí Františka Josefa Gerstnera vydala Česká
národní banka. Slavný matematik a fyzik se tak stal prvním chomutovským rodákem, jehož
portrét se objevil na penězích. Město Chomutov u příležitosti tohoto výročí iniciovalo vydání
dopisnice s přítiskem od chomutovské výtvarnice Marie Svobodové, křest slavnostní
dopisnice konaný v den oslav 250. výročí narození F.J. Gerstnera 22. února 2006 dokládá i
následující fotografie. Chomutovského rodáka oslavil i pořad Po stopách Františka Gerstnera
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vyrobený v koprodukci Milan Kopecký – TV WALK a Česká televize. Dokument byl vysílán
v rámci filmového cyklu s názvem Po stopách …., a vzbudil velký ohlas. Vydané nosiče jsou
žádaným propagačním materiálem.

Výtvarnice Marie Svobodová spolu s dopisnicí před obrazem našeho slavného rodáka, na
dalším snímku tématická výstava v kapli sv. Kateřiny
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Nejlepší sportovci Chomutova
Redaktoři sportovních rubrik Deníku Chomutovska, funkcionáři jednotlivých
sportovních oddílů i fanoušci společně vytvořili v rámci ankety tento přehled nejlepších a
zároveň nejpopulárnějších místních sportovců a oddílů :
Kolektivy dospělých
Softbalisté Beavers Chomutov – vicemistři ČR, medailisté z Poháru mistrů
evropských zemí. Šestinásobní mistři ČR v posledních sedmi letech.
Chomutov NH – mistryně ČR, vítězky Českého poháru. Osmkrát mistryně ČR během
posledních devíti sezon.
Hokejisté KLH Chomutov – účastníci první ligy, pravidelně na špici tabulky.
Házenkáři HK Chomutov – vybojovali postup do první ligy, kde jsou v horní
polovině.
Čtyřkajak SC 80 Chomutov (Oslík, Tarkulič, Doleţal, Videmann) – stříbro a bronz
z MČR, účastníci ME.

Na snímku reprezentační deblkajak s chomutovskou posádkou na ME v Radčicích. Vpředu
sedí Branko Tarkulič, za ním Milan Oslík. Pro tyto zkušené třicátníky byla úspěchem už jen
účast na Mistrovství Evropy, kde se jim povedl životní úspěch. Po 6. místě v tomto závodě
celkově skončili na 13. příčce. Doplnili tak úspěchy dalších kanoistů, kteří se umístili díky
svým celoročním výkonům i v přehledu nejúspěšnějších sportovců Chomutovska.
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Basketbalisté BK Chomutov – účastníci druhé ligy, v horních patrech tabulky.
Volejbalisté TJ VEROS Chomutov – vybojovali postup do první ligy.
Zápasníci ASK VALZAP Chomutov – čerství vicemistři ČR.
Fotbalisté AFK LoKo Chomutov – vítězové Severočeského poháru, patří ke špičce
krajského přeboru.
Fotbalisté Baník Březenecká – suverénní vítězové okresního přeboru a následně
postupující do krajské I. B třídy
Jednotlivci dospělí
Martin Hamp z Chomutova patří mezi českou i světovou elitu v naturální kulturistice
(bezsteroidové). Je juniorském mistrem ČR a na juniorském mistrovství světa obsadil
stříbrnou příčku.
Jedním z nejlepších českých i světových thaiboxerů je chomutovský Jiří Ţák, který je
několikanásobným mistrem světa. S ním v týmu bojuje i bronzový medailista z mistrovství
světa Roman Šifalda.
Největšími oporami softbalistů Beavers Chomutov i reprezentace České republiky
jsou Jan Přibyl a Lubomír Vrbenský (na snímku). Velký kus práce odvádějí i Jaroslav
Mikulec, Václav Svoboda a další.
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Chomutovskou národní házenou reprezentuje především jedinečný útok. Mezi nejlepší
útočnice nejvyšší soutěţe patří Radka Češková, Jaroslava Čihařová a Helena Benešová (na
snímku vpravo, kdy zachraňuje míč).

Výbornými výkony se po celý rok prezentovali zápasníci ASK VALZAP Chomutov,
mezi největší opory týmu patří Luděk Konvičný, Jan Šedivý, Artur Omarov, Vítězslav
Vaňous a Vojtěch Kukla.
U hokejistů KLH Chomutov jsou největšími tahouny útočníci. Mezi nejlepší hráče
v bodování celé první ligy patří Ladislav Boušek s Milanem Kostourkem a Michalem
Jeslínkem. Mezi nejlepší hráče soutěţe patří rovněţ Radek Šíp, Stanislav Mikšovic, Petr Jíra,
Luboš Horčička a další.
Tradiční oporou u basketbalistů BK Chomutov je kapitán Milan Doksanský, mezi
nejlepší kanonýry házenkářů HK Chomutov patří Pavel Šopejstal s Jindřichem Badou. Velkou
zásluhu na postupu volejbalistů TJ VEROS Chomutov do první ligy měl Vilém Hubka.
U fotbalistů AFK LoKo Chomutov patří mezi klíčové hráče Lukáš Cejthamr – kapitán,
asistent trenéra, nejlepší střelec i vůdčí osobnost týmu. Oporami Baníku Březenecká jsou
kapitán Milan Črep a gólman Petr Novotný.
Stříbrnou a bronzovou medaili z kanoistického MČR vybojovala členka SC 80
Chomutov Michaela Fridrychová.
Kategorie masters
Veleúspěšnými veterány jsou na domácí i světové scéně zápasníci ASK VALZAP
Chomutov Radek Hemelík a Oldřich Dvořák.
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Úspěšní zápasníci ASK VALZAP od nejmladších ročníků po borce, kteří je trénují a zároveň i
úspěšně závodí v kategorii veteránů (dole vlevo Oldřich Dvořák, vpravo Radek Hemelík)
Jednotlivci mládež
Nikola Marešová (judo, TJ VTŢ Chomutov) – pětinásobná mistryně ČR,
reprezentantka, jedna z nejlepších judistek své kategorie. Vítězka řady prestiţních
mezinárodních turnajů. Nominována na ME dorostenek, pro zranění se ale nemohla zúčastnit.
Simona Baumrtová (plavání, Slavie Chomutov) – několikanásobná mistryně ČR, jedna
z nejlepších českých znakařských plavkyň.
Marcela Krauzová (kanoistika, SC 80 Chomutov) – medailistka z evropských i
světových šampionátů, členka reprezentace ČR. Nejlepší česká juniorská kajakářka, stříbro
z MS juniorů, stříbro z ME juniorů.
Markéta Kůrková (národní házená SK Chomutov) – dorostenecká mistryně ČR,
nejlepší brankářka MČR.
Barbora Mimrová (národní házená, SK Chomutov) – dorostenecká mistryně ČR,
nejlepší obránkyně MČR.
V oddílu zápasu AKS VALZAP Chomutov se nejlépe dařilo Michalu Zedníkovi (mistr
ČR, vítěz GP Slovakia), Tomáši Banovskému (vicemistr ČR i GP Slovakia), Tomáši Cinkovi
(3. na MČR, 3. na GP Slovakia), Martinu Prátovi (mistr ČR, vítěz GP Slovakia).
Jiří Tykal – kanoistika a sjezd na divoké vodě, 1. na MČR v kombinačním závodě, 2.
na MČR ve sjezdu na divoké vodě.
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Kolektivy mládež
Národní házená dorostenky SK Chomutov NH – mistryně ČR. Mládeţnický historický
úspěch klubu.
Fotbalová přípravka FC Chomutov ročníku 97 – hrají v soutěţi s o 2-3 roky staršími
hráči, přesto patří k nejlepším týmům přípravek v celém Ústeckém kraji.
Hokejisté dorostenci KLH Chomutov bojují na špici Ligy dorostu.
Zápasníci ţáci ASK VALZAP Chomutov – 3. místo na MČR.
Mladí boxeři VEKIBOX Chomutov – jeden z nejlepších týmů boxerské mládeţnické
ligy.
Slalom na divoké vodě Jaroslav Volák/Tomáš Pánek – 2. na MČR juniorů, 3. na MČR
hlídek.

Modernizace kuželny ve Sportovním domě předznamenala 60.
výročí klubu
Od základu zmodernizovány byly dráhy i zázemí kuţelny ve Sportovním domě TJ
VTŢ, kde se tomuto sportu věnují nejen dospělí, ale i mládeţ. A právě rozvoji tohoto
tradičního sportu pomůţe moderní sportoviště, které navíc nyní splňuje podmínky pro
uznávání rekordů. Náklady na rekonstrukci činily zhruba jeden milion korun. 800 tisíc se
podařilo získat prostřednictvím Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR jako
dotaci od ministerstva školství a tělovýchovy, 150 tisíci pomohly Severočeské doly a zbytek
byl uhrazen z prostředků jednoty. Sami kuţelkáři přitom odvedli notný kus práce při budování
těchto prostor.

Při otevření nové kuželny promluvili (zleva) předseda Českomoravského kuželkářského svazu
Jiří Jančálek, prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů Jaroslav Němec,
předseda kuželkářského klubu TJ VTŽ Arnošt Filo a předseda celé tělovýchovné jednoty
Jindřich Stádník.
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Vánoce v centru města
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Radnice připravila letos dětem další dárek, a to bruslení zdarma na umělé ploše na náměstí l.
máje. Konaly se zde i autogramiády oblíbených hokejistů a představení tanečníků
z chomutovského vrcholového tanečního centra D.C. Beethoven.
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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území okresu Chomutov za rok 2006
Tuto zprávu zpracoval rada plk. JUDr. Ivan Řehůřek, ředitel OŘP Chomutov.
Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2006 ve srovnání s rokem 2005
V průběhu roku 2006 došlo v okrese Chomutov ke změně operativně bezpečnostní situace.
Podle statistických přehledů, které jsou v době zpracování zprávy k dispozici, došlo k
nárůstu nápadu kriminality proti roku 2005, a to o 24,84%. Pro přehled uvádím graf
vývoje nápadu kriminality od roku 2000 :
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K nárůstu došlo u všech hlavních druhů kriminality s výjimkou hospodářských
trestných činů a ostatních trestných činů. Nárůst je zaznamenán u mravnostních
trestných činů o 44,12 %,
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U majetkových trestných činů je nárůst o 34,82 %.
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U násilných trestných činů je nárůst o 7,08 %.
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Jeden z nejvyšších nárůstů nápadu byl zaznamenán u krádeţí věcí
z motorových vozidel o 101,56%.
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Na základě novely trestního zákona a nových skutkových podstat trestných
činů u opilství o 611,11% a u ostatních trestných činů (jízda bez řidičského oprávnění)
o 826,47%.
Pozitivní je, ţe objasněnost celkového nápadu kriminality zůstává na obdobné
úrovni 52,03%.
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K hodnocení ZÚ PČR s nejvyšším a nejniţším počtem nápadu kriminality uvádím
následující přehled:
Nejvíce zatížené útvary v rámci nápadu trestné činnosti jsou:
OOP Chomutov - město 26,76%,
OOP Jirkov 17,05%,
OOP Chomutov – Kamenná 14,91%.
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Celkově pak útvary bývalého okresního města Chomutov se podílejí na celkovém nápadu
55,64 % a na objasněných případech 50,07%.
Ze strany vedení OŘP je těmto útvarům věnována maximální pozornost, zejména
kontrolně metodickou činností a doplňováním personálního obsazení tabulkových počtů. Od
1. 1. 2007 jsou tyto útvary posíleny o celkem 8 nových pracovních policejních míst.
Naopak nejméně zatížené útvary z pohledu nápadu trestné činnosti jsou také trvale:
OOP Březno 2,31%
OOP Radonice 2,14%
V průběhu roku 2005 bylo v okrese Chomutov realizováno celkem 750 případů
zkráceného přípravného řízení z toho 725 pořádkovou policií a 25 případu dopravní policií.
Kriminogenní faktory v okrese
Mezi kriminogenní faktory, mající vliv na nápad trestné činnosti v okrese Chomutov,
můţeme stále řadit následující:
sociální – dlouhodobě vysoké procento nezaměstnaných, tím pádem menší kupní síla
obyvatelstva a vyuţívání a zneuţívání nabízených úvěrových sluţeb, coţ se projevuje
v nárůstu hospodářské kriminální činnosti, zejména úvěrových podvodů. Dále se to projevuje
v nárůstu majetkové trestné činnosti zejména krádeţemi barevných kovů na ţelezničních
tratích, krádeţemi v supermarketech apod. Dlouhodobě okres s jednou z nejvyšších
rozvodovostí v republice, coţ se projevuje v kaţdoročním vysokém počtu trestného činu
zanedbání povinné výţivy (431).
výživa
od 1.1. do 31.12.
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demografické – příhraniční okres, z čehoţ vyplývá zvýšený počet turistů (zejména
SRN) za účelem nákupů ale i sexuální turistiky, pět velkých městských aglomerací
(Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec n/Ohří a Vejprty), s tím spojena větší anonymita,
vedoucí k nárůstu pouliční kriminality ve spojitosti s turistikou a sociálním faktorem, blízké
sousedství s okresem Most, kde jsou podobné kriminogenní demografické faktory,
vnitřní – nedostatek financí s nerovnoměrností moţnosti jejich čerpání mnohdy vede
k omezování výkonu sluţby (zejména přímého výkonu sluţby – prevence) nedostatečné
technické vybavení (zaostávání za pachateli trestné činnosti), obrovský byrokratický nárůst
administrativy, sniţující se stavy zkušených policistů.
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Pachatelé trestné činnosti
V roce 2006 v důsledku zvýšeného nápadu kriminality se zvýšil i počet stíhaných
pachatelů trestné činnosti o téměř 11,55%. O více jak 3,36% se zvýšil podíl recidivistů na
spáchané trestné činnosti. Podíl dětí je o 0,66% vyšší. U mladistvých se podíl na páchání
trestné činnosti o 1,37% zvedl.
K hodnocení struktury pachatelů trestné činnosti uvádím pro srovnání následující
tabulku:
Rok

2004
2005
2006

počet
pachatelů

2739
2414
2693

z toho
recidiva

1401
1241
1475

tj. v
%

z toho
dětí

51,15
51,41
54,77

85
44
67

tj. v
%

3,10
1,82
2,48

z toho
mlad.

90
89
136

tj. v
%

3,29
3,68
5,05

Oběti trestné činnosti
Oběti trestné činnosti jsou posuzovány podle zákona č. 209/1997 Sb. Ve smyslu
tohoto zákona jsou všichni poškození v trestním řízení, kteří vyplývají s § 2 uvedeného
zákona, poučováni, ţe mohou ţádat ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí peněţité pomoci.
Pokud ministerstvo spravedlnosti povaţuje za nutné ţádost o poskytnutí peněţité
pomoci, o kterou ţádá sám poškozený mimo trestní řízení, nějakým způsobem doplnit,
doţaduje příslušný policejní útvar, který věc prošetřoval.
Vzhledem k tomu, ţe policejní útvary se jiţ zpětně nedozví, kdo o peněţitou pomoc
jako oběť trestného činu ţádal, není moţno toto blíţe specifikovat či dokonce porovnávat.
Pátrání po osobách a věcech
druh pátrání
vyhlášeno osob
odvoláno osob
vyhlášeno vozidel
odvoláno vozidel
vyhlášeno SPZ
odvoláno SPZ
vyhlášeno zbraní
odvoláno zbraní
v. majitelů zbraní
o. majitelů zbraní
celkem vyhlášeno
celkem odvoláno
úspěšnost v %

2004
359
354
274
110
601
45
8
1
2
0
1244
510
41,00

2005
372
343
340
127
636
41
6
31
3
1
1357
512
37,73
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rozdíl
+13
-11
+66
+17
+35
-4
-2
+30
+1
+1
+113
+2
-3,27

2006
394
391
367
148
606
54
14
1
1
0
1382
594
42,98

rozdíl
+22
+48
+27
+21
-30
+13
+8
-30
-2
-1
+25
+82
+5,25

Nápad přestupků
5000
4000
3000
2000
1000
0

2002

2003

2004

2005

2006

Nápad přestupků

4383

4235

4111

3853

3938

objasněno

2329

2395

2368

2268

2279

Objasněnost přestupků
59,00%
58,00%
57,00%
56,00%
55,00%
54,00%
53,00%
52,00%
51,00%
50,00%
2002

2003

2004

2005

2006

Nápad majetkových přestupků
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Nápad přestupků
objasněno

2002

2003

2004

2005

2006

2719

2471

2432

2374

2565

950

985

936

986

1091

226

Objasněnost majetkových přestupků
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Z uvedeného přehledu je zřejmé, ţe za posledních pět let nedošlo k razantnímu
zvýšení nápadu přestupků či snížené objasněnosti, a tento jev lze povaţovat za pozitivní.
Majetková kriminalita
Pro srovnání vývoje této problematiky uvádím následující tabulku vytipovaných linií:
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K jednotlivým druhům trestných činů je moţno konstatovat, ţe k nejvyššímu nárůstu
ve srovnání s rokem 2005 došlo u krádeţí věcí z osobních automobilů (o 101,56 %), u krádeţí
jízdních kol (o 51,88 %), krádeţí kapesních (o 28,21 %).
Stagnace byla zaznamenána pouze u krádeţí osobních automobilů (nárůst jen o 2,88
%).
krádeže aut
od 1.1. do 31.12.

400
300
200
100
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

nápad

250

282

272

220

300

310

objasněno

52

74

79

51

63

79

K výraznému poklesu nedošlo u ţádného druhu majetkové trestné činnosti.
Jak nové předměty zájmu pachatelů při páchání majetkové kriminality je moţno uvést
případy krádeţí filtrů pro HBO ze skříní kabelové televize v panelových domech a krádeţe
vysílačů a přijímačů pro přenos Internetu. S ohledem na výkupní ceny ve sběrnách barevných
kovů a ţeleza prudce narůstá počet krádeţí kabelů a měděných jader tlumivek na ţelezničních
tratích jak Českých drah, tak kolejové dopravy Severočeských dolů. Současně s tím narůstají
počty případů krádeţí kovového šrotu z různých objektů. Zcela nově byly zaznamenány
opakované případy krádeţí celých elektronických pokladen s trţbou za provozu zejména
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menších prodejen, jako jsou večerky a podobně.
K problematice krádeží věcí z osobních aut byly opakovaně prováděny vlastní
bezpečnostní akce, jejichž výsledkem je vyšší počet objasněných případů.
Hospodářská kriminalita
V roce 2006 se na oddělení HK nevyšetřoval ţádný spis zahrnující oblast korupce, tedy
§ 160, 161,162 tr.zákona.
Za zmínku stojí vyšší nápad hospodářské trestné činnosti, kde se objevují případy
účastenství dle § 10 trestního zákona v souvislosti s úvěrovými podvody, kdy jeden
organizátor, pomocník či návodce zprostředkuje aţ několik desítek úvěrů. Tento typ trestné
činnosti se dříve neobjevoval tak často a v tak velkém rozsahu. V průběhu roku 2006 téţ
vzrostl počet podvodů vůči stavebním spořitelnám při získávání překlenovacího úvěru, počet
případů neoprávněného drţení platební karty (o 41,93 %) a v závěru roku byl zaznamenán
zvýšený počet zadrţených padělků 100 korunových bankovek.
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Korupce
V rámci OŘP nebylo prokázáno ţádné korupční jednání policistů nebo občanských
zaměstnanců. Vlastní ani cizí kontrolní činností nebyly zjištěny ani ţádné poznatky.
Násilná kriminalita
Násilná trestná činnost zaznamenala v roce 2006 mírný nárůst nápadu trestné činnosti
celkem o 8,65 %, který je provázen poklesem objasněnosti o 4,96%.
Jestliţe v roce 2005 nebyla vyšetřována v okrese Chomutov žádná vražda, za období
roku 2006 byly šetřeny celkem 3 případy. Dvě ve stádiu dokonaný skutek a jedna ve stadiu
pokusu. Všechny případy byly v krátkém časovém úseku objasněny. Jeden z pachatelů byl
mladistvý, všechny činy byly spáchány vţdy jedním pachatelem a ve dvou případech byl
zjištěn motiv zištný.
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K nárůstu došlo i u trestných činů loupeţí, celkem o 7,78 %. V průběhu prověřování
oznámených případů bylo 16 loupeţí vymyšleno. Dva případy byly spáchány na finančních
ústavech a oba se podařilo objasnit.
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K poklesu došlo u trestných činů vydírání - 10,53%. Pachatelé tohoto druhu trestné
činnosti se vesměs rekrutují z okruhu osobních známých poškozených, kteří si tak vyřizují
vzájemné majetkové nesrovnalosti.
U klasických trestných činů ublíţení na zdraví došlo k mírnému nárůstu o 7,5% a
jedná se většinou o neshody v rodinách a v restauracích po poţití alkoholu.
Kriminalita s extrémistickým podtextem
V roce 2006 došlo na okrese Chomutov dle statistických údajů k 16 trestným činům
po linii extremismu. Jednalo se v jednom případě o trestný čin násilí proti skupině obyvatel a
jednotlivci a dále v jednom případě veřejné projevení sympatií k hnutí uvedenému v § 260 a
v 14ti případech trestného činu sprejerství. V roce 2006 došlo k mírnému nárůstu nápadu
sprejerství, nápad ostatních extrémistických trestných činů se nemění. Objasněnost všech
trestných činů na linii byla 50% .
Oproti roku 2005 nedošlo k výraznějšímu zvýšení nápadu na sledované linii.
Objasněnost klesla oproti roku 2005 o 19%, coţ je způsobeno vyšším nápadem případů
sprejerství. Za rok 2006 napadl jeden přestupek extremistického charakteru.
Stejně jako v předchozích letech docházelo i v roce 2006 k páchání trestné činnosti
po linii extremismu především těmito způsoby :
- slovní a fyzické napadání Romů příznivci hnutí skinheads,
- slovní a fyzické napadání jiných občanů Romy,
- trestná činnost sprejerství a poškozování cizí věci
Nově byl pak ve spolupráci s SKPV Ústí nad Labem řešen případ podpory a
propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod občanů podle § 260 prostřednictvím sítě
internet.
Na území okresu Chomutov proběhla akce Czech Tek 2006, kdy za účelem zajištění
této akce liniový pracovník extremismu OŘ Chomutov dlouhodobě spolupracoval s
Policejním prezidiem ČR, řídícím štábem akce, Krajským ředitelstvím PČR Ústí nad Labem a
Plzeň, sloţkami integrovaného záchranného systému atd. Na samotném hladkém průběhu
akce se podíleli téţ pracovníci SKPV Chomutov, policisté z pořádkové a dopravní policie.
Dne 28. 1. 2006 proběhlo na zimní stadionu v Chomutově hokejové utkání KLH
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Chomutov - Ústí nad Labem, které bylo vyhodnoceno jako rizikové z hlediska diváckého
násilí. K zajištění veřejného pořádku bylo vyčleněno 40 policistů. Během opatření byla
vypátrána 1 osoba v C-patros pro SKPV, zjištěny dva přestupky podávání alkoholu osobě
mladší 18 let, zajištěny 2 osoby dle §14/1d z.č.283/91 Sb. pro neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele, jedenkrát pouţity donucovací prostředky.
Dne 29. 7. 2006 proběhl v Chomutově pietní akt za zavraţděnou Markétu Bečvářovou
a vyjádření podpory znovuobnovení trestu smrti. Akci pořádalo sdruţení Národní
korporativismu, svolavatel: Jiří Petřivalský. Akce se zúčastnilo cca 20 osob a 40 policistů z
pořádkové jednotky Chomutov. Bez narušení veřejného pořádku.
Byla zaznamenána aktivní internetová stránka
www.komotau.ic.cz. Výrazně
pravicově extremistický obsah se dotýkal dění na okrese Chomutov. Šetřením bylo zjištěno,
ţe autor stránek je P. K. bytem Jirkov. Případ předán SKPV Ústí nad Labem.
Mravnostní kriminalita
V roce 2006 došlo k nárůstu nápadu mravnostní kriminality a to celkem o 44,12%.
U trestných činů znásilnění došlo k nárůstu o 70,00% . Většinou se však jedná o
případy manţelů v rozvodovém řízení nebo partnerů spolu dříve ţijících.
Obecně lze konstatovat, ţe došlo ke sníţení počtu prostitutek na silnici I/7 a I/13 a to
zejména pro sníţený zájem sexuálních turistů ze SRN a zprovoznění části nově budované
komunikace z hraničního přechod Hora Svatého Šebestiána do Chomutova, která vede mimo
některých obcí.
V rámci řešení této problematiky byl nově navázán kontakt s diecézní charitou se
sídlem v Litoměřicích. Tato instituce poskytuje pomoc ţenám, které se staly obětí obchodu
s bílým masem.
V roce 2006 bylo realizováno celkem 23 případů výroby drog a 4 případy šíření
toxikománie, bylo provedeno 8 domovních prohlídek a v této souvislosti bylo zajištěno 17
laboratoří na výrobu pervitinu. Dále bylo zajištěno 5,72 gramů pervitinu, 94,8 gramů konopí.
Na této linii bylo realizováno celkem 59 trestných činů majetkového charakteru,
(vloupání do vozidel a sklepů), u kterých bylo prokázáno, ţe byly spáchány toxikomany.
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Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy
Kriminalita páchaná v oblasti ţelezniční dopravy je ve stejných intencích jako v roce
2005. Vzhledem k tomu, ţe na teritoriu OŘP Chomutov není dislokovaná ţádná sloţka
ţelezniční policie, není tato oblast dále hodnocena. Problematika krádeţí barevných kovů na
ţeleznici je jiţ popisována u majetkové trestné činnosti.
Oblast veřejného pořádku
V roce 2006 se v okrese Chomutov uskutečnily 3 hokejové zápasy mezi Chomutovem
a Ústím nad Labem. Tato utkání byla z hlediska diváckého násilí vyhodnocena jako riziková.
V těchto případech je vţdy ze strany OŘP přijímáno bezpečnostní opatření, kdy je přímo do
dění akce nasazeno určité mnoţství policejních komisařů SKPV, a dále bývá zpravidla
povolána pořádková jednotka OŘP Chomutov. Akce takto zabezpečené proběhly vţdy bez
jakýchkoliv problémů. V jednom případě došlo k narušení klidu a veřejného pořádku, kdy
pachatel byl zadrţen a realizován pro trestný čin výtrţnictví.
Společně s Městskou policií v Chomutově a Kadani jsou pořádány kontrolní akce
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zaměřené téţ na poţívání alkoholu mladistvými. Ve většině případů zjištěného protiprávního
jednání se jedná o přestupky, pouze v 1 případě proběhla realizace pro trestný čin podávání
alkoholu mládeţi.
Pořádková a dopravní policie okresu Chomutov se téţ podílela na zajištění veřejného
pořádku při CechTeku a to zejména na přístupových komunikacích do prostoru konání.
Oblast integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a
civilního nouzového plánování
Činnost integrovaného záchranného systému ochrany obyvatelstva je stále ještě ve
stadiu koncipování nových bezpečnostních rad při pověřených obcích. V jejich řadách jsou
zapojeni zástupci vedení OŘP určení ředitelem správy PČR.
V hodnoceném období tyto bezpečnostní rady řešily koncepční a organizační
záleţitosti.
Ţádný konkrétní případ zasahující do pravomocí a kompetencí ISZ nebyl řešen.
Co se týče interních záleţitostí krizového řízení, byly v roce 2006 pracovníkem SKŘ
kompletně přepracovány zásahové dokumentace ke všem objektům OŘP Chomutov a pro
kaţdé oddělení v okrese Chomutov zpracovány Plány akceschopnosti a Plán obrany objektu
PČR OŘ Chomutov. Pracovník SKŘ se v roce 2006 zúčastnil cvičení IZS v SRN
v Marienbergu.
Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti
Problematice naplněnosti stavů je na OŘP ČR Chomutov věnována maximální
pozornost a proto je moţno konstatovat, ţe k 31. 12. 2006 jsou všechna tabulková místa
policistů obsazena. Současně je nutné konstatovat, ţe se jedná o stav přechodný s ohledem na
navýšení tabulkových policejních míst o 8 a účinnost zákona č. 361/2003 Sb.
V oblasti vzdělávání má okres Chomutov 63 policistů s vysokoškolským vzděláním
coţ je 15,6 %. V současné době studuje vysokou školu dalších 37 policistů.
V ekonomické oblasti rovněţ nedošlo k ţádným zásadním změnám, okres se potýká i
nadále s nedostatkem finančních prostředků. Jiţ čtvrtý rok není aktivně řešena otázka budovy
po zaniklém okresním úřadu a situace je stále na počátku.
OŘP ČR Chomutov je zapojeno v rámci pilotního projektu při zavádění nového
informačního systému ETŘ do PČR s cílem realizace elektronického spisu.
V rámci EFQM byl v roce 2006 v okrese Chomutov proveden a vyhodnocen průzkum
k prioritě komunikace u vnitřního a externího zákazníka.
Prevence
Preventivně informační skupina (dále jen „PIS“) okresního ředitelství Chomutov v
roce 2006 svou činnost zaměřila dvěma směry. V první řadě pokračovat v jiţ stávajících a
osvědčených prvcích primární prevence ve školách a školských zařízeních okresu Chomutov.
Dalším stěţejním cílem preventivního působení byla a je změna postoje veřejnosti k práci
policie nejen jako k represivní sloţce státu.
První úkol vychází z jiţ nastavených projektových záměrů, z nichţ lze zmínit Ajaxův
zápisník. Ten prostřednictvím sešitu a návštěv policisty ve školách seznamuje ţáky prvních
stupňů základních škol s úskalími kaţdodenního ţivota. Hravou formou zasvěcuje do základů
práva ať jiţ v podobě postihu dětí a mladistvých při překročení zákona, tak i postupů v
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případě kontaktu s protiprávním jednáním. Na druhém stupni základních škol a ostatních
školských zařízeních probíhá prevence v závislosti na věku oslovených. Z 41 uskutečněných
přednášek lze uvést problematiku šikany, zneuţívání návykových látek, dopravní výchovu a v
neposlední řadě trestní odpovědnost. Záměrem PIS okresního ředitelství Policie je oslovit co
moţná nejvíce škol. Na ţádost pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově PIS
uspořádala seminář pro pedagogy základních a středních škol z oblasti trestního práva.
Stěţejní částí semináře byly odpovědi na otázky týkající se drogové problematiky v
souvislosti s výskytem u ţáků. Městská Policie Chomutov zajišťuje situační prevenci
prostřednictvím kamerového dohlíţecího systému. Této skutečnosti jsme vyuţili v rámci
projektového vyučování Prevence, který byl vytvořen pro ţáky Základní školy Zahradní.
Jedná se o soubor přednášek a dalších aktivit, které provádí jak Policie ČR, tak i Městská
policie, a to vše za asistence dětí, a ty po celou dobu vyučování z provedených akcí
zpracovávají výstupy. Cílem projektu je aktivně zapojit a seznámit školáky s prací obou
sloţek. Přednášková činnost se nesoustřeďuje jen na děti, ale i na seniory, pro které PIS
pořádá pravidelná setkání s upozorněním na bezpečnostní rizika.
Druhým úkolem PIS bylo a je změna postoje veřejnosti k Policii. V tomto ohledu jsme
navázali na dobrou spolupráci s Městskou Policií v Chomutově. Významnou prezentační
událostí se stala Bambiriáda 2006 v prostoru Kamencového jezera, které se účastnila Policie
ČR, okresní ředitelství Policie SRN Chemnitz a Městská Policie Chomutov. Okresní
ředitelství Policie Chomutov během pololetí 2006 uskutečnilo 13 dnů s Policií po celém
regionu okresu Chomutov s pozitivním ohlasem. Nedílnou součástí PIS je komunikace se
sdělovacími prostředky. Kaţdý den jsou zpracovávány zprávy o bezpečnostní situaci okresu a
tyto předávány novinářům a zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva vnitra.
Svým obsahem a členěním pokrývají všechny oblasti informací. Dalším krokem
v přibliţování k veřejnosti je zbudování poradenské místnosti v budově okresního ředitelství,
která je plánovaná v průběhu roku 2007. Všechny kroky PIS, okresního ředitelství Policie
Chomutov jsou směřovány k otevřenějšímu přístupu k veřejnosti.
Ostatní
Problematice zkráceného přípravného řízení v okrese Chomutov byla věnována
maximální pozornost zejména ze strany pořádkové a dopravní sluţby (750 případů). Na
vysoký počet zkráceného přípravného řízení není následná odezva u okresního soudu a není
výjimkou, ţe někteří pachatelé jsou realizováni v jednom roce pětkrát i vícekrát, neţ dojde
k uloţení nějakého trestu.
Závěr
Lze konstatovat, ţe v roce 2006 odpovídala struktura nápadu trestné činnosti a vývoje
bezpečnostní situace specifikům okresu (příhraniční teritorium, značná a dlouhodobá míra
nezaměstnanosti, častá fluktuace osob, které nejsou v teritoriu trvale hlášené k pobytu),
změnám v trestním zákoně a nebyla ţádným způsobem narušena. Z pozic policie OŘ bylo
dosaţeno odpovídajících výsledků jak v rámci Správy Severočeského kraje, tak i v rámci
České republiky.
Prioritou pro činnost PČR zůstává problematika motorových vozidel a komunikace jak
s interním, tak externím zákazníkem.
Je předpoklad, ţe i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace v okrese
Chomutov k ţádným pronikavým změnám a úkoly policie, jak budou pro rok 2007 stanoveny,
budou opět splněny.
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Kriminální činy
Oficiální zprávu Policie ČR nyní ještě doplňuji popisem konkrétních trestných činů, o
nichţ se veřejnost dozvěděla především díky místním novinám, zejména pak týdeníku
Nástup.
Tento rok se ve městě stalo hned několik závaţných kriminálních činů, ve kterých
figurovaly ţeny, a to většinou jako oběti násilí. 23. června veřejnost rozrušila zpráva, ţe
v městském parku u divadla byla nalezena zavraţděná dívka, její tělo leţelo v křoví poblíţ
torza betonové fontány. Je smutnou skutečností, ţe náš park neslouţí jen k nevinným
procházkám či k posezení, kdy načerpáme sílu přírody. Láká hlavně mladé lidi, kteří se tu
baví po svém. Často je to bohuţel vandalismus a konzumace drog. A samozřejmě získávání
sexuálních zkušeností. A na to doplatila mladá dívka, která si zde dala schůzku s jedním
známým. Ten totiţ chtěl víc neţ ona a při nedobrovolném sexuálním aktu jí zardousil.
Mladého pachatele policisté vypátrali poměrně rychle, takţe ustaly fámy o tajemném
násilníkovi, který vraţdí na potkání... i kdyţ osobně jsem v parku, kam ráda chodím
fotografovat stromy, zaţila jedno zdánlivě nevinné přepadení, kdy se parta mladých lidí
bavila tím, ţe jeden z nich na mě v masce gorily zezadu a nečekaně „vybafl“ a pořádně mě
tím vylekal, zatímco kamarádi točili vše zpovzdálí na kameru, aby se pak mohli vesele bavit
ze strachu „přepadených“. Také pro muţe, kteří se rádi obnaţují před ţenami, je park
oblíbeným místem. O tom můţou vyprávět své studentky gymnázia, které tudy chodí do
školy. A některé raději nechodí a jdou oklikou okolními ulicemi, kde je přece jen bezpečněji.
Další, tentokrát loupeţná vraţda, se odehrála v jednom z barů v Beethovenově ulici,
kde se obětí návštěvníka herny stala obsluhující barmanka. Pachatele zadrţeli další
návštěvníci tohoto zařízení, kteří přišli do provozovny vzápětí po činu a našli bezvládné tělo
ţeny. Do třetice tentokrát všeho zlého se letos v Chomutově stala ještě jedna vraţda, jejíţ
obětí byla starší ţena. Toto násilí se odehrálo za zdmi jednoho z bytů. Tato ţena doplatila na
svojí důvěřivost, kdyţ si k sobě do bytu pozvala neznámého muţe.
Z nedovolené výroby a drţení omamných a psychotropních látek a jedů byla začátkem
roku obviněna učitelka základní školy Na Příkopech. Týdeník Nástup tak mohl pouţít titulek
„Na základní škole učila feťačka“. Jaké pocity tato zpráva vyvolala u rodičů dětí této nebo
i jiných škol, uţ média nezaznamenala a ani já jsem po tom nepátrala. Dovedu si to totiţ jako
matka školou povinných dětí ţivě představit. Smutné na tomto případu je i to, ţe na zálibu
čtyřicetileté učitelky chemie a matematiky se přišlo vlastně náhodou při silniční kontrole, kdy
policisté u Kamencového jezera zadrţeli dva muţe v ukradeném voze Fiat Uno. Ti se do auta
vloupali v ulici 28. října. Při dalším vyšetřování vyšlo najevo, ţe jeden z muţů si v bytě u své
přítelkyně vyráběl drogu pervitin. Ţena o tom nejen věděla, ale drogy také uţívala. Přišla tak
o zaměstnání a je vyšetřována. Na svojí obhajobu uvedla, ţe drogy neprodávala,
nedistribuovala ani nevyráběla, jen je občas uţívala, konkrétně pervitin a to podle svých slov
na zvýšení výkonnosti. Prohlásila také, ţe cítí vinu vůči rodičům a vůči řediteli školy. Ten o
obviněné ţeně řekl, ţe ačkoliv bývala kvalitní učitelkou, tak po odchodu do Ústí nad Labem,
odkud se zas po čase do Chomutova vrátila, měla problémy s udrţením pozornosti a kázně
dětí. Co vše se v jejím ţivotě odehrálo, ţe si musela pomáhat injekční stříkačkou, kterou prý u
lékaře nesnáší, si můţeme jen domýšlet. Stejně tak jako pozadí všech dalších kriminálních
činů, kde se sice dozvídáme detaily ono neblahého skutku, protoţe zlo přitahuje, ale po
příčinách uţ se příliš nepátrá.
Soudního projednávání se letos dočkal i člověk, který je chomutovskou veřejností
vnímán doslova jako novodobý mafián. Jmenuje se Stanislav Týr a je spolu se svou
manţelkou obviněn z organizování prostituce a praní špinavých peněz, které měl propírat
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nákupem nemovitostí a automobilů. Stanislav Týr se vţdy rád chlubil svými vlivnými styky,
které ho prý ochrání před veškerými státními kontrolami a zákroky policistů. Nakolik je toto
propojení pravdivé ví zřejmě jen on sám. Policistům se podařilo zaznamenat, ţe se
v neobvyklou hodinu sešel s ředitelem finančního úřadu, který dnes jiţ není ve své funkci.
Chomutovu se letos nevyhnulo ani několik loupežných přepadení. Brzy po otevření
HVB Banky na Blatenské ulici vnikli do jejích prostor lupiči s kuklami na hlavách a v rukou
měli krátké střelné zbraně. Odstrčili pokladní a sebrali jí peníze. Potom z banky utekli. Policie
má k dispozici záběry z bezpečnostních kamer. A víc uţ se veřejnost nedozvěděla. Ani to, zda
byl dopaden lupič, který ohroţoval majitelku klenotnictví v pasáţi na Zahradní. Muţ ve věku
kolem třiceti let si nejdřív prodejnu obhlédl, zajímal se o koupi prstenu v hodnotě šesti tisíc
korun a po normálním rozhovoru prodavačku klidně vyzval, ať mu dá všechny peníze, které
má. Na to ţena odvětila, ať vypadne a nic mu nedala. Napodruhé proto přišel rovnou s pistolí,
sice nejspíš plynovou, ale kdyţ před ţenou zbraň natáhl, tak ona jej poslechla a vydala mu tři
tisíce korun a vybrané prsteny v hodnotě 28 tisíc korun. Jak poté prozradila novinářům, její
zlatnictví uţ bylo vykradeno třikrát. Také majitelé malých prodejen s potravinami jsou často
ohroţováni zloději. Jak přijít snadno k penězům předvádělo trio pachatelů hned ve třinácti
prodejnách v okrese. Jeden zabavil prodavačku, druhý přestřihl kabel od pokladny, kterou tak
mohl snadno odnést, a třetí čekal na své komplice venku v autě. Drobní ţivnostníci se proto
začali chránit tím, ţe připevňují své pokladny napevno k prodejnímu pultu.
Těmito nepříjemnými zprávami končím kronikářský zápis pro rok 2006.
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Růţička Zdeněk str. 109

Řápková Ivana Ing. Mgr. str. 5, 13, 16, 17, 104, 109, 197, 201
Řehák Jan Ing. str. 13, 19, 104, 109
Říha Jaroslav str. 109

Sasko 86

Sídliště 11, 33
Severočeské doly str. 6, 7, 8, 133
Skejušan str. 90
Sociální péče str. 80-83, 87
Sociální sluţby str. 4, 166-171
Sochy str. 4, 8, 9
Sojka Theodor str. 15
Solesino str. 9
SPAR str. 10, 103, 105
Sport str. 4, 100, 101, 102, 149-151, 214-218
Statutární město str. 6, 9, 14, 73, 91-93
Skála Petr MUDr. str. 13, 110
Stehlíková Dţamila str. 14, 84, 109, 109
Stádník Jindřich str. 54, 104, 109, 218
Srba Miroslav str. 129
Stardance str.11
Stráţiště str. 33
Svobodová Marie str. 5, 10, 75

Školy str. 79, 80, 84, 88, 89, 95, 97
Šofr Miroslav MUDr. str. 109
Špejchar str. 13, 158
Šulcová Eva MUDr. str. 109
Štáfková Marie str. 104, 109
Švermák str. 195

TJ Sokol str. 4

Tomáše ze Štítného str. 151
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Umlauf Pavel str. 104, 109
Vánoce str. 14, 219-220

Vaňhová Jana str. 19, 84, 104, 109
Válcovny trub str. 132
Viták Jiří str. 104, 109
Vratislav Vajnar Ing. str. 133

Wachtfeidlová Irena str. 109
Záleský Miroslav MUDr. str. 8, 79

Zelenka Miloš Mgr. str. 109
Zeleň str. 11, 41, 42-43, 52, 153-154, 161-163
Zahradní str. 158
Zimní stadion str. 10, 39, 95, 103, 151
Znamenáček František str. 109
Zmátlová Libuše str.104, 109

Žák Jiří str. 215
Ţelezárny str. 51, 132
Ţiţkovo náměstí str. 12, 63
Ţivotní prostředí str. 40, 48, 50-52, 84, 159-164
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