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Úvod 
 

Rok 2008 byl v řadě událostí výjimečný, a tak se v kronice, popisující toto období, mísí údaje 

líčící vesměs pravidelně se opakující události nebo údaje (bilance jednotlivých událostí ve 

většině kapitol) s těmi, které z každoroční rutiny poněkud vybočily. To ostatně naznačuje i 

název poslední kapitoly, která je těmto událostem věnována. Nicméně jedna věc stojí svým 

významem a dopadem na další rozvoj města nad všemi ostatními a proto je jí věnována 

samostatná kapitola. Jde o Integrovaný plán rozvoje města, v jehož rámci se Chomutovu 

podařilo uspět v žádosti o evropské dotace. Na rozvoj města v příštích letech přispějí evropské 

fondy částkou přesahující miliardu korun. Rok 2008 se tak zapisuje do historie jako počátek 

etapy, na jejímž konci bude realizace velkorysých projektů, jež významně pozmění tvář 

města. 
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Události veřejného života  
 

Leden  

Průběh prvních minut roku 2008 byl jako obvykle sdělovacími prostředky 

nejpozorněji sledován na porodnických odděleních nemocnic. V neoficiálním soutěžení 

v rámci Ústeckého kraje tentokrát získal primát Chomutov. Ve zdejší nemocnici se 93 minut  

 

 
 

po půlnoci narodil Roman Saufflet (na snímku v náručí primátorky Ivany Řápkové, přihlíží 

jeho maminka Petra Tůmová). K dárku v podobě vkladní knížky, který dostává každoročně 

první novorozenec Chomutova od radnice, tak přibyl ještě šek na dvacet tisíc korun, který mu 

věnoval Ústecký kraj. 

První leden byl rovněž dnem, kdy v Chomutově začala platit vyhláška omezující 

provoz výherních hracích automatů na dobu od 14 do 22 hodin. Tato vyhláška vyvolala odpor 

zejména mezi provozovateli heren, ale vedení města při jednání s jejich zástupci dalo jasně 

najevo, že tato forma podnikání s sebou nese tolik negativ, že přínos z poplatků za automaty, 

který plyne do městského rozpočtu, zdaleka nepřeváží negativní jevy a sociální i bezpečnostní 

dopady, s nimiž může být gamblerství spojeno. 

Tříkrálová sbírka, kterou vyhlašuje Česká katolická charita, proběhla v ulicích města i 

letos a přinesla rekordní výnos 52 481 korun, téměř o třetinu víc než v předchozím roce. 

Peníze vybrané v tříkrálových sbírkách jsou určeny na dva projekty: Pomoc sociálně slabým 

rodinám a lidem v nouzi a Pomoc dětem z ulice v Ulánbátaru. 

Na sídlišti Zahradní, které patří, co se týče bezpečnosti, mezi problematické lokality 

Chomutova, byla zřízena služebna městské policie se čtyřiadvacetihodinovým provozem. 

Umístěna byla v pasáži KaSSu, kde slouží každodenně dva strážníci s velitelem a příležitostně 

také s dalšími posilami. Radnice tak zareagovala na stížnosti obchodníků ze zmíněné pasáže 

na nepřizpůsobivé, kteří je často obtěžovali, tloukli do výloh a dělali nepořádek. S 

pravidelnými obchůzkami městských policistů se situace zlepšila. Stejně tak si dávají větší 

pozor i pejskaři, kteří chodí se psy bez vodítka a dosud po nich nesbírali výkaly. Dále 

strážníci dohlížejí na pořádek kolem kontejnerů a využívání podchodů pod silnicí.  
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25. ledna proběhl už třetí Den otevřených dveří na chomutovské pobočce ČVUT, který 

přilákal na osmdesát studentů středních škol z Chomutova i blízkého okolí. Mezi těmi, kteří 

se snažili případným zájemcům o studium tuto prestižní vysokou školu přiblížit, byl jeden 

z jejích proděkanů Prof. Ing. Petr Zuna,CSc. D. Eng. h. c. (na snímku). 

 

Únor 

         Bylo uzavřeno kino Praha. K tomuto kroku vedly jeho provozovatele, Správu kulturních 

zařízení, kromě malého zájmu diváků nevyjasněné vlastnické vztahy. Otevřené zůstalo jen 

kino Oko. Obě kina potřebují modernizaci vybavení i zázemí, budovy ale patří státu a 

Chomutov nechce investovat do cizího majetku. Město požádalo o bezúplatný převod budov, 

ale Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost zamítl. Město se proto rozhodlo 

řešit problém výstavbou nového kina, které bude součástí rekreačně sportovního komplexu v 

areálu bývalých kasáren. 

Masopustní průvod pestrobarevných masek prošel v sobotu 2. února centrem 

Chomutova. Tradiční akce začínala i končila v Podkrušnohorském zooparku, jehož pracovníci 

každoroční průvod organizují. Do průvodu se zapojili i hasiči v historických kostýmech a 

starou hasičskou stříkačkou zapřaženou za koně.  

Od počátku měsíce začala platit nová obecně závazná vyhláška, která zpoplatňuje 

parkování v centru a přilehlých ulicích. Strážníci městské policie, kteří na dodržování 

vyhlášek dohlížejí, byli v prvním měsíci zavedení této novinky shovívaví, řidičům, kteří ji  

nedodržují, zatím dávali za stěrače upozornění. Vyhláška vyvolala ve veřejnosti značný ohlas, 

někteří lidé si pochvalovali, že konečně najdou ve své ulici místo k zaparkování, jiní 

protestovali, že za něco, co bylo dosud zadarmo, musejí platit. Nové opatření je první etapou 

systému parkování, který v příštích letech přinese vznik stovek nových parkovacích míst, 

zejména na sídlištích (více v kapitole Co hýbalo městem). 

Nejviditelnější ukazatel času v Chomutově, hodiny na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie, 

byly po zhruba dvouměsíční pauze uvedeny do provozu. Pracovníci technických služeb 

města, úseku veřejného osvětlení, 19. února opravili a nainstalovali nový výkonnější 

elektromotor, který by měl hodiny udržet v chodu déle než ty předešlé. Případná digitalizace 

hodin do budoucna je otázkou financí. 
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K sochám zdobícím nábřeží Chomutovky přibyla další díla. Po patronu Chomutova 

svatém Viktorovi, který byl usazen na jeden z nábřežních sloupců v lednu, přibyla klečící 

Máří Magdalena. Sochy obou světců pocházejí z dílny akademického sochaře Jaroslava 

Jelínka (na snímku při instalaci). Patří do série soch ze zničených kostelů v našem kraji nebo 

majících nějaký vztah k regionu Chomutovska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občané Chomutova dostali šanci spolurozhodnout, kam půjdou dotace Evropské unie 

v řádu stovek milionů korun. Podmínkou pro jejich čerpání je zpracování Integrovaného plánu 

rozvoje města. Jeho součástí jsou zpracované dokumenty, které se vztahují k obnově sídlišť 

Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná a rozvoj oblasti bývalých kasáren a přilehlého 

okolí, včetně Kamencového jezera. Prostřednictvím dotazníku v Chomutovských novinách se 

ale mohli se svými nápady zapojit i obyvatelé města. 

Magistrát vyhodnotil anketu, jejímž prostřednictvím zjišťoval, co jeho klientům – 

občanům města – na úřadě vadí nebo chybí. Z pěti tisíc anketních lístků se jich vrátila téměř 

polovina (2 343), přičemž na dotaz, zda se setkávají s nevlídnými či dokonce arogantními 

úředníky, přibližně čtvrtina respondentů odpověděla kladně. Anketa tak poukázala na 

konkrétní nedostatky a ty mohly být odstraněny.  

 

Březen 

První jarní měsíc začal divoce – 1. března zasáhla republiku vichřice Emma, 

provázená prudkými srážkami a krupobitím. Vichřice, která dosahovala místy síly orkánu a 

vyžádala si dva lidské životy, se nevyhnula ani Chomutovsku. Síla větru tu dosahovala 

předposledního stupně z dvanáctistupňové Beaufortovy stupnice, který je označován za 

mohutnou vichřici. U Hrušovan vítr srazil stožár vysokého napětí. Hasičské jednotky na 

Chomutovsku zaznamenaly na desítku výjezdů, převážně k odstraňování padlých stromů, 

větví a uvolněných plechových krytin. V Chomutově samotném zanechalo řádění živlu 

nepořádek – popadané větve a přenosné značky či přesunuté menší odpadové kontejnery. V 

parku dokonce spadl strom. 
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Šedesát let existence si připomněl chomutovský hokej výstavou, která probíhala od 8. 

března do 24. května v kostele svaté Kateřiny na náměstí 1. máje. Zahájení výstavy mapující 

historii i současnost ve městě bezkonkurenčně nejpopulárnějšího sportu se zúčastnily i některé 

legendy chomutovského – i československého – hokeje, například Miroslav Kluc, Josef 

Mikoláš nebo Josef Volák, ale i řada dalších hráčských osobností minulých desetiletí. 

Čítárna knihovny připravila pro zrakově postižené občany od března novinku v oblasti 

půjčování zvukových knih – doplnění stávajícího fondu na kazetách o tituly ve formátu mp3. 

Jejich výhodou je mnohonásobně větší kapacita – na jedno CD se vejde až 24 hodin záznamu. 

Nahrávky zvukové knihovny SKKS jsou určeny výhradně zrakově postiženým občanům a 

držitelům průkazu ZTP, kterým typ tělesného postižení neumožňuje přečíst si knihu běžným 

způsobem. Této služby využívá kolem padesáti stálých klientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvacet pět lísek nahradilo javory ve středovém pásu v Palackého ulici. Ty byly 

vysázeny před několika lety, ale zvýšení množství exhalací z automobilů javorům nesvědčilo, 

takže nerostly a postupně odumírají. Nahradit by je měly odolnější lísky turecké. 
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Koncept Phone Book, který je s úspěchem využíván na magistrátu, získal druhé místo 

v krajském kole soutěže Zlatý erb 2008 v kategorii Nejlepší elektronická služba. Projekt 

umožňuje provádět úřední úkony dálkově, prostřednictvím mobilu a SMS. 

Stejně jako v minulých letech se město připojilo k manifestačnímu vyvěšení tibetské 

vlajky, jímž si demokratický svět připomíná výročí březnové povstání Tibeťanů proti čínské 

okupaci a jeho krvavé potlačení z roku 1959. Tuto událost rovněž připomněla mandala, 

tradiční buddhistický obrazec z barevných písků, kterou na chodníku před kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie vytvořili studenti Soukromého gymnázia Chomutov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při příležitosti Dne učitelů Ústecký kraj ocenil práci nejlepších pedagogů. Mezi 

čtrnácti vyznamenanými byli i dva chomutovští: Hana Koudelková ze Střední průmyslové 

školy a Jindřich Kyznar ze Střední odborné školy gastronomie a Střední odborné školy. 

 

Druhou nejlepší turistickou pohlednici  

v Česku vydal Chomutov. Je na ní větrný  

mlýn ze skanzenu Stará Ves, který je  

součástí Podkrušnohorského zooparku,  

a další snímky ze zahrady či zdejšího  

skanzenu. Jejím autoremje klášterecký  

fotograf František Snížek. Pohlednice  

získala ocenění od odborníků na cestovní 

ruch v jedenáctém ročníku soutěže, která  

se konala v rámci pražského veletrhu 

HolidayWorld. 

 

 

Duben 

Druhé čtvrtletí začalo bojem o výši vstupného v Podkrušnohorském zooparku, který se 

později vyvinul ve střet jeho ředitele s vedením města. Problém spočíval v tom, že radní 

města, jakožto představitelé zřizovatele, se o tomto opatření dozvěděli až ze sdělovacích 

prostředků. Primátorka Ivana Řápková vyzvala ředitele PZOO Přemysla Rabase, aby zdražení 
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pozastavil a vysvětlil. Na základě rozhodnutí zřizovatele se ceny vstupného vrátily na původní 

úroveň (65 korun za dospělého a 40 korun za dítě). 

Další novinku přinesla nová vyhláška, která úplně zakázala provoz výherních hracích 

automatů v centru a na velkých sídlištích. Zastupitelstvo ji schválilo 31. března a v platnost 

vstoupila už o den později. Toto legislativní opatření nahradilo předchozí vyhlášku, která 

omezovala provozní dobu výherních hracích přístrojů, ale jejich provozovatelé ji obcházeli. 

Ochrana slušných občanů před hlučícími návštěvníky restaurací, barů či diskoték byla 

cílem jiné obecně závazné vyhlášky města, která omezuje hudební produkce v restauracích po 

22. hodině v některých vymezených zónách města, především v centru a na sídlištích. 

Provozovny, které nejsou předmětem stížností občanů, pak mohou získat výjimku. 

V neděli 7. dubna došlo k havárii rozvodu tepla. U Domu pečovatelské služby Merkur 

v Horní Vsi praskla trubka, zkorodovaná zřejmě v důsledku působení solných roztoků, 

vznikajících v rámci zimní údržby komunikací. Bez tepla a teplé vody prožili nedělní 

odpoledne obyvatelé centra a Zadních Vinohrad, o půlnoci byl přívod tepla obnoven v Horní 

Vsi a v pondělí ráno na sídlištích směrem k Jirkovu. 

Jak se ukázalo, zdražení vstupného do PZOO bylo pro radní města příslovečnou 

poslední kapkou jejich trpělivosti ohledně postupu jeho ředitele Rabase. Na jednání rady 7. 

dubna schválili deseti hlasy z jedenácti jeho odvolání s odůvodněním, že se dlouhodobě 

dopouštěl závažných chyb v řízení této příspěvkové organizace města a v komunikaci se 

zřizovatelem. Několik dní poté radní Jiří Roth, člen Strany zelených, vystoupil ze strany. 

Příčinou jeho rozhodnutí byly výčitky spolustraníků za jeho postoj při odvolání Přemysla 

Rabase, který je rovněž členem SZ. Dalším důsledkem bylo rozhodnutí Michala Kasla (za 

SZ), který jediný hlasoval proti Rabasově odvolání, z tohoto samosprávného orgánu 

odstoupit. V polovině měsíce pak Strana zelených vystoupila z radniční trojkoalice. Na 

demonstraci svolané na protest proti odvolání Přemysla Rabase mu vyjádřilo podporu asi tři 

sta lidí.  

Některé kroky vedení města, například výše zmíněné vyhlášky či personální opatření 

v čele PZOO, vyvolaly u části veřejnosti nelibost. Projevit svůj názor, třeba i kritický, je 

v demokratické společnosti běžné, tyto projevy by však měly dodržovat jisté meze. A ty byly 

překročeny, když primátorce kdosi zaslal výhružný dopis obsahující nábojnici. Policie tento 

případ šetřila, ale neúspěšně.  

Ve skanzenu Stará Ves v areálu zooparku byla v první polovině měsíce založena 

vinice. Ve spolupráci se známým pěstitelem vinné révy Ivanem Váňou z Vinařství Chrámce 

sem zahradníci vysázeli 186 sazenic tří druhů vinné révy, odolné proti škůdcům.  

Poslední dubnový den patřil Integrovanému projektu rozvoje města. Magistrát 

v městském divadle prezentoval virtuální podobu relaxačního a oddechového centra, které se 

chystá vybudovat v areálu bývalých vojenských kasáren. Projednávání mělo poněkud 

bouřlivější atmosféru, protože do divadla dorazili také odpůrci projektu, kteří záměr více než 

miliardové investice hlasitě kritizovali. Většinu nákladů projektu by měly pokrýt dotace z EU. 

Integrovanému projektu rozvoje města je v kronice věnována samostatná kapitola 

 

Květen 

Ke studentům z několika zemí, kteří se rozhodli překonat evropský rekord 

v hromadném tančení čtverylky, se připojili i ti chomutovští. Na náměstí 1. máje se sešlo 286 

lidí, kteří spolu se středoškoláky z Karlových Varů, Sokolova a Příbrami přispěli k tomu, že 

rekord z roku 2006 (23 628 lidí) byl překonán. Tanečníků, kteří ve stejný moment vytáčeli 

čtverylku také ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Maďarsku, Rakousku a na 

Slovensku, bylo přes 27 000 (viz snímek na další straně). 
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Klienti Domova pro seniory na Písečné se dočkali společenské místnosti, která jim při 

provozování nejrůznějších aktivit citelně scházela. Kapacita nové klubovny je osmdesát osob 

a tak tu konečně mohou být pořádány akce pro více klientů najednou. 

Po několika letech byl 20. května znovu otevřen židovský hřbitov Chomutově. Při té 

příležitosti byl odhalen památník symbolizující semknutí židovského lidu. Slavnostního aktu 

se kromě představitelů města a Židovské obce účastnila řada osobností, například Vrchní 

zemský rabín Karol Sidon, zástupce nadačního fondu obětem holocaustu Michel 

Liechtenstein či ředitel památníku Terezín Jan Munk. Nejvýznamnějším hostem byl 

velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy, který se při příležitosti návštěvy Chomutova zapsal do 

pamětní knihy města (na snímku s primátorkou Ivanou Řápkovou).  
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Červen proběhl ve znamení dvou protestních akcí s celostátním dosahem, které se 

nevyhnuly ani Chomutovu. 9. června proběhla stávka učitelů. Zapojila se do ní větší část 

chomutovských škol. Jednodenní stávkou učitelé poukázali na svou nespokojenost s výší 

svých platů. 

O dva týdny později, 24. června, došlo k výstražné stávce v dopravě a ve 

zdravotnictví. Nejvíce postihla železniční dopravu, ze stanic v Ústeckém kraji podle jízdního 

řádu nevyjely asi dvě desítky vlaků. Na Chomutovsku stávka proběhla jen symbolicky. 

Autobusy a trolejbusy Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova přerušily jízdu nejvýše 

na pět minut. Zaměstnanci chomutovské nemocnice stávce vyjádřili podporu, ale rozsahu 

ordinačních hodin ani péče o pacienty se to ale nedotklo.  

Stejný den proběhlo jednání zastupitelstva města, které mimo jiné schválilo personální 

obměnu rady města. Michala Kasla a Vladimíra Jandu (ODS), který rezignoval ze zdravotních 

důvodů, nahradili Marie Štáfková (ČSSD) a Stanislav Aubrecht (ODS). Po této změně se 

složení rady pozměnilo: ODS má šest mandátů, ČSSD čtyři mandáty a jedenáctým radním 

zůstal Jiří Roth (nezařazený). 

 

Červenec a srpen bývají na události skoupé. Doba dovolených není obdobím horečné 

aktivity, ale spíš zvolnění tempa, občas zpestřeným nějakou kulturní událostí.  

Výstava Ohlas Pražského jara a Charty 77 v Lotyšsku a Pobaltí, která byla v letních 

měsících nainstalována v chomutovském Oblastním muzeu, se stala cílem návštěvy 

velvyslankyně Lotyšské republiky Argity Daudze, která do Chomutova zavítala 10. července. 

Před návštěvou výstavy si velvyslankyně prohlídla historické centrum Chomutova. 

Od 1. srpna má Podkrušnohorský zoopark nového šéfa. Ve výběrovém řízení na pozici 

ředitele byla nejúspěšnější dlouholetá zooložka PZOO Iveta Rabasová, bývalá partnerka 

odvolaného ředitele.  

21. srpna připomněli občanům města čtyřicáté výročí okupace republiky armádami 

Varšavské smlouvy nadšenci z Klubu vojenské historie Nord-Sever a dalších tří klubů, když 

na náměstí 1. máje zinscenovali dobovou ukázku vpádu cizích vojsk včetně protestů 

demonstrantů.  
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Koncem srpna obohatilo zeleň ve městě dalších třicet osm okrasných stromů, a to 

v různých lokalitách, v Kundratické, Bezručově a Revoluční ulici a na hřbitově. Nahradily tak 

stromy, které musely být pokáceny z bezpečnostních důvodů nebo uschly. Jde o součást 

dlouhodobého a průběžného procesu péče o veřejnou zeleň. 

 

 
 

Archeology na Žižkově náměstí vystřídali v poslední srpnové dekádě stavbaři (na 

snímku). S tříletým zpožděním tu byla zahájena stavba dvoupodlažní obchodní galerie. 

Zpoždění „mají na svědomí“ zčásti právě archeologové, kteří v těchto prostorách našli 

zajímavé artefakty z minulosti města. Stavba je kombinací dvacítky různě velkých bytů a 

zhruba stejného počtu obchodů, doplněnou o 52 parkovacích míst na střeše budovy. Komplex 

naváže na pěší zónu a architektonicky dotvoří zástavbu v centru města. Nahradí tak bývalé 

autobusové nádraží, které se z náměstí přesunulo v roce 2000.  

 

Září 

Kino Praha zůstane městu. Dlouholeté úsilí radnice, aby stát objekt v centru města 

převedl do majetku Chomutova, nebylo pro neústupnost příslušného státního úřadu 

korunováno úspěchem. Zastupitelé přesto o historickou budovu přímo naproti radnici nechtěli 

přijít, a proto počátkem měsíce rozhodli, že přistoupí k jejímu odkoupení. Cena stanovená 

státem činí 8,6 milionu korun, další značnou částku si vyžádají opravy budovy. O využití 

objektu zatím nebylo rozhodnuto. 

Den pro kuře, akce na podporu nadace Pomozte dětem, proběhl i v Chomutově. 

Zázemím iniciativy, z jejíhož výtěžku jsou financovány projekty zaměřené na děti bez rodičů, 

zdravotně handicapované nebo jinak ohrožené, se stal Dům dětí a mládeže. Vybralo se téměř 

40 000 korun a je potěšitelné, že hlavními přispěvateli byly především rovněž děti. 

15. září pustily teplárny do domů a bytů teplo, začala topná sezona. 
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Říjen 

Lupiči, kteří vloni v prosinci přepadli chomutovskou pobočku Raiffeisenbank, byli 

dopadeni. Z gangsterského činu, který se vyvinul v únos rukojmího, automobilovou honičku a 

přestřelku s policisty, obvinili policisté šestici mužů, Ukázalo se, že jádro lupičského gangu 

tvořili profesionálové z Armády ČR. Lupiči byli při přepadu dobře organizovaní, jednali 

racionálně a i při pronásledování byli schopni cíleně střílet. Proto byla jednou z vyšetřovacích 

verzí právě ta, že by mohlo jít o profesionály. Tato stopa se ukázala jako správná. 8. října 

v šest hodin ráno na pěti různých místech republiky je zásahové jednotky zadržely. 

Onkologické centrum nemocnice je bohatší o dvacet dva televizory. Získalo je díky 

bývalému pacientovi Miroslavovi Kalinovi. Ten ani po vyléčení nezapomněl na to, jaké to je, 

trávit čas v prázdném pokoji s kapačkou v ruce. Proto se rozhodl pomoci. Přišel s myšlenkou 

propagačního běhu od onkologického centra v Kyselce na Karlovarsku k onkologickému 

centru v Ostravě. Jeho úmysl zdolat 428 kilometrů dlouhou trať vyvolal odezvu. Z různých 

stran se ozývali lidé, kteří mu poskytovali buď přímo televizory nebo peníze na jejich nákup. 

9. října tak mohl onkologickému centru v Chomutově předat prvních jedenáct televizorů.  

V noci na 10. říjen zasáhlo západní cíp republiky zemětřesení. Seismická aktivita, jejíž 

epicentrum bylo poblíž obce Nový Kostel na Chebsku v hloubi deseti kilometrů, sestávala 

z několika otřesů, z nichž největší dosáhl 3,9 stupně Richterovy stupnice. Otřesy zaznamenali 

i v Chomutově, kde několik lidí hlásilo, že kolem páté hodiny ranní se jejich domy asi minutu 

otřásaly. Škody však naštěstí zaznamenány nebyly. 

 

 
 

Jednání o kinech byla ukončena. Zatímco město za budovu v centru zaplatí, Oko získá 

bezúplatně. V Praze se od letošního roku nepromítá, kino Oko dále slouží, v současné době 

jako jediné ve městě, s výjimkou sezonního kina letního. 

Po Kadani se také Chomutov se stal místem demonstrací proti způsobu, jakým hodlá 

společnost ČEZ, a. s., privatizovat podnikové byty. V centru města se sešlo na dvě stě padesát 

lidí s transparenty, aby vyjádřili nesouhlas s tím, že byty nejsou nabízeny k odkupu 

přednostně nájemníkům a za zbytkovou cenu, ale že za cenu tržní je může získat kdokoliv. 

Město ocenilo významné dárce krve. Z rukou primátorky Ivany Řápkové převzali 

zlatý kříž Českého červeného kříže druhé třídy Václav Novák, Jiří Čermák a Václav Krčmář. 

Všichni darovali krev stodvacetkrát. 
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Na tři sta dětí z dětských domovů nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Maďarska, 

Chorvatska a Běloruska, se sjelo ve dnech 17. až 19. října do Chomutova, aby zde předvedly 

své umění. Už počtvrté se stal Chomutov hostitelem přehlídky zájmově umělecké činnosti 

dětí z dětských domovů s názvem Můj koncert. Akce se stejně jako v minulých letech 

vydařila, děti vytvořily kouzelnou atmosféru, ať už v roli účinkujících nebo publika.  

Hubertovou jízdou zakončili chomutovští jezdci sportovní sezonu. Tradiční akci, 

symbolický hon na lišku, jehož se zúčastnilo na 40 jezdců, uspořádal Jezdecký klub 

Chomutov ve spolupráci se zooparkem a městem. 

 

Listopad 

Téměř roční práce se počátkem měsíce dočkala symbolického zúročení. Primátorka  

Ivana Řápková podepsala 3. listopadu smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 

(více v kapitole IPRM). Chomutov tak může tak čerpat prostředky z miliardové dotace od EU 

na výstavbu centra sportu a volného času v areálu bývalých kasáren na Zadních Vinohradech 

a v přilehlém okolí. 

 

Den veteránů, 11. listopad,  

si představitelé města a  

společenských organizací  

připomněli položením kytic  

u památníku padlým ve  

světových válkách v parčíku  

u kostela sv. Barbory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces privatizace městských bytů, který trval osm let, je prakticky u konce. Lidé odkoupili 

od města více než sedm a půl tisíce bytů z jedenácti tisíc, poslední dvě stovky jsou určeny 

k prodeji do konce roku. Zbylé byty převezme do správy městem nově zřízená společnost, 

Chomutovská bytová a. s. Prodejem bytů přibylo do městské pokladny 212,8 milionu korun. 

Chomutov se stal druhým městem v kraji (po Kadani) a sedmnáctým v republice, které má

        k dispozici babybox. Na zřízení 

        této schránky, jež může zachránit

        život odloženým novorozencům,

        přispěly Severočeské doly částkou

        250 tisíc korun, 50 tisíc korun

        přidalo město, stavební úpravy

        spojené s instalací boxu uhradila

        Krajská zdravotní, a. s., která bude

        pokrývat také provozní náklady.

        Patronem babyboxu je režisér Jiří

        Strach. Na snímku primátorka

        Ivana Řápková, která jeho nápad

        podpořila. 
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Náměstkyně primátorky Jana Vaňhová byla 26. listopadu na zasedání Zastupitelstva 

Ústeckého kraje zvolena hejtmankou kraje. V chomutovské radě města nadále zůstává, ale na 

post náměstkyně rezignovala. Za svoji nástupkyni navrhla radní Marii Štáfkovou. 

 

Prosinec 

3. prosince byl slavnostně  

otevřen most přes silnici I/13. 

Ten nechalo Ředitelství silnic a 

dálnic začátkem roku strhnout  

kvůli špatnému technickému  

stavu a na jeho místě postavilo  

nový. Tím skončila trolejbusová  

výluková doprava i náhradní  

autobusová doprava MHD. 

 

 

 

Osmnáct metrů vysoký, přes dvě tuny vážící smrk tvořil od začátku prosince dominantu 

náměstí 1. máje. Poté, co byl vyzdoben pěti tisíci žároviček, došlo 5. prosince na jeho 

slavnostní rozsvícení, které sledovaly tisíce lidí. Tomu předcházel program, v němž dostali 

prostor čerti i andělé, kteří se dokonce vznášeli nad zaplněným náměstím. Slavnostní 

podvečerní hodinku završil ohňostroj. 

 

 
 

V polovině prosince proběhlo poslední zasedání zastupitelstva, na nichž byly stvrzeny některé 

personální změny ve vedení města. Náměstkyní primátorky byla zvolena Marie Štáfková. 

Rezignaci na post městského zastupitele ohlásil Rudolf Kozák, který se chce plně věnovat 

práci krajského zastupitele. 
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Společnost, kultura, sport 
 

Leden  

Ve třináctém ročníku ankety Chomutovského deníku Sportovec Chomutovska, která 

proběhla v divadle, byl vítězem hlavní kategorie vyhlášen softbalista Jan Přibyl. Ocenění jako 

nejlepší kolektiv získali hokejisté KLH Chomutov. V kategorii mládeže zvítězila kanoistka 

Marcela Krauzová, nejúspěšnějším kolektivem se stali volejbalisté VK Ervěnice. 

 

Únor 

Chomutov se představil v další knize. Publikace Kuriozity po Česku aneb jednou nohou 

v nebi, která vyšla počátkem roku, zmiňuje zajímavá města a lokality. Nechybí tu ani zmínka 

o Chomutovu. Město se tu prezentuje na dvou stranách v podtitulu Pod nebeskou klenbou 

chrámu, který je věnován kostelu sv. Kateřiny, a Na ochozu městské věže. Texty připravil 

městský architekt Jaroslav Pachner. Kniha prezentuje netradiční místa, která na čtenáře, stejně 

jako na samotného návštěvníka, působí „nebeským“ dojmem. Jsou to kostely, kláštery, 

chrámy, věže, rozhledny a netradiční vyhlídky, které člověka nebi přibližují. Kniha byla dána 

do prodeje v městském informačním středisku v české (250 ks) i anglické verzi (50 ks). 

 

V městské sportovní hale proběhla 

basketbalová exhibice All Star Game. 

Této ojedinělé události, při níž mohli 

 návštěvníci zhlédnout um basketbalových 

kouzelníků z naší nejvyšší soutěže 

v podobě souboje jejích tuzemských a 

zahraničních aktérů, se zúčastnil také 

reprezentant Jakub Houška, chomutovský 

odchovanec.  

 

 

 

 

 

O budoucnost se nemusí bát chomutovský sport číslo jedna. Soustavná práce s mládeží 

přinesla ovoce - dorostenci i junioři se po pěti letech vrátili do hokejové extraligy. 

 

Březen 

Městské divadlo hostilo patnáctýročník finále  

České republiky Missis 2008. Vítězství  

v soutěži o nejmilejší maminku a dítě získala  

Edita Burešová s pětiletým Tomáškem  

z Velkého Oseka. Vítězná korunka ale zůstala 

doma, přesněji řečeno „za humny“. Součástí 

akce totiž byla dražba, v níž mimo jiné byla  

dražena i korunka vítězky, za kterou nejvíc  

(75 tisíc korun) nabídl jirkovský starosta  

Radek Štejnar. Výtěžek dražby se rozdělil  

mezi církevní charitativní organizace a čtyři 

dětské domovy včetně toho chomutovského. 
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Ve čtvrtek 6. března proběhla v knihkupectví DDD v Ruské ulici autogramiáda další 

knihy, tentokrát nešlo o knihu týkající se přímo Chomutova, ale o dílo autora - Chomutovana. 

Mezi spisovatele se zařadil Vilém Hubka. Jeho prvotina nese název Babů a její ilustrace se 

ujal Milan Bezaniuk.  

Hokejové mužstvo KLH Chomutov opět zůstalo před branami vysněné extraligy. Po 

dobrých výkonech v základní i ve vyřazovací části i v play off je zastavila ve finále Mladá 

Boleslav, které naši hokejisté podlehli 0:4 na zápasy. 

 

Tečkou za chomutovskou plesovou 

sezonu byl Reprezentační ples 

města, který proběhl poslední 

březnovou sobotu. Role moderátora 

se ujal herec Jan Čenský (na snímku 

vpravo)  Ples měl stejně jako loni 

také charitativní rozměr. Při jeho 

zahájení primátorka Ivana Řápková 

předala šek na 60 tisíc korun 

vedoucí chomutovského Klokánka, 

zařízení pro opuštěné a týrané děti, 

Karin Sobotkové (druhá zprava).  

 

 

 

Duben 

Vrcholem kulturní sezony  

pro desítky, možná stovky  

příznivců a především fanynek  

zejména středního a vyššího  

věku byl koncert Karla Gotta,  

který proběhl v městském  

divadle. I když vstupné nebylo 

nejlevnější (500, 700 a 900  

korun), divadlo bylo zaplněné  

do posledního místa. Diváci  

se vydali na procházku  

Gottovou dlouhou kariérou 

zpestřenou neotřelými  

vzpomínkami na kolegy  

z branže a vtipným mluveným  

slovem, v němž hvězdě večera 

zdařile sekundoval generační  

souputník Karel Štědrý. Ale především se dočkali řady osvědčených hitů, při kterých leckteré 

z návštěvnic neskrývaly nadšení či dojetí. Přes komorní podobu pořadu šlo podle spokojených 

diváků o mimořádný zážitek. 

Chomutov se o posledním dubnovém víkendu přenesl do časů cylindrů a šněrovaček. 

Tradiční akci, Chomutovské slavnosti, tentokrát nedotvářeli středověcí rytíři ani žoldnéři 

z dob třicetileté války, ale například flašinetář, medvědář, harmonikář, c. a k. šraml… Město 

se vrátilo do minulosti poněkud bližší, do 19. století a jeho jarmarků. Na náměstí během obou 

dní přišly tisíce lidí. Součástí slavností byl i úspěšný pokus o dosažení rekordu v počtu lidí v 

historických kostýmech na jednom místě, kterých se sešlo 92.  
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Květen 

Do skateparku na Kamenném Vrchu zavítalo během víkendu postupně asi dva tisíce 

návštěvníků. Proběhl tu jeden z dvanácti kvalifikačních závodů v Evropě o divokou kartu na 

finále soutěže Quiksilver Bowlriders ve švédském Malmö, přičemž Chomutov byl jediným 

českým městem, v němž se tato kvalifikace konala. Odráží to prestiž, kterou chomutovský 

areál mezi skateboardisty areál má. Ti ho označují za jeden z nejlepších v republice. 

 

Červen 

        V centru Chomutova proběhl pátý 

a        ročník hudebního a divadelního 

        festivalu Otevřeno. Opět nabídl 

        pořádnou porci kulturních lahůdek. 

        Postaralo se o to 17 souborů. K 

        těm, které sklidily největší ohlas, 

        patřily například hudební skupiny 

        Support Lesbiens, Laura a její tygři 

        nebo chomutovští Plus naši,  

        z divadelních představení patřilo 

        k vrcholům vystoupení pražského 

        souboru Vosto5, který si za scénu 

        vybral  pódium v atriu a předvedl

        představení plné pohotových 

        improvizací a vtipu (na snímku). 
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O zdárný průběh festivalu se 

postaral herecký soubor Divadla 

V Pytli v čele s principálem 

Petrem Stolařem z Hrobu. 

Parta veselých komediantů 

nezapomněla ani na děti, 

pro které přichystala  

řadu zábavných soutěží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenou Jiřího Popela z Lobkovic byly 20. června oceněny čtyři osobnosti, které svou prací 

přispěly k rozvoji nebo propagaci Chomutova. Bývalý městský architekt Antonín Míka 

připravoval urbanisticky rozvoj Chomutova a Jirkova. Má zásluhu na tom, že monstrózní 

plány na odstranění historického centra Chomutova nakonec nebyly realizovány. V současné 

době se podílí na úsilí Chomutova stát se bezbariérovým městem. Amatérský řezbář Josef 

Fiala vytvořil krásný betlém, který celoročně propůjčuje Oblastnímu muzeu Chomutov. 

Hudebník Karel Ton, který stál u zrodu dechovky Chomutovanka, již dlouhá léta vedl a 

reprezentoval s ní město na různých soutěžích, byl oceněn in memoriam. Čtveřici doplnila 

historička Eva Šamšulová (na snímku přijímá gratulaci matrikářky Ivany Kopřivové), 

dlouholetá pracovnice oblastního muzea, autorka či spoluautorka mnoha výstav a autorka 

řady odborných publikací. 
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Červenec 

Ve dnech 24. až 27. července 

proběhly v Chomutově už čtvrté 

Viktoriánské slavnosti, jejichž  

hlavním iniciátorem je místní  

soubor Krušnohor. Kromě něj a 

dalších dvou tuzemských souborů 

(Valašský vojvoda z Kozlovic a 

Dyleň z Karlových Varů) své 

umění předvedli také zahraniční 

hosté: bulharský soubor Belica a 

lotyšský Dancitis. Tančilo se a 

zpívalo v „mušli“ - na malém 

podiu v zahradní restauraci u 

divadla (viz snímek), v atriu 

SKKS, ale také na veřejných 

prostranstvích v ulicích města. 

Čtyřdenní akce vyvrcholila nedělní slavnostní mší v kostele svatého Ignáce. 

 

Srpen 

Počátkem srpna je v kulturním kalendáři zaškrtnutá další pravidelná akce. Festival nesoucí 

název podle „místa činu“ Kamenčák 2008 probíhal jednak v areálu jezera, kde dostala prostor 

soutěž pro děti i rodiče a hudba folkového žánru, jednak na pódiu letního kina, které patřilo 

převážně rockovým kapelám. Hlavní hvězdou večera byla skupina Olympic s nestárnoucím 

Petrem Jandou. 

Atrium bývalého jezuitského kláštera ozdobilo půldruhé desítky plastik, jež vytvořili čeští i 

zahraniční umělci, kteří se sešli na Mezinárodním setkání sochařů v Boleboři. Toto tvůrčí 

setkání proběhlo v červenci už pošesté a jeho iniciátorem je bolebořský umělec Roman 

Křelina. 

Skateboardový areál 

na Kamenném Vrchu 

23. srpna opět přivítal 

elitu tohoto mladého 

sportu. Konal se tu 

jeden ze závodů Českého 

skateboardového poháru 

a město Chomutov bylo 

jeho spolupořadatelem. 
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O posledním prázdninovém víkendu se v centru města konal pátý ročník nezávislého 

česko-saského hudebního festivalu Cumbajšpíl. Jen málokdo asi ví, co se skrývá pod pojmy 

klezmer, noise či crust, ale i to podle pořadatelů na festivalu znělo. Produkci téměř tří desítek 

hudebních formací převážně z obou stran hranice, stojících stranou od hlavního hudebního 

proudu, doplňovalo dunění reprodukované hudby ze stánku dýdžejů, kelímkové pivo pak 

donesené pití z batůžků, nabídku kromě možnosti posezení v čajovně zpestřoval stan 

s filmovými lahůdkami pro náročné diváky. Městský park prostě patřil kultuře nazývané 

menšinová a jejím vyznavačům, mladým Čechům a Němcům, občas exhibujícím neobvyklým 

až bizarním zjevem, ať už  

na pódiu altánku nebo  

pod ním. A tak decibely  

vibrovaly, lidé křepčili  

nebo jen tak posedávali a  

klábosili, kolem se  

povalovaly kelímky od 

piva a láhve od kdečeho,  

místy i jejich konzumenti,  

nocí voněla vodní dýmka  

i tráva – zkrátka park  

obsadilo nekonformní  

mládí se vším kladným  

i záporným, co k tomu  

patří.  

 

Září 

Podobné zaměření měla i další kulturní akce, patřící již tradičně ke konci prázdnin a 

začátku školního roku. 6. září  se v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb konal 

rovněž popáté podzimní rockový festival Indian Summer Open Air. Vystoupily na něm místní 

kapely Mean On Eyes, Whispering Of Soul, Pinking Shears, Harrem a X-left To Die. 

Posledně zmiňovaná kapela (na snímku) je v současné době nejúspěšnější hudební formace z 

Chomutovska a dosahuje úspěchů daleko přesahujících formát regionu. 
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Říjen 

Už třináctou sezonu zahájily Chomutovské hudební večery. Jejich realizátorem je 

kontrabasista Petr Macek z Mostu, který jako manažer, producent a šéf orchestru připravuje 

každoročně sérii koncertů. Ta nabízí pestrou směs klasické hudby s jinými žánry, jako třeba 

operetou, nebo šansony, v nichž se chomutovskému publiku představují nadějní mladí sólisté, 

ale i věhlasní umělci. Úvodní koncert sezony, který zazněl v městském divadla 8. října, nesl 

název Slavné světové klavírní lahůdky a zazněla na něm vedle Čajkovského klavírního 

koncertu věhlasná Rapsodie v modrém George Gerhswina. 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako avízo na blížící se svátek svatého Mikuláše působila výstava čertů ve sklepeních 

pod galerií Špejchar. Nešlo však jen o výstavu řezbářských exponátů. Sklepní prostory se 

staly rejdištěm čertů živých, kteří se některé návštěvnice pokoušeli (nutno říct bez valného 

úspěchu, jak naznačuje snímek), vystrašit. Svými výpady z podzemí na zemský povrch však 

hlavně lidem spěchajícím po nedalekém náměstí jakoby připomínali: blíží se doba sváteční, 

doba pohádková, doba vánoční. 

 

Prosinec 

Hříčka pozdního léta je název  

původní divadelní hry, prvotiny 

proslulého režiséra a příležitostného  

herce Jana Kačera, která měla  

v chomutovském divadle premiéru  

2. prosince. Autor a režisér se také  

obsadil do jedné z vedlejších rolí  

(na snímku vlevo). Ty hlavní  

obstarali Jan Vlasák, Jitka Smutná  

(oba rovněž na snímku) a Táňa  

Fischerová. 
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Milý vánoční dárek s předstihem přichystala už poosmé Tělovýchovná jednota VTŽ. 

Na akci nazvané Vánoční koulení se sešly děti ze šesti dětských domovů s klienty dvou 

ústavů sociální péče. Více než stovka dětí se účastnila turnaje v kuželkách, přičemž nešlo ani 

tak o výsledky, jako o navození vánoční atmosféry. K tomu přispěly i drobné dárky, které se 

dostaly na každého. Vyvrcholením akce pak bylo vystoupení známého muzikanta, skladatele 

a zpěváka Jaroslava Uhlíře, který dětem zahrál a zazpíval řadu oblíbených písniček. 

 

 

V divadle se uskutečnilo Chomutovské 

taneční gala. Součástí této taneční 

přehlídky byla i soutěž ve standardních i 

latinskoamerických tancích Velká cena 

Chomutova. Kromě párů z České 

republiky se zúčastnili tanečníci  

z Německa. Polska, Rakouska a 

Bulharska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako předvánoční perlička z oblasti kultury se může jevit udělení titulu Čestný host. 

Toto vskutku ojedinělé označení získal od Správy kulturních zařízení Zdeněk Petráček, 

bývalý ředitel chomutovského gymnázia. Třiaosmdesátiletý nositel Ceny Jiřího Popela 

z Lobkovic je pravidelným návštěvníkem vernisáží, divadelních představení i koncertů 

nejrůznějších žánrů včetně těch, které zdánlivě vůbec nejsou určeny jeho věkové skupině. Je 

živým důkazem toho, že kulturu nelze sortovat do škatulek podle věku jejího konzumenta, ale 

jen na dobrou a špatnou. Tím, že si Zdeněk Petráček opravdu má z čeho vybírat, zároveň 

dokazuje, že té dobré je v Chomutově k dispozici dost. Udělení čestného titulu, který mu 

umožňuje přístup na všechny kulturní akce SKZ zdarma, je oceněním jeho výjimečné 

aktivity. 
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Integrovaný plán rozvoje města – smělé vykročení do budoucna 

 
Rok 2008 byl klíčovým pro další rozvoj Chomutova. Mimo jiné byl ve znamení 

zpracování, prezentace, úprav a schválení IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města). 

Vyvrcholením tohoto procesu bylo schválení poskytnutí miliardové dotace na soubor 

projektů, který by měl v několika příštích letech výrazně změnit tvář města. 

Město připravilo dva IPRM projekty, Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí a 

Sídliště, místo pro život (zóna Březenecká až Písečná) 

Protože řadu dílčích projektů už město mělo připravenu z minulých let, bylo třeba je 

přizpůsobit novým (bohužel v průběhu vývoje neustále se měnícím) podmínkám. Zatímco 

IPRM Sídliště, místo pro život procházel touto fází příprav, druhý souhrn projektů byl 

v podstatě připraven a město s ním mohlo vyrazit na cestu za dotacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí tvorby těchto projektů byl dialog s veřejností, který byl realizován různými 

formami: rozšířením dotazníku prostřednictvím radničních novin, několika veřejnými 

prezentacemi pro studenty středních škol, členy komisí rady města sdružující zástupce 

různých organizací a národnostních menšin i pro občany. První představení projektu se konalo 

30. dubna v divadle a přilákalo pozornost asi sto třiceti občanů (viz snímky nahoře). Někteří z 

nich se netajili kritickými názory, šlo zejména o zástupce zahrádkářské kolonie u 

Kamencového jezera, kteří v důsledku záměrů města přijdou o pronajaté pozemky. Město 

jejich protesty vyvrací s tím, že individuální rekreaci pro několik desítek lidí nahradí moderní 

areál, který budou moci využívat tisíce občanů. 

Jde  o stamilionové investice,  a protože dotace z EU budou poskytnuty až po realizaci 

toho kterého projektu, bylo nutné přijmout revolvingový úvěr. Navýšení úvěrového rámce na 

450 milionů korun vyplynulo 

z harmonogramu realizace IPRM 

schváleného zastupitelstvem města. 

Chomutov se sice zadluží více, než se 

původně plánovalo, ale na podstatně kratší 

dobu, než předpokládal původní 

dlouhodobý investiční úvěr. 

V září přišel kýžený výsledek, město ve 

svém úsilí uspělo a získalo z Regionálního 

operačního programu Severozápad dotaci 

na Integrovaný plán rozvoje města – Areál 

bývalých kasáren a přilehlého okolí, ve 

výši 1,035 miliardy korun. Primátorka 

Ivana Řápková tak mohla počátkem listopadu podepsat smlouvu o realizaci IPRM. 

 



 26 

Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí 

 

 
 

 

Oddychové a relaxační centrum  

 

Objekt oddychového a relaxačního centra 

vyroste naproti areálu bývalých kasáren 

na Zadních Vinohradech. 

Cílem jeho výstavby je zajistit občanům 

Chomutova všech věkových kategorií 

možnosti rekreace a oddychu v rozsahu a 

kvalitě, která ve městě dosud scházela. 

Šatnování 

Šatny společné s kapacitou do 500 osob, dvě skupinové pro 25 – 30 osob s lavicí a věšáky 

skříňky z poloviny dělené napůl a z poloviny celkové s otevíracím čipovým systémem, 50 

skříněk na cennosti, sprchování a sociální zařízení s provazbou na šatnování oddělené pro 

muže a ženy. 

Atrakce 

- centrální relaxační bazén s atrakcemi (divoká řeka, dnové, stěnové, masážní trysky, lehátka, 

vlnobití vyvolané pohybem návštěvníka) 

- tobogány se samostatným dojezdovým bazénkem, bazén klasický uzavřený, klasický 

otevřený, pro čluny, dětský bazén, vodní hřib, dětská skluzavka, vodní stříkání, ucpávačky 

- dvě vířivky pro 18 osob (kruhové 

s průměrem 5 – 6m) 

- ohřívárna (dostupný prostor 

z prostoru atrakcí – horké kameny, 

vzduch nebo obdobné) 
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Plavecký bazén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 drah  

šířka dráhy 2,25 m 

délka 25 m 

hloubka 1,5 m  

v polovině klesání na 1,8 m 

- tribuna pro asi 300 účastníků závodů, nouzový východ z objektu s návazností na tribunu, 

plavecký bazén splňuje podmínky závodního plavání (startovací bloky, dráhy, osvětlení, 

vodicí pruhy, číslování, startovací zařízení, prostor pro časomíru, ozvučení, osvětlení pod 

vodou atd.) 

- sauny, masáže, solární zařízení, volba několika druhů saun pro cca 10 osob (parní, suchá, 

infra, atd.) 

- odpočívárny, občerstvení, případně venkovní terasa, recepce, výukové prostory, výuka 

kojenců od 6 měsíců, výuka základní školy a mateřské školy 

Výdaje projektu jsou vykalkulovány na 311 milionů korun, z toho 92,5 procenta, tedy 288 

milionů korun, by měly pokrýt dotace z fondů Evropské unie. 

Při zpracovávání projektu byl kladen velký důraz na maximální využití alternativních zdrojů 

energie (tepelné čerpadlo, sluneční kolektory). 

 

 

Kulturně - společenské centrum 

 

Kulturně - společenské centrum bude vybudováno ve stravovacím a ubytovacím bloku 

objektu bývalých kasáren. 
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V prostorách centra budou vystavěny dva kinosály s kapacitou přibližně 100 a 190 diváků. 

Tyto sály nabídnou nejen  filmová představení, ale mohou být využita i pro setkávání, 

semináře, přednášky, koncerty a podobně. Dále budou v centru klubovny a salonky pro různé 

příležitosti, například budou sloužit jako zázemí neziskovým a mládežnickým organizacím, 

skupinám seniorů, sdružením národnostních menšin a ostatním zájmovým skupinám. 

 

Centrum sportu a volného času 

 

1. Zimní stadion 

2. Tréninková hala a šatnovací blok 

  

1.  

2.  

 

Projekt nového zimního stadionu využívá plochu areálu bývalých vojenských kasáren, které 

město získalo od Armády ČR. V roce 2007 zde proběhla demolice většiny objektů a probíhají 

postupné přípravy k realizaci samotného stadionu. Centrum sportu a volného času je 

rozděleno na dva objekty: zimní stadion (možnost podpory 40 % dotace) a tréninkovou halu a 

šatnovací blok (možnost podpory 92,5 % dotace).  

 

Budova nové zimní haly bude mít při vstupní části prosklený plášť, bude překlenuta 

obloukovým zastřešením. Vedle standardní ledové plochy s dvouúrovňovým hledištěm budou 

v konstrukci obsaženy všechny nezbytné prostory pro techniku zaledování i pro divácký 

servis, šatny pro hokejisty A týmu a jejich soupeře i pro veřejnost. Čtyři tribuny po stranách 

ledové plochy budou odděleny čtvercovými věžemi a jejich celková kapacita bude 5 000 

diváků. V jedné části stadionu nebudou umístěny sedačky, ale bude zde volný prostor ke 

stání, čímž se kapacita počtu diváků zvyšuje. K vlastní hale budou přiřazeny dvoupodlažní 

objekty s šatnami pro žáky, dorostence, rozcvičovny a posilovny. Ty budou ukončeny 



 29 

tréninkovou halou. Zastavěná plocha zimního stadionu bude přibližně 24 000 m² a tréninkové 

haly 6 000 m². K budově bude přiléhat parkoviště s kapacitou 251 parkovacích míst, z toho 

jedenáct pro imobilní občany.  

 

 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Letní stadion s tréninkovým zázemím 

 

Cílem projektu je vytvořit kvalitní sportovní zázemí pro různé sporty, především lehkou 

atletiku a fotbal. 

Kolem hrací plochy o rozměrech 115 krát 76 metrů bude lehkoatletický ovál s šesti drahami a 

8 drah na sprintovací rovině. Travnatá plocha bude splňovat požadavky zadané Komisí pro 

bezpečnost a výstavbu stadionů Českomoravského fotbalového svazu. Přístup hráčů a 

rozhodčích na hrací plochu ze zázemí pod tribunou bude umožňovat vysunovací tunel. 

Tribuna, rozčleněná na čtyři nezávislé sektory, bude mít kapacitu 5 000 sedících diváků, 

přičemž minimálně třetina míst musí být krytá. 

Zázemí pro sportovce počítá se šesti šatnami pro fotbalisty (domácí, hosté, junioři, žáci). 

Atleti budou mít čtyři šatny (muži, ženy, junioři, juniorky).  
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Pro diváky budou k dispozici stánky s občerstvením, ošetřovna a čtyři pokladny. Hygienické 

zázemí i občerstvení bude rovněž rozděleno do čtyř nezávislých sektorů.  

 

 

 
 

Nejméně dvě třetiny intenzity osvětlení musí být zajištěny náhradním zdrojem pro případ 

výpadku podle požadavků na osvětlení ligových stadionů. Pro parkování diváků bude využita 

plocha stání při zimním stadionu. Hřiště bude mít umělý povrch třetí generace včetně 

skrápění. 

  

 
 

Projekt počítá s tím, že hřiště bude v široké míře využívat místní a regionální fotbalová 

veřejnost, stadion poskytne dobré tréninkové podmínky fotbalistům od žáků po dospělé a 

bude nabízet regionálním, případně krajským klubům tréninkové i zápasové časy. Atletický 

stadion by měly využívat především místní kluby, ale i různé stupně školských zařízení. 

Výstavba stadionu by měla být dokončena v polovině roku 2010. Projekt počítá s celkovými 

výdaji 276 milionů korun, z toho dotace by měla pokrýt 92,5 procent (255 milionu korun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chomutov-projekty.eu/images/img_letni_stadion2.png
http://www.chomutov-projekty.eu/images/img_letni_stadion4.png
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Veřejná správa 
 

Magistrát města Chomutova 
 

Odbor kancelář primátora 

 
Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným 

pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním právních stanovisek, soudními 

spory, jež město vede se svými dlužníky, a posuzováním smluv, které uzavírá. Úsek projektů 

zpracovává projekty, jejichž prostřednictvím město získává dotace, a úsek pro vnější vztahy 

zajišťuje některé kulturní akce, vydávání Chomutovských novin a propagaci města.  

 

Úsek projektů 

Doba s sebou nese změny. V souvislosti s možnostmi čerpání evropských dotací 

vyvstala nutnost mít k dispozici tým, který by pro město připravil kvalitní projekty, jejichž 

prostřednictvím by do města přitekly dotace z fondů Evropské unie. Tento tým se budoval 

v průběhu předchozího roku, „za pochodu“, stejně jako se měnily podmínky pro podávání 

projektů. 

Projektové manažerky se soustředily převážně na přípravu Integrovaného plánu 

rozvoje města  Chomutova (viz kapitola IPRM). Město se stalo jedním ze šesti v regionu 

Severozápad s počtem nad 50 tisíc obyvatel, které se přihlásily k čerpání dotací Evropské unie 

v programovém období 2007 až 2013.  

K podání žádosti o dotaci bylo nezbytné zpracovat dokument IPRM podle 

prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Severozápad. Obsahem 

dokumentu je podrobný popis celého plánu IPRM - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí 

včetně ostatních povinných příloh žádosti. 

IPRM - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí prošel několika stupni posuzování a 

v září byl schválen. Město získalo dotaci 1 035 178 500 korun z celkových nákladů 1 461 550 

000 korun. K slavnostnímu podpisu  Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 

došlo 3. listopadu v Ústí nad Labem, na Úřadě Regionální rady regionu soudružnosti 

Severozápad. Tím byla otevřena cesta k dalším přípravám jednotlivých dílčích projektů. 

Zároveň s prací na tomto stěžejním projektu se připravoval Integrovaný plán rozvoje 

města - Sídliště, místo pro život. Tento IPRM je zaměřen na komplexní revitalizaci 

problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability 

sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení 

v bytových domech. Žádost byla podána 19. prosince. Město v rámci tohoto projektu žádá o 

dotaci ve výši 272,5 milionu korun. 60 % této dotace by mělo sloužit na projekty města, 

zbylých 40 % by mělo být k dispozici pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek a bytová 

družstva na opravu jejich domů. 

Byly dokončeny projekty Hledání partnerství (za 140 tisíc korun, z toho 109 tisíc 

činila dotace) a Nová expozice v městské věži (280 tisíc, dotace 160 tisíc) z Programu 

iniciativy Společenství Interreg IIIA. 

Z českých zdrojů financování projektů Chomutov využil příspěvku z grantového 

programu RWE Transgas Net a v říjnu podal žádost na projekty Sportovní areál ZŠ Písečná 

(požadovaná výše grantu 9 702 981 korun), Dětské hřiště pro děti od 2 do 15 let (780 929 

korun) a Sportovní areál ZŠ v ulici Akademika Heyrovského (600 000 korun). Tyto projekty 

uspěly, stejně jako žádost o finanční podporu Ústeckého kraje v rámci programu na podporu 

regionální kulturní činnosti na rok 2009. Jde o šest kulturních projektů o celkovém finančním 

objemu 2 833 200 korun, přičemž požadované dotace činí přibližně 70 %. 
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Další prostředky se podařilo získat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Dotace ve výši 14 629 000 korun významně přispěla k bezbariérovým úpravám Blatenské a 

Kadaňské ulice, úspěšná byla také žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj v titulu 

Podpora regenerace panelových sídlišť - regenerace sídliště Jitřenka. Úspěšně zrealizovanou 

akcí byla i rekonstrukce školní družiny a sociálního zařízení na ZŠ Hornická, na kterou město 

získalo od ministerstva financí 1 547 000 korun.  

Kromě přípravy nových projektů v průběhu roku probíhaly práce na monitorovacích 

zprávách udržitelnosti projektů z dříve podaných, uskutečněných a ukončených projektů 

v období 2005-2008.  

 

Úsek pro vnější vztahy 

Propagace a cestovní ruch  

Také v roce 2008 byla propagaci města a cestovnímu ruchu věnována velká pozornost. 

Chomutov se postupně prezentoval na zahraničním veletrhu Vakantie v nizozemském  

Utrechtu, na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008 

v Brně a na středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Na pražském 

veletrhu získalo město druhé místo v soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici ČR. Oceněna 

byla autorská pohlednice Františka Snížka Skanzen Stará Ves (viz foto na str. 10). Tuto 

aktivitu z počátku roku ukončila účast na jednom z nejprestižnějších světových veletrhů 

cestovního ruchu – ITB Berlín v Německu. V říjnu přišel další úspěch, třetí místo za DVD 

Chomutovsko – aktivní dovolená v soutěži Tour Region Film v rámci festivalu Tourfilm 

v Karlových Varech.  Sezonu veletrhů zakončil Chomutov v listopadu účastí na největším 

veletrhu východní části Německa v Lipsku. 

Rok úspěšný na ocenění završilo za 3. místo v soutěži Náš kraj vyhlášené 

vydavatelstvím COT media, v kategorii Nejlepší jednotná kampaň, konkrétně za propagační 

materiály Průvodce Chomutovem 2008, informativní skládačka o Chomutovu, soubor vizitek 

s turistickými cíli a prezentační strana pro tisk. V průběhu roku se město prezentovalo ve 

velkém množství časopisů a publikací souvisejících s cestovním ruchem a vydalo mnoho 

nových propagačních materiálů. 

Koncem října byly po třech letech zaktualizovány mapové i textové části zvukových 

informačních nosičů, které se nachází v Chelčického ulici a v obchodní zóně za obchodním 

domem Prior. Úsek cestovního ruchu také zajišťoval zpřístupnění prostor kanceláře 

primátorky a Klenotnice v budově historické radnice veřejnosti. Nejprve to bylo 19. dubna při 

Mezinárodním dni památek a sídel, na podzim pak 13. a 14. září při Dnech evropského 

dědictví.  

Kultura 

Odbor kancelář primátora byl garantem akcí, jejichž hlavním pořadatelem bylo 

Statutární město Chomutov. Byly to Reprezentační ples města Chomutova, Chomutovské 

slavnosti 2008, otevření Židovského hřbitova, seminář Abeceda společenského chování 

určený studentům středních škol. OKP také zajišťoval udílení ceny Jiřího Popela z Lobkovic, 

Koncerty dechových hudeb v městském parku v letních měsících a zářijovou výstavu Plody 

naší přírody. Rovněž organizoval oslavy 90. výročí vzniku republiky a Den veteránů. Tečkou 

za kulturní sezonou byla prosincová taneční soutěž Chomutovské taneční gala – Velká cena 

města Chomutova.  

Kromě těchto akcí, které byly v režii odboru, na dalších spolupracoval. Do tohoto 

seznamu lze zařadit Tříkrálovou jízdu, Společenský večer Avon (podpora boje proti rakovině 

prsu), Vlajku pro Tibet, Mateřinku 2008, Hubertovu jízdu (ukončení jezdecké sezony) a 

Vánoce 2008 (rozsvícení výzdoby a vánoční trhy). 
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Odbor kancelář tajemníka 

 

Tento odbor zajišťuje plynulý chod úřadu (personalistika, mzdy, správa a provoz 

budov) a poskytuje základní servis klientům magistrátu (infoservis). Za zmínku stojí 

především informace z oblasti pracovní politiky, zhodnocování majetku města a novinka 

v oblasti služby občanům – CzechPoint. 

CzechPoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - je asistovaným 

místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, 

které o něm vede stát v centrálních registrech. Z jednoho místa - Informačního servisu 

v přízemí budovy ve Zborovské nebo na Husově náměstí - si tak občan nově může odnést 

ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku 

trestů. 

I v roce 2008 pokračovala spolupráce s Úřadem práce Chomutov v oblasti aktivní 

politiky zaměstnanosti, a to v rámci veřejně prospěšných prací, zaměstnávání absolventů škol, 

stáží, zřizováním společensky účelných pracovních míst a dále na realizacích lokálních 

projektů zaměstnanosti za spoluúčasti ministerstva práce a sociálních věcí a Evropské unie. 

V rámci projektů integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce zřízená 

organizační složka Pracovní skupina má 11 stálých pracovních míst. Vyvíjí činnost v oblasti 

oprav, údržby a zhodnocování nemovitého a movitého majetku města. Jsou tu zaměstnáváni 

občané města v rámci veřejně prospěšných prací, ale pracují zde i odsouzení, kterým byl 

uložen výkon trestu obecně prospěšných prací (alternativní tresty).  

Druhá organizační složka města s názvem Podpora handicapovaným má sedm stálých 

pracovních míst a zajišťuje takové činnosti dle potřeb Magistrátu města Chomutova, aby byla 

vytvořena společensky účelná pracovní místa, zejména pro osoby se zdravotním postižením 

nebo pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Tito pracovníci zajišťují provoz Art Galerie a 

informačního servisu, správu budovy vysoké školy a digitalizaci stavebního archivu. 

V posledním čtvrtletí město realizovalo dva projekty v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje. Ty podpořily šest pracovních míst na veřejně prospěšné práce na městě a osm 

v zooparku. Náklady spojené s těmito pracovními místy (349 980 korun) pokryl z větší části 

Evropský sociální fond (85  %), zbytek byl poskytnut ze státního rozpočtu. 

 

Úsek správy a provozu budov organizačně zajistil několik akcí v objektech magistrátu, 

respektive v objektu, kde sídlí detašované pracoviště ČVUT. 

Před objektem magistrátu ve Zborovské ulici byly zabudovány Úřední desky a 

zábradlí, které tak oddělilo klidovou zónu u vývěsních skříní na ochozu vedle chodníku (na 

snímku). 

Prostory bývalé kantýny a jídelny  

v prvním patře byly upraveny  

na pracoviště závěrečných zkoušek  

žáků autoškoly.  

Pro klienty odboru dopravních  

a správních činnosti byl v přízemí a  

ve třetím patře instalován informační  

elektronický vyvolávací systém  

(více v části o ODaSČ). 

V budově radnice na náměstí 1. máje  

byla opravena vnější fasáda, byly  

vyměněny kryty osvětlení, instalovány  

radiátory ve vstupní hale,  
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v přízemí zřízena recepce včetně vrátek na dálkové ovládání (na snímcích). Celkovou 

rekonstrukci včetně úpravy topného systému v části předního traktu objektu prodělala 

nízkotlaká kotelna. V Klostermannově ulici čp. 38, kde sídlí detašované pracoviště Fakulty 

strojní ČVUT, byla zčásti dokončena rekonstrukce prostor ve druhém patře. 

 

 

Odbor ekonomiky 

 

Hospodaření Statutárního města Chomutova skončilo v uplynulém kalendářním roce 

opět velmi příznivě. Hospodářský výsledek města dosáhl 100 072,04 tisíc korun, přičemž 

objem schváleného rozpočtu činil 1 102 403,90 tisíce korun. 

Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 106,9 % upraveného rozpočtu. Celkově 

protekla rozpočtem města částka vyšší než 1 058,3 milionu korun. Nejvyšší podíl tvořily 

daňové příjmy a dotace. Naopak výdajová stránka rozpočtu města se zastavila na částce 958,2 

milionu korun, která představuje čerpání rozpočtu na 89,4 %. Město tedy uspořilo téměř 11 % 

plánovaných výdajů. 

Výsledek hospodaření představuje přebytek 100 milionů korun. Byl dosažen díky 

vysokému provoznímu přebytku a úsporám z nezrealizovaných investičních akcí, jejichž 

realizace byla podmíněna dotačním titulem. 

Mezi nejzásadnější změny rozpočtu roku 2008 patří zpoždění realizace IPRM v areálu 

bývalých kasáren a jeho přesunutí do roku 2009 a následujících. To bylo vynuceno 

opakovaným posunováním výzvy vyhlašovatele a vypuštěním přijetí investičního úvěru ve 

výši 250 milionů korun, který se rozhodlo město do svého rozpočtu nezapojit. Objem 

rozpočtu se tedy v průběhu roku několikrát výrazně měnil. 

Obecně mohl být přebytek a úspory ještě o něco vyšší, ale už před koncem roku začaly 

být daňové výnosy města ze státem sdílených daní kráceny kvůli počínajícím vlivům 

ekonomické krize a s ní související hospodářské recese. Nižší daňové výnosy byly ve 

výdajích kompenzovány provozními úsporami. Díky odpovědnému a šetrnému hospodaření 

se ale podařilo vytvořit nejlepší hospodářský výsledek v novodobé historii města. Celý 

hospodářský výsledek bude v roce 2009 použit na financování nových investičních akcí města 

a investic v rámci integrovaného plánu rozvoje města. 

Provozní rozpočet města, který daleko více vypovídá o úsporách na straně výdajů, 

skončil s přebytkem ve výši 190,8 milionu korun (o více než 50 milionů vyšší než v roce 

2007), z nichž bylo více než 90 milionů korun použito na dofinancování investičních akcí. 

V roce 2008 vynaložilo město 147 milionů korun na investiční reprodukci svého majetku. 

Mimo to byl ještě majetek města zhodnocen více než 42,5 milionu korun, které byly 

vynaloženy na opravy a udržování.  

 

 

 



 35 

Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2008 

v tisících Kč 

      

č.ř

. 
Druhové třídění 

Schválený 

rozpočet 

2008 

Upravený 

rozpočet 

2008 

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2008 

 % 

plnění 

rozpočtu 

1 Celkové příjmy 893 674,00 989 996,90 1 058 280,50 106,9 

2 třída 1 - daňové příjmy 530 722,00 551 787,00 601 173,60 109,0 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 57 909,00 76 878,00 80 035,30 104,1 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 53 000,00 43 000,00 34 286,60 79,7 

5 třída 4 - přijaté dotace 252 043,00 318 331,90 342 785,00 107,7 

6 Celkové výdaje 1 292 514,00 1 072 319,90 958 208,50 89,4 

7 třída 5 - běžné výdaje 1 234 714,00 872 779,90 811 159,20 92,9 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 57 800,00 199 540,00 147 049,30 73,7 

9 Výsledek hospodaření     100 072,00   

  

 Plnění rozpočtu města v členění na provozní a 

kapitálový rozpočet 
Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2008 

v tis. Kč 

      

č.ř

. 
Druhové třídění 

Schválený 

rozpočet 

2008 

Upravený 

rozpočet 

2008 

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2008 

 % 

plnění 

rozpočtu 

1 Celkové příjmy 893 674,00 989 996,90 1 058 280,50 106,9 

2 třída 1 - daňové příjmy 530 722,00 551 787,00 601 173,60 109,0 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 57 909,00 76 878,00 80 035,30 104,1 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 53 000,00 43 000,00 34 286,60 79,7 

5 třída 4 - přijaté dotace 252 043,00 318 331,90 342 785,00 107,7 

6 Celkové výdaje 1 292 514,00 1 072 319,90 958 208,50 89,4 

7 třída 5 - běžné výdaje 1 234 714,00 872 779,90 811 159,20 92,9 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 57 800,00 199 540,00 147 049,30 73,7 

9 Výsledek hospodaření     100 072,00   

      

Provozní rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

2008 

Upravený 

rozpočet 

2008 

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2008 

 % 

plnění 

rozpočtu 

      

  Běžné příjmy 840 674,00 925 025,90 1 002 023,30 108,3 

  z toho daňové příjmy 530 722,00 551 787,00 601 173,60 109,0 

  nedaňové příjmy 57 909,00 76 878,00 80 035,30 104,1 

  provozní dotace 252 043,00 296 360,90 320 814,40 108,3 

  Běžné výdaje 1 234 714,00 872 779,90 811 159,20 92,9 

  Provozní přebytek -394 040,00 52 246,00 190 864,10   

      



 36 

Kapitálový rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

2008 

Upravený 

rozpočet 

2008 

Skutečnost 

hospodaření 

k 31.12.2008 

 % 

plnění 

rozpočtu 

      

  Kapitálové příjmy 53 000,00 64 971,00 56 257,20 86,6 

  

z toho příjmy z prodeje     

    majetku 53 000,00 43 000,00 34 286,60 79,7 

  kapitálové dotace 0 21 971,00 21 970,60 0,0 

  Kapitálové výdaje 57 800,00 199 540,00 147 049,30 73,7 

  Kapitálový deficit -4 800,00 -134 569,00 -90 792,10   

      

  Výsledek hospodaření     100 072,00   

 

V roce 2008 spolupracovalo město zejména s exekutorskými úřady Most a Mělník. 

Exekučně je již řešeno několik tisíc pohledávek, přičemž spolupráce s exekutorskými úřady se 

jeví jako velmi efektivní a bude se zcela jistě dále rozvíjet. 

V květnu obdrželo město zprávu auditora o nezávislém posouzení hospodaření města 

v roce 2007, která hodnotí hospodaření 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 oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2007 a 

výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy 

České republiky, což odpovídá dřívějšímu výroku bez výhrad. Zprávu auditora o hospodaření 

roku 2008 obdrží město Chomutov v průběhu května 2009. 
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 Ukazatele hospodaření města  

 

Text                                    

Upravený 

rozpočet 

2008

Účetní 

skutečnost                           

2008

Poměr 

účetní 

skutečnosti        

k rozpočtu 

2008

Účetní 

skutečnost                     

2007

Porovnání 

účtnictví                        

2007                 

k rozpočtu 

2008

Účetní 

skutečnost                    

2006

Porovnání 

účtnictví                          

2006              

k rozpočtu 

2008

Daňové příjmy 551 787,00 601 173,60 108,95% 572 964,75 103,84% 546 734,40 99,08%

DPFO ze závislé činnosti 103 710,00 104 239,44 100,51% 112 207,66 108,19% 102 534,28 98,87%

DPFO OSVČ 29 981,00 27 586,16 92,01% 24 637,48 82,18% 31 036,00 103,52%

DP právnických osob 127 829,00 148 940,96 116,52% 126 269,62 98,78% 117 149,75 91,65%

DP právnických osob za obce 22 793,00 22 793,14 100,00% 21 438,63 94,06% 18 799,78 82,48%

Daň z nemovitostí a z majetku 20 019,00 25 527,08 127,51% 24 429,35 122,03% 23 315,71 116,47%

Daň z přidané hodnoty 180 023,00 207 136,47 115,06% 191 275,73 106,25% 183 670,67 102,03%

Ostatní daně 7 100,00 8 571,46 120,72% 6 946,41 97,84% 6 327,62 89,12%

Správní poplatky 17 920,00 18 661,16 104,14% 26 274,69 146,62% 24 762,42 138,18%

Místní poplatky 26 882,00 24 246,58 90,20% 23 005,24 85,58% 25 175,47 93,65%

Poplatek za VHP 8 000,00 6 089,16 76,11% 9 633,77 120,42% 8 780,18 109,75%

Ostatní daňové příjmy 7 530,00 7 382,01 98,03% 6 846,17 90,92% 5 182,53 68,83%

Nedaňové příjmy celkem 76 878,00 80 035,31 104,11% 64 673,09 84,12% 50 408,10 65,57%

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží 10 688,00 12 856,82 120,29% 6 145,47 57,50% 6 028,37 56,40%

Příjmy z pronájmu 34 447,00 33 405,73 96,98% 21 793,16 63,27% 13 398,63 38,90%

Příjmy z úroků 14 180,00 16 033,14 113,07% 9 557,74 67,40% 8 532,78 60,17%

Přijaté sankční platby 6 598,00 6 590,27 99,88% 13 153,93 199,36% 8 658,59 131,23%

Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned. .      3828,00 5 019,28 131,12% 8 198,92 214,18% 6 861,81 179,25%

Přijaté splátky půjček 7 137,00 6 130,07 85,89% 5 823,87 81,60% 6 927,92 97,07%

Daňové a nedaňové příjmy 628 665,00 681 208,91 108,36% 637 637,84 101,43% 597 142,50 94,99%

Provozní dotace 296 360,90 320 814,28 108,25% 307 764,79 103,85% 280 343,66 94,60%

BĚŽNÉ PŘÍJMY 925 025,90 1 002 023,19 108,32% 945 402,63 102,20% 877 486,16 94,86%

Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest. .     43000,00 34 286,60 79,74% 55 670,15 129,47% 38 562,01 89,68%

Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 018,28 0,00%

Přijaté dotace 21 971,00 21 970,63 100,00% 29 136,82 132,61% 31 381,07 142,83%

PŘÍJMY CELKEM 989 996,90 1 058 280,42 106,90% 1 030 209,60 104,06% 1 007 447,51 101,76%

Platy zaměstnanců vč.odvodů 163 108,00 144 912,62 88,84% 137 202,54 84,12% 126 786,74 77,73%

Nákup DHM 3 802,00 3 528,52 92,81% 6 349,93 167,02% 5 607,55 147,49%

Nákup materiálu - ostatní 6 781,00 6 513,48 96,05% 5 501,84 81,14% 5 757,20 84,90%

Úroky 5 262,00 327,84 6,23% 351,04 6,67% 836,30 15,89%

Ostatní finanční výdaje 3,00 0,69 23,12% 23,74 791,28% 632,72 21090,81%

Nákup energií 8 628,00 7 643,55 88,59% 7 788,35 90,27% 7 694,06 89,18%

Nákup služeb 69 457,00 61 134,91 88,02% 49 812,58 71,72% 41 578,23 59,86%

Opravy a udržování 43 826,00 42 525,19 97,03% 64 202,79 146,49% 55 502,08 126,64%

Ostatní nákupy 7 330,00 6 448,05 87,97% 21 072,91 287,49% 7 828,10 106,80%

Dopravní obslužnost 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary 963,00 665,78 69,14% 654,93 68,01% 953,66 99,03%

Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org. 88 667,00 88 418,10 99,72% 64 068,34 72,26% 62 115,57 70,05%

Neinv. transfery rozpočtům 261 250,00 259 107,28 99,18% 263 976,32 101,04% 261 532,29 100,11%

Neinv.transfery  obyvatelstvu 191 050,00 187 109,51 97,94% 179 705,09 94,06% 162 365,28 84,99%

Ostatní neinvestiční transfery 22 652,90 2 823,59 12,46% 5 029,81 22,20% 6 558,23 28,95%

BĚŽNÉ VÝDAJE 872 779,90 811 159,10 92,94% 805 740,20 92,32% 745 748,03 85,45%

Investiční úroky 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 199 540,00 147 049,28 73,69% 175 260,54 87,83% 190 076,43 95,26%

Úroky celkem 5 262,00 327,84 6,23% 351,04 6,67% 836,30 15,89%

VÝDAJE CELKEM 1 072 319,90 958 208,39 89,36% 981 000,74 91,48% 935 824,47 87,27%

SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.) -82 323,00 100 072,04 -121,56% 49 208,86 -59,78% 71 623,05 -87,00%

Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Uhrazené splátky jistiny 31 160,00 1 160,00 3,72% 1 160,00 3,72% 1 428,18 4,58%

Změna stavu na bankovních účtech 103 987,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

FINANCOVÁNÍ 72 827,00 -1 160,00 -1,59% -1 160,00 -1,59% -1 428,18 -1,96%

Řízení likvidity 9 496,00 -106 307,94 -1119,50% -78 903,22 -830,91% -6 793,41 -71,54%

PŘÍJMY všechny 1 103 479,90 1 058 280,42 95,90% 1 030 209,60 93,36% 1 007 447,51 91,30%

VÝDAJE všechny 1 103 479,90 1 065 676,33 96,57% 1 061 063,95 96,16% 944 046,05 85,55%

Provozní přebytek 52 246,00 190 864,09 365,32% 139 662,43 267,32% 131 738,13 252,15%

Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny 21 086,00 189 704,09 899,67% 138 502,43 656,85% 130 309,96 617,99%

Dluhová služba 36 422,00 1 487,84 4,08% 1 511,04 4,15% 2 264,48 6,22%

Dluhová služba / běžné příjmy (v %) 3,94 0,15 3,77% 0,16 4,06% 0,26 6,56%  
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Odbor dopravních a správních činností  

 

 V roce 2008 magistrát investoval do dalšího zlepšování pracovních podmínek 

úředníků i do prostředí a systému obsluhy klientů. To se promítlo mimo jiné do rekordních 

příjmů ODaSČ. Celkové příjmy odboru dosáhly částky 21 087 427,86 korun (v roce 2007 to 

bylo 19 463 292 korun). Plánovaný příjem 17 566 000 korun tak byl překročen o 3 521 427  

korun, téměř o pětinu (19,6 %). Vývoj příjmů ovlivnily tři faktory: významný meziroční 

nárůst počtu žáků, kteří prošli autoškolami (o 600 - odhad navýšení příjmů 650 000 korun), 

nárůst výběru správních poplatků, a to i přes stagnaci dovozu ojetin přihlašovaných v našem 

správním území, další růst objemu pokut za dopravní přestupky vymožených odborem 

ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komfort obsluhy klientů odboru posílilo vybudování informačního kiosku na registru 

vozidel v lednu (snímek vlevo), zavedení vyvolávacího systému na oddělení správních 

činností i na oddělení dopravních a přestupkových agend v březnu (na snímku vpravo) a 

adaptace bývalé jídelny na novou zkušební místnost pro závěrečné zkoušky žáků autoškol 

v září (snímek vlevo dole). Vyvolávací systém vhodně doplnil již léty prověřené e-služby 

umožňující dálkový přístup na úřad. Tento systém na registru vozidel pak v samém závěru 

roku napomohl zvládnout nápor žadatelů o trvalé vyřazení vozidel z registru. Za rok 2008 

bylo trvale vyřazeno 1 050 vozidel, z toho asi třetina (360) právě za posledních 14 dní roku 

(viz snímek vpravo dole). 
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Ocenění 

Koncept Phone Book získal v lednu Cenu ministra vnitra za inovaci na 4. Národní 

konferenci kvality ve veřejné správě, v únoru třetí místo v celorepublikové soutěži 

softwarových  aplikací  pro mobilní  technologie  a v březnu  druhé  místo  v krajském kole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soutěže Zlatý erb 2007.  

Do konce roku pak  

zaznamenal ještě další  

dvě ocenění: druhé místo  

v celorepublikové soutěži  

případových studií Chytrý  

úřad a umístění mezi  

finalisty soutěže KPMG,  

magazínu eGovernment. 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení dopravních a správních agend 

Registr silničních vozidel, autoškoly, evidence řidičů 

V roce 2008 bylo zaregistrováno 2 118 vozidel dovezených ze zahraničí. 

Novely zákonů zavádějí s platností od 1. ledna 2009 pro osobní a malé nákladní 

automobily povinnost hradit ekologický poplatek při první registraci, u trvale vyřazovaných 

vozidel pak povinnost pro nepojištěná vozidla platit příspěvek do garančního fondu České 

kanceláře pojistitelů a povinnost doplatit zákonné pojištění za dobu nepojištění. Tyto 

legislativní změny vyvolaly v závěru roku nápor na všech registrech vozidel v ČR. Klienti 

vozy trvale vyřazovali, aby se vyhnuli platbám.  
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Registr řidičů 

Standardem pro klienty-řidiče bylo využívání SMS služby zpětného vyrozumění, a to pro 

plných 85 % všech žadatelů o nový doklad. 

Počet držitelů řidičských průkazů v našem správním území: 44 966. 

Evidovaných neřidičů (nemají řidičský průkaz a silniční kontrolou byli zjištěni při řízení 

vozidla nebo mají alespoň jeden přestupek) bylo 2 477 (2007: 1 521) 

Bylo vydáno 5 146 řidičských průkazů (2007: 7 433), z toho prvně vydaných 1 697 (2007: 

1 071). 

Počet evidovaných cizinců s řidičským průkazem je 2 185 (2007: 1 839). 

Počet osob se zákazem řízení byl 527 (2007: 366). 

V rámci povinné výměny řidičských průkazů do konce roku 2010 jich zbývá vyměnit 9 554, 

do konce roku 2013 je to 7 018 řidičských průkazů. 

Autoškoly, BESIP 

Ve správním území MM Chomutov bylo v r. 2008 registrováno 15 autoškol. Meziročně došlo 

ke zlepšení výsledků závěrečných zkoušek, a to z 51,2 % neúspěšných v roce 2007 u první 

zkoušky na 43 % (z celkového počtu 2 271 neuspělo 979 žáků). Meziročnímu zvýšení počtu 

žáků o 38  % pak odpovídalo i zásadní zvýšení příjmů za tyto agendy z 1 573 000 korun na 

2 196 000 korun, což znamená nárůst o 39  %. V ČR stále ještě poměrně výjimečné zůstávalo 

naše využívání notebooku pro závěrečné zkoušky žáků mimo budovu magistrátu. Posilující 

trend zvyšované kvality služeb nabízených naším magistrátem dokumentuje i nová zkušební 

místnost. 

Okresní kolo soutěže mladých řidičů se  

konalo 6. května opět v areálu autoškoly  

Omega. Některé technické záležitosti  

soutěže zajišťovali pracovníci odboru.  

6. prosince proběhlo v jirkovském  

hotelu Kavalír vyhlášení nejlepšího  

řidiče Dopravního podniku měst  

Chomutova a Jirkova, a.s. (na snímku  

zleva ředitel DPChJ Jiří Melničuk, 

oceněný řidič Štefan Kutěra, náměstek  

primátorky Jan Řehák a vedoucí odboru 

Bedřich Rathouský). 

 

Výběr poplatků 

Celkový výběr na úseku registru vozidel za rok byl 12,6 milionu korun. Z hlediska 

příjmů šlo o zcela výjimečný a rekordní rok. Podíl na tom měl příjem z nárůstu žáků v 

autoškolách. Dál ale klesal výběr pomocí platebních terminálů, a to na všech třech strojcích 

v budovách magistrátu. Jedním z důvodů byla zřejmě nedůvěra uživatelů vyvolaná nárůstem 

podvodů - zcizení kódu karty a následně peněz z účtu klientů. 

 

Parkovací systém 

Nejdůležitějším opatřením v oblasti dopravy se stalo rozšíření organizovaného 

parkování ve městě od začátku února. Systém, který fungoval již několik let v historickém 

centru, byl rozšířen také do přilehlých sousedních oblastí, přetížených vozidly natolik, že 

zdejší obyvatelé, zákazníci a majitelé nemovitostí neměli kde zaparkovat. K regulaci 

odstavovaných zaměstnaneckých vozidel tak začalo docházet prostřednictvím výběru 

poplatků za parkování i v okolí centra. Systém ale nemohl být aplikován na silnice 

procházející těmito oblastmi, takže někteří obyvatelé města si zprvu kladli otázku, zda 

organizování dopravy není jen záminkou pro výběr peněz za vozidla odstavená na 
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komunikacích v majetku města. Proto byl zřízen fond, do něhož plynou peníze za výběr 

parkovného s tím, že se z této finanční kapitoly hradí akce, které povedou k rozšíření 

možností parkování ve městě. 

Prvořadým úkolem bylo organizovat dopravu tak, aby podnikatelé nepřicházeli o 

zákazníky a obyvatelé měli možnost zaparkovat auto u místa bydliště. K identifikaci vozidel 

obyvatel s bydlištěm v příslušné oblasti začala sloužit parkovací karta, kterou si za úhradu 

vyzvedávali na magistrátu. Zákazníkům a klientům, kteří hradili parkovné v automatech, byla 

zachována možnost vyřídit si záležitosti na úřadech či nákupy v centru města. Po dobu 

prvních dvou hodin je parkovné nízké, kdo chtěl, mohl nechat vozidlo odstavené i déle, musel 

ale počítat s parkovných o poznání vyšším. Do systému byla zahrnuta možnost dlouhodobého 

odstavení vozidel na parkovištích situovaných na okrajích centrálních oblastí. Docházková 

vzdálenost je o něco větší, ale parkovné  

10 korun na 24 hodin je přijatelné.  

Parkování bylo umožněno pouze tam,  

kde zůstala zachována šířka potřebná  

pro provoz v obou směrech.  

V některých případech pak muselo dojít  

i ke zjednosměrnění vozovek. Tím byla  

zklidněna doprava a zvýšen počet  

parkovacích míst (na snímku Křižíkova  

ulice před zavedením systému  

parkování a jejím zjednosměrněním). 

 

 

 

 

Monitoring stavu vozovek 

Pracovníci odboru pravidelně 

čtvrtletně monitorovali stav 

povrchů silnic procházejících 

městem a poskytovali zpětnou 

vazbu vedení města. Z toho mimo 

jiné vzešel požadavek opravy 

vozovky v části Blatenské ulice 

včetně vybudování autobusových a 

parkovacích zálivů, nového 

přechodu pro chodce a opravy 

přilehlých chodníků. Tato 

rekonstrukce proběhla v druhé 

polovině roku. Významný přínos 

z hlediska bezpečnosti znamenaly 

oba zálivy pro autobusy 

na zastávce Severka (na snímku).  

Po dokončení těchto prací, které financovalo město, opět nastoupila správa a údržba silnic, 

která pokračovala v rekonstrukci povrchu vozovky od Cihlářské ulice až ke křižovatce s ulicí 

Šafaříkova. Nastupující zima práce přerušila. Podobné úpravy proběhly také v Kadaňské ulici.  
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S obavou očekávali obyvatelé sídliště Březenecká rekonstrukci mostu nad silnicí I/13. 

Investorovi i zhotoviteli se však podařilo zvládnout celou akci tak, že dopravní omezení na 

silnici pod mostem i nutný odklon velké části dopravy přes sídliště, včetně MHD, proběhly 

bez větších komplikací. Rekonstrukce mostu spočívala fakticky v jeho úplném odstranění, 

vybudování nových základů a nahrazení novou konstrukcí. Na závěr akce proběhla oprava 

vozovky ve stoupání od Moravské ulice na Březeneckou. Most byl slavnostně otevřen           

3. prosince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné přestupky 

Bylo nařízeno 540 jednání, uloženo 432 pokut v celkové částce 575 800  korun, spolu 

s náklady řízení (138 000 korun) to činí 728 800 korun.  

Z celkového počtu projednaných přestupků bylo 77 skutků spáchaných mladistvými, 

což je oproti minulému roku o 42 případů méně. Nejvíc, 67, bylo majetkových deliktů 

(drobné krádeže, poškozování cizí věci a podobně). 

Na základě usnesení rady města byly od září převedeny na tento úsek jiné správní 

delikty – hudební produkce v rozporu s obecně závaznou vyhláškou. Ke konci roku bylo 

k vyřízení 26 těchto deliktů, přičemž jde o rostoucí trend. 

Do roku 2009 se rovněž převedlo 221 nevyřízených skutků. Bylo nařízeno 540 

jednání, celkový počet došlých spisů činí 1 311. 

 

Dopravní přestupky 

K projednání bylo celkem 1 437 přestupků, včetně 262 přestupků přecházejících z 

roku 2007. Byly uloženy pokuty za 3,91milionu korun, z toho do konce roku bylo uhrazeno 

3,17 milionu.  

Bylo vyhotoveno 14 znaleckých posudků, cena jednoho činila průměrně 7 733 korun. 

Přetrvávala tendence přestupců vynucovat si jak samotné znalecké posudky, tak přibrání více 

znalců k posouzení jedné kauzy.  

 

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, ORO údaje o 

obyvatelích města Chomutova a 24 obcí ve správním obvodu. Městská evidence (ohlašovna) 

k 1. lednu 2009 vykazovala stav 51 514 obyvatel (k 1. lednu 2008 to bylo 51 187). Počet 

obyvatel správního území je k 1. lednu 2009 je 83 600, o rok dříve to bylo 83 309.  
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Přehled změn v členění ORO  v městské evidenci 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem                5 475    1 870 

Počet osob odstěhovaných z obce 3. typu,                               1 468          1 663 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR                                       28       

Narození                                                                             962                593 

Úmrtí  750             471 

Sňatek (počet osob)  960               388 

Rozvod (počet osob) 634   259 

Zrušení pobytu cizince                                                                 385       

Zrušení trvalého pobytu 370                 240 

Výdej dat pro obce (změny)                                                    16 061    10 549 

Výdej dat obcím o obyvatelích                                                83 583 

Výdej dat (soudy, policie, exekutoři)                                                                          1 041 

Na správních poplatcích bylo vybráno 105 950 korun. 

 

Občanské průkazy 

Za rok 2008 bylo vydáno 12 838 občanských průkazů, z toho prvních bylo 950. 

Z toho   

Změny trvalého pobytu   3 277 

Změny rodinného stavu   1 543 

Odcizení občanského průkazu      710 

Ztráta občanského průkazu   1 438 

Poškození nebo zničení      111 

Ztráta platnosti občanského průkazu                                                   993 

Skartování občanského průkazu                                                     10 687 

Předáno občanských průkazů občanům                                          12 069 

Vyřízení státního občanství k prvnímu občanskému průkazu             264 

Nálezy občanského průkazu                                                                582 

Rozhodnutí o skončení platnosti OP                                                   168 

Počet projednaných přestupků                                                         2  852 

z toho řešeno blokově      632 

Na pokutách bylo vybráno 110 500 korun, na správních poplatcích 316 350 korun. 

 

Cestovní doklady 

Za rok 2008 bylo vydáno 3 423 cestovních dokladů. 

Z toho 

Se strojově čitelnou zónou celkem (biometrické  e-pasy) 3 102 

Bez strojově čitelné zóny (vyrábí se na úřadu)    321 

Dětem do 15 let    931 

Ztraceno cestovních dokladů    160 

Odcizeno cestovních dokladů       43 

Skartováno cestovních dokladů 2 672 

Dopsání dětí do cestovních dokladů rodiče                                            874 

Počet manipulací s cestovními doklady                                               7 430 

Vyřízeno cestovních dokladů cestou zastupitelského úřadu       44 

Předáno cestovních dokladů občanům                                                 3 157 

Vyřízeno přestupků (blokově)                                               23 

Na pokutách bylo vybráno 5 200 korun, na správních poplatcích 1 747 500 korun. 
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Matrika 

Zápis narozených dětí 1 023 

Zápis uzavřených manželství    252 

Zápis úmrtí    776 

Zápisy v matričních knihách      3 016 

Ohlašovací povinnost                                                                          7 707 

Přijetí žádostí o osvědčení SO ČR                                                          380 

Sňatek s cizincem                                                                                       8 

Právní způsobilost k uzavření manželství                                                27 

Rejstřík trestů     651 

Vyhotovení duplikátů RL,OL,ÚL  1 551 

Vidimace a legalizace                                                                          3 578 

Rozvody     190 

Osvojení       17 

Určení otcovství     449 

Změna jména a příjmení z rozhodnutí jiných úřadů       74 

Popření otcovství       40 

Aktualizace sbírky listin MěÚ Jirkov                                              78 

Na správních poplatcích bylo vybráno 265 360 korun. 

 Matrika se rovněž podílela na slavnostních obřadech. Šlo o vítání občánků (43 akcí), 

zlaté svatby (10), předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů v obřadní síni (28), 

slavnostní zápisy (9), předání listiny o udělení státního občanství u tajemníka magistrátu (6). 

 

Zajištění voleb 

Volby do zastupitelstev krajů se  

konaly 17. a 18. října. Oddělení  

správních činností zajistilo přípravu  

voleb vesměs mimo běžné úřední  

hodiny, tedy po řádné pracovní  

době, aby nedošlo k narušení  

běžné obsluhy klientů (na snímku  

příprava na volby v zasedací místnosti  

magistrátu ve Zborovské ulici). 

Postup podle zákona o volbách  

do zastupitelstev krajů mimo jiné  

obnášel zajištění informování voličů  

o době a místě konání voleb, distribuci  

hlasovacích lístků voličům, poskytnutí 

informací o počtu a sídlech volebních  

okrsků všem politickým stranám,  

hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, vyškolení okrskových 

volebních komisí, zajištění vhodné výpočetní techniky nutné pro  zdárný průběh a zjištění 

výsledků hlasování, kontrolu 56 volebních okrsků a skartaci a archivaci voleb. 

Na průběh voleb na Chomutovsku nebyla podána žádná žaloba. 

 

Kontrola 

V průběhu roku prošlo kontrolou Krajského úřadu Ústeckého kraje oddělení správních 

činností (úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a matrika). 

Kontrolní orgány konstatovaly, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 

respektive nedostatky takového charakteru, aby bylo nutné ukládat nápravná opatření. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 

Odbor, který patří mezi největší nejen počtem pracovníků, ale i objemem finančních 

prostředků, s nimiž hospodaří a zejména rozsahem aktivit. Výsledky jeho práce jsou vidět ve 

městě nejvíc. 

 

Oddělení investic mělo schválenou realizaci 26 investičních akcí, a to 18 z vlastních 

finančních prostředků města a šest prostřednictvím dotačních titulů České republiky, kde se 

ovšem rovněž počítá se spoluúčastí města. 

Investiční akce z rozpočtu města byly zaměřeny například na rekonstrukce komunikací 

za téměř 30 milionů korun (v Grégrově, Luční, Šrobárově a Jabloňové ulici - dokončení 

posledních dvou se přesunulo do roku 2009) nebo na úpravy a opravy chodníků. Opravy ulic i 

chodníků byly do plánu investic zařazeny na základě podnětů občanů (za 4 miliony korun). 

Z dalších významných investic to bylo rozšiřování parkovacích míst ve městě (5 milionů) a 

parkoviště ve vnitřním traktu tzv. Dehtochemy (1,5 milionu korun), dětské hřiště 

v Legionářské ulici (2,5 milionu), odvodnění svahu pod sídlištěm Březenecká (1,5 milionu), 

pokračování rekonstrukce domu v Klostermannově ulici, kde sídlí detašované pracovitě 

ČVUT (4,8 milionu korun) nebo výměna oken v panelácích na Palackého ulici. 

Dotační tituly v rámci České  

republiky získává město  

z různých zdrojů. V roce 2008 

se jako nejštědřejší instituce  

ukázal státní fond dopravní  

infrastruktury, který podpořil  

tři projekty celkovou částkou  

14,6 milionu korun. Šlo  

o bezbariérové úpravy  

chodníků v Blatenské a  

Kadaňské ulici (snímek vpravo)  

a úpravu cyklistické stezky  

v Bezručově údolí. 

 

 

 

 

Ministerstvo kultury pak poskytlo 

dotaci 900 tisíc korun na obnovu 

historických památek, díky níž 

proběhla rekonstrukce radnice 

(sklepní prostory, vnější omítky, 

výměna oken atd). Přes půldruhého 

milionu korun (90 % celkových 

nákladů) na vestavbu sociálního 

zařízení na ZŠ v Hornické přišly z 

ministerstva financí a čtyři miliony 

na další etapy regenerace prostoru 

před Jitřenkou (parkoviště, dětské 

hřiště, fontány, veřejné osvětlení, 

chodníky – snímek vlevo) poskytlo 

ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Oddělení majetkoprávní  

V lednu proběhla předávací inventura na Kamencovém jezeře v souvislosti 

s převodem (pronájmem) areálu na Správu sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. V květnu 

proběhla mimořádná inventura v Podkrušnohorském zooparku. 

Město vykoupilo objekt kina Praha včetně pozemku za 8 607 500 korun, pozemky pro 

stavbu cyklostezky II. - III. mlýn v Bezručově údolí a došlo k majetkoprávnímu vypořádání 

pozemků na Vinohradské ulici. 

Prodaly se poslední tři pozemky v lokalitě Filipovy rybníky a pozemky na výstavbu 

rodinných domků společnosti Adaz. Dále byla uzavřena budoucí smlouva kupní se 

společností Katumba na pozemky u Prioru a Delvity, kupní smlouva na pozemky u Prioru a 

budoucí kupní smlouva se společností Spectrum Stores také u Prioru. 

 

Na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství bylo vybudováno 28 nových 

stanovišť na komunální odpad, některá byla vybavena ochrannou zídkou. Školky, základní 

školy a budovy magistrátu byly v roce 2008 vybaveny nádobami na sběr použitých baterií. 

 

Úsek veřejné zeleně zaznamenal v roce 2008 výsadbu 71 stromů a 232 keřů (na 

snímku vlevo výsadba kaštanovníku u zdravotnické školy, vpravo výsadba lip na hřbitově). 

 

 

 

: 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Stromolezecky byly v předjaří  

ošetřeny jírovce v centru města 

na Žižkově náměstí, v ulici  

Na Příkopech a před muzeem.  

Tyto bezpečnostní redukční  

řezy se týkaly 44 stromů.  

Stejným ošetřením prošlo také  

48 topolů černých vlašských  

v parku a v Přemyslově ulici.  

Na jaře v době olistění byla  

ořezána oboustranná alej 26 lip  

v Guttenbergově ulici. 

Pokáceno bylo 482 stromů,  

z toho 150 na Kamencovém  

jezeře. 
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Úřad územního plánování 

V březnu bylo schváleno zadání 10. změny územního plánu sídelního útvaru 

Chomutov – Jirkov. Změny se týkají jen Chomutova, a to zahrádek u Kamencového jezera 

(viz IPRM), záměru vystavět na bývalém hřišti zrušené ZŠ na Kamenném vrchu obchodní 

středisko, zřízení záchytných parkovišť, nových ploch pro zahrádky, plochy pro venkovské 

bydlení u Březence, sportoviště za školou Hornická a změny pravidel pro povolování 

fotovoltaických elektráren na území Chomutova.  

V červnu byly schváleny pokyny pro dopracování návrhu 9. změny územního plánu. 

Ty se týkají například změny části bývalého areálu dolu Jan Žižka a areálu zahrádek na 

Pražské na průmyslovou výrobu. 

 

 

Odbor Stavební úřad a životní prostředí  
 

Oddělení stavebního řízení   
Na oddělení stavebního řízení pracovalo 14 pracovníků, z toho devět vykonávalo 

správní činnost, dva byli pověřeni výkonem stavebního dohledu a projednávání přestupků a 

deliktů proti stavebnímu zákonu, jeden pracovník měl na starosti agendu památkové péče, 

jedna administrativní pracovnice provoz archivu a jedna hospodaření odboru, veškerou 

písemnou agendu odboru a ověřování listin. 

Stejně jako v předcházejících letech, Odbor stavební úřad a životní prostředí, oddělení 

stavebního řízení Magistrátu města Chomutova, vykonává správní činnost nejen pro území 

Chomutov, ale pro správní území okolních obcí (Bílence, Blatno, Březno, Černovice, 

Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, 

Spořice, Údlice, Výsluní a Všehrdy - celkem  53 katastrálních území).  

Stavební dozor nadále vede přehled zchátralých objektů na území města Chomutova. 

V roce 2008 bylo z tohoto přehledu vyřazeno po provedení oprav 12 objektů.  V Chomutově a 

okolních obcích bylo povoleno k užívání devadesát nových bytových jednotek. 

Bylo realizováno šest akcí obnovy kulturních památek s příspěvkem Ministerstva 

kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností, které administroval zdejší stavební úřad. Šlo o příspěvky pro kostel 

Panny Marie v Květnové, kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni, kostel sv. Michaela ve 

Všestudech, smírčí kříž cyrilometodějský a smírčí kříž latinský. 

V okolních obcích ve správním území výše uvedených jsou povoleny nové rodinné 

domy, například v Droužkovicích se obyvatelé začali stěhovat do prvních dvanácti rodinných 

domů, kterých má v nové lokalitě vyrůst celkem 35. 

V Údlicích byl rozšířen areál Zahradního centra, uveden do užívání areál firmy L2M - 

rolety, s. r. o. a Schrag CZ s. r. o., zabývající se kovovýrobou. ČEZ Distribuce, a. s., provedla 

v Údlicích pokládku kabelů nízkého napětí včetně zrušení vrchních vedení. 

Obci Černovice brání v jejím rozvoji dosud neschválená změna územního plánu. 

Byla vydána územní rozhodnutí pro nový chodník přes Podkrušnohorský přivaděč, 

spojující Děvínskou a Lipanskou ulici, nová parkoviště v ulicích Kosmonautů, Škroupově, 

Rokycanově a Vodních staveb a regenerace území plochodrážního stadionu v Lipské ulici. 

Byla povolena výstavba rodinných domů v lokalitě nad Penny Marketem na 

Březenecké, kde dochází k těsnému propojení s lokalitou Zátiší.  

Byla vydána stavební povolení na technickou infrastrukturu pro novou obytnou 

lokalitu Chomutov - Zadní Vinohrady, U Filipových rybníků, Strážiště. 

V Dolní ulici pro průmyslový park Maxim bylo vydáno stavební povolení na výrobní 

halu s administrativou a úpravu objektů v areálu.  
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Na bývalou budovu železničního učiliště v Meisnerově bylo vydáno stavební povolení 

za účelem zřízení prodejen a bytových jednotek. 

V ulici Dr. Farského byla povolena stavba hotelu s hromadnými garážemi. 

V průmyslové zóně Severní pole byl povolen zkušební provoz stavby firmy Magna 

Automotiv (CZ) s. r. o. a na sídlišti Březenecká dvanáctidráhový bowling s restaurací. 

V ulici Viléma Blodka byla dána do užívání budova s ordinacemi pro choroby srdce. 

Byl ukončen archeologický průzkum Žižkova náměstí a zahájena stavba City Centra - 

obchodní galerie a bytový dům. 

Na sídlištích nadále probíhají stavební úpravy bytových jader a zateplování 

panelových domů. 

V památkové zóně města Chomutova byly povoleny opravy domů, kde byly stavebně 

upraveny bytové jednotky a občanská vybavenost. 

  

Oddělení životního prostředí 

Myslivecké hospodaření 

Myslivci z chomutovského okresu prezentovali výsledky své práce za rok 2007 od 11. 

do 18. května v prostorách Rytířského sálu zámku Červený hrádek. Z celkového počtu 52 

uživatelů honiteb předložilo trofeje či fotografie trofejí 46 subjektů. Zastoupení trofejí: 255 

srnců, 143 jelenů lesních, 13 muflonů a 5 daňků. V porovnání s rokem 2007 je počet 

předložených trofejí opět nižší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadové hospodářství 

Odbor uhájil organizační změnu, kterou bylo v roce 2006 zřízeno nové pracovní místo 

terénního kontrolního pracovníka. Ten se zaměřuje na kontrolu podnikatelů, jak nakládají 

s komunálním odpadem a jeho separovanými složkami ve svých provozovnách. Díky 

působení jedné pracovnice bylo v průběhu roku 2008 na základě kontrol uzavřeno 60 nových 

smluv na svoz komunálního odpadu od podnikatelů, což přineslo do pokladny Technických 

služeb města Chomutova 120 430 korun. Nezanedbatelné je snížení počtu stížností od občanů, 

kteří v  předchozích letech často upozorňovali na přeplňování občanských kontejnerů. Dnes 

těchto stížností ubývá, kontrolní činnost je znát také na zlepšení pořádku v ulicích města. 
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Úsek odpadového hospodářství se podílel na kontrolách Oblastního inspektorátu 

České inspekce životního prostředí z Ústí nad Labem. Znalost místního prostředí přispívá k  

řešení konkrétních podnětů od občanů, například odstranění nebezpečného odpadu  - sudů od 

chemikálií z prostoru bývalých mrazíren u zimního stadionu. Nový majitel pozemků zajistil 

jejich úklid, nápravná opatření tak zamezila možnému znečištění životního prostředí. Příjem 

z udělených pokut v těchto deliktech je z padesáti procent příjmem obce.  

 

 

Odbor školství 

 

Zápisy do škol 

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhl ve dnech 18. a 19. ledna. K zápisu 

poprvé přišlo 492 dětí, z toho 94 jich bylo navrženo na odklad školní docházky. Naopak po 

loňském odkladu do prvních tříd nastoupí 114 dětí. Předpokládaný počet prvňáčků tak činí 

521. Jde o číslo orientační, především v návaznosti na migraci obyvatel. Podle hlášení ředitelů 

škol se k zápisům nedostavilo asi 70 dětí. Jména dětí, které nepřišly k zápisu, pak předávají 

magistrátu k dalšímu šetření, aby se vyloučil přestupek zákonných zástupců dítěte 

(nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce nebo zanedbávání péči o povinnou školní 

docházku žáka).  
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Zápisy dětí do 1.tříd ZŠ v Chomutově

Přehled výsledků zápisů dětí k povinné školní docházce od školního roku 2000/2001 

 

Den otevřených dveří na ČVUT  

Pro zájemce o studium připravilo město ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Den 

otevřených dveří. Konal se 25. ledna v prostorách detašovaného pracoviště v Klostermannově 

ulici za přítomnosti proděkanů Prof. Ing. Petra Zuny, CSc. D. Eng.h. c., a Doc. Ing. Jana 

Vojtka, CSc. Žáci středních škol a další uchazeči tu získali potřebné informace o bakalářském 

studiu na Fakultě strojní ČVUT pro akademický rok 2008/2009. Spolupráce radnice a 

prestižní vysoké školy byla vyvolána dlouhodobým nedostatkem technických manažerů 

v našem regionu. 

 

Odborný seminář Člověka v tísni   

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni uspořádala 14. února odborný seminář 

s názvem Kriminalita v kontextu sociálního vyloučení: Možnosti prevence. Jeho tématem 

byla kriminalita ve vyloučených lokalitách a nastínění možných preventivních opatření. 
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Návštěva partnerského města  

Vedení Mateřské školy Chomutov přijalo pozvání partnerského města Annaberg-

Buchholz. Vedoucí odboru školství jakožto zástupce města a patnáct vedoucích odloučených 

pracovišť mateřské školy byly 20. února přijaty na úřadě, poté si prohlédly školku ve středu 

města, prošly novou základní školu a navštívily ústav sociálních služeb. Vedoucí mateřinek se 

setkaly se svými německými kolegyněmi, vyměnily si poznatky z oblasti vzdělávání a 

poukazovaly na problémy, které řeší. Jako překvapivá se jevila shoda většiny negativních 

záležitostí. Na závěr se obě strany dohodly na další krocích vzájemné spolupráce. 

 

Zkušenosti z Velké Británie  

V rámci projektů LINKS se uskutečnilo školení pedagogů společností The Pacific 

Institute z Velké Británie. V první fázi bylo proškoleno asi 10 pedagogů, především metodiků 

prevence a výchovných poradců, předpokládá se proškolení dalších dvaceti. Školení proběhlo 

26. a 27. února, bylo tlumočeno do českého jazyka. Steps to Excellence for Personal Success 

(STEPS) je rozvojový program pro dospělé a mládež ve všech fázích jejich životního cyklu. 

Získal pověst účinného nástroje využitelného pro regeneraci jednotlivců i komunit. 

 

Mateřinka podesáté    

Ve dnech 12. a 13. března proběhl již desátý ročník přehlídky dětských dovedností 

s názvem  Mateřinka. Tentokrát se akce zúčastnilo 23 mateřských škol (kromě všech 

chomutovských  také čtyři z Klášterce, tři z Jirkova a po jedné z Kadaně a Údlic), celkem 

vystoupilo 364 dětí. Návštěvnost byla vysoká, Mateřinku v obou dnech zhlédlo asi 1 500 

diváků. Doprovodnou akcí byla výstava výtvarných prací, v prostorách divadla bylo 

vystaveno na tisíc dětských děl. Pozvání přijala i delegace z Německa, návštěvu oplatila 

zástupkyně mateřských škol z Annabergu-Buchholze. Na květnové celorepublikové kolo 

v Nymburce byly vybrány MŠ Abeceda z Blatenské, Písnička ze Zahradní a klášterecká 

Bruslička. 

 

Předškolní vzdělávání 

Ve dnech 17. a 18. března proběhly zápisy do chomutovských mateřských škol. Pro 

školní rok 2008/2009 bylo zapsáno 374 dětí. Předpokládaný počet dětí po zápisech je 1 430, 

celková kapacita 1 449 tak bude využita na 98,7 %. 

 

Zlatý Ámos 

V patnáctém ročníku ankety o nejoblíbenějšího 

učitele Zlatý Ámos, kterou vyhlašují a 

organizují nevládní a nezávislé sdružení Klub 

Domino a Dětská tisková agentura, měl své 

želízko v ohni i Chomutov. Žáci 3. A ze ZŠ ve 

Školní ulici navrhli svou třídní učitelku Ivanu 

Konrádovou (na snímku s ministrem školství 

Ondřejem Liškou). Prošla úspěšně regionálními 

koly i semifinále a probojovala se mezi nejlepší 

šestici. Ve finále, jež se konalo 28. března 

v Kongresovém centru v Praze, ji podporovalo 

několik jejích kolegů, bývalých i současných 

žáků a jejich rodičů, a to díky tomu, že radnice 

podpořila tuto akci částkou 6 500 Kč, jež byla 

použita na úhradu jejich cesty do Prahy. 
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Ředitelé a ředitelky na radnici 

U příležitosti oslav Dne učitelů pozvala primátorka Ivana Řápková ředitele 

chomutovských škol na pracovní setkání. Sešli se v prostorách obřadní síně starobylé radnice 

na náměstí 1. máje. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře, primátorka poděkovala 

přítomným ředitelům mateřských, základních i středních škol za jejich záslužnou práci, 

ocenila jejich profesionální přístup k vzdělávání našich dětí. Přítomní diskutovali několik 

témat, mimo jiné optimalizaci sítě škol, prohlubování znalostí při získávání dotací EU nebo 

problematiku nepřizpůsobivých žáků. 

 

Oslava jubilea 

Pod názvem Třináctá komnata třinácté ZŠ se v divadle 16. dubna uskutečnil slavnostní 

galavačer k 30. výročí otevření Základní školy na Březenecké. Program chtělo zhlédnout 

mnoho příznivců školy, ale ne všem se to podařilo, prostory divadla byly naplněny 

současnými i bývalými žáky, pedagogy a zaměstnanci, pozvání přijalo také hodně hostů. 

 

Přehlídka dramatické tvořivosti 

V kulturním a společenském středisku na Zahradní se 29. dubna konal 10. ročník 

nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti žáků speciálních škol nejen okresu Chomutov. 

Hlavním organizátorem je již roky Základní škola speciální a Mateřská škola v Palachově 

ulici. Už deset let se tak setkávají nadšenci komediantství. Opět si všichni společně užili 

spoustu legrace, humoru, plno směšných přebreptů a improvizací. Myšlenku přehlídky, ale 

v širším smyslu i pedagogického povolání vystihla ředitelka organizující školy Marie 

Grimlová: „Práce s dětmi je obtížná a vyčerpávající, ale já jsem v nich objevila obrovský 

zdroj energie, která mi dodává sílu stejně tak jako slunce. Považuji za velké štěstí, že jsem 

v sobě našla schopnost přijmout je takové, jaké jsou a nespěchat k cíli, ale užívat si cestu, 

která k tomu cíli vede, a doufat, že bude hodně dlouhá, protože když jsme v cíli, tak před 

sebou už nemáme žádnou cestu.“  

 

Přednášky abstinujícího gamblera 

V návaznosti na vzrůstající problémy s lidmi závislými na hracích automatech odbor 

reflektoval nabídku abstinujícího gamblera Petra Kohouta, který zrealizoval v dubnu a květnu 

třicet dvouhodinových přednášek na téma závislost na hracích automatech pro žáky vyšších 

ročníků základních škol. Přednášky emotivně působily na děti i dospělé, byly vhodně 

doplněné autorskou hudební produkcí. Končily vždy živou diskuzí, citlivé podání problému 

odbouralo veškeré zábrany a děti se projevovaly bezprostředně.  

 

Doprava v 21. století 

Zvýšení aktivity a rozšíření nabídky společenského vyžití pro děti a mládež bylo 

jedním z impulsů, jež vedly k vyhlášení krajské soutěže Comotovia Technica 2008 pro žáky 

základních a středních škol Ústeckého kraje na téma Doprava v 21. století. Chomutov je 

vnímán jako město s významnou průmyslovou a technickou tradicí, to určilo hlavní význam 

soutěže, kterým byla podpora a zvýšení zájmu mladé generace o technické obory a vědu.  

Soutěž byla vyhlášena 21. ledna, následně byly propozice soutěže rozeslány základním 

a středním školám v kraji, zveřejněny na webových stránkách města a poskytnuty tisku. 

Termín odevzdání přihlášek byl stanoven do 31. března, zaslání zhotovených návrhů do 30. 

dubna. Do soutěže se přihlásili dva jednotlivci a čtyři skupiny po pěti žácích ze tří škol. 

Protože k soutěži přistupovali zodpovědně, téma dopravy zpracovali s ohledem na svůj věk a 

zabývali se jím každý z různého pohledu, rada města rozhodla vyplatit finanční odměnu všem 

účastníkům. 
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Dotace z kraje 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo 27. června o poskytnutí účelové dotace městu 

ve výši 5 300 000 korun z Fondu hejtmana Ústeckého kraje. Dotace podpořila projektový 

záměr využití třetího nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní 

ČVUT pro rozšíření vysokoškolské výuky a pilotní projekt Ústeckého kraje Podpora 

vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření v okrese 

Chomutov. Dotace poskytnutá Statutárnímu městu Chomutov byla určena na odměny 

zúčastněných učitelů matematiky a fyziky na středních školách, zakoupení skript přípravného 

a repetičního charakteru pro fyziku a matematiku a případně dalších učebních pomůcek.  

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Zhruba sto dětí ze šestnácti základních škol Chomutovska se sešlo 6. května v areálu 

Autoškoly Omega, aby zde ve čtyřčlenných družstvech bojovaly o prvenství v oblastním kole 

Dopravní soutěže mladých cyklistů. Svoje vědomosti mohly předvést ve čtyřech disciplínách 

- testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, jízdě na dětském dopravním hřišti, 

jízdě zručnosti a znalostech v poskytování první pomoci. Na akci se kromě Magistrátu města 

Chomutova a Městského úřadu Kadaň podílela i Policie ČR OŘP Chomutov, Městské policie 

Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří, Český červený kříž Chomutov, Dům dětí a mládeže 

Chomutov a Autoškola Omega Chomutov. Do krajského finále postoupilo v mladších žácích 

družstvo ZŠ ve Školní ulici v Klášterci, v kategorii starších žáků družstvo ZŠ Písečná.   

 

    

    

 

Projekt na podporu technického vzdělání středoškoláků 

Pilotní projekt Ústeckého kraje v oblasti zlepšení vstupní kvality absolventů středních 

škol pro studium na vysokých technických školách představil hejtman Jiří Šulc v červnu 2007 

s názvem Podpora vzdělání žáků středních škol pro studium na technických vysokých 

školách. Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu přípravy žáků středních škol pro studium na 

technických vysokých školách. Projekt byl rozdělen do několika fází. 

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/pictures/43809_dscf1186.jpg
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/pictures/43807_dscf1170.jpg
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/pictures/43808_dscf1177.jpg
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/pictures/43810_dscf1200.jpg
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Jeho první fáze byla zaměřena na pedagogické pracovníky středních škol okresu 

Chomutov. Do projektu se zapojilo deset středních škol okresu Chomutov, k přímé realizaci 

projektu bylo řediteli škol vybráno 22 pedagogů vyučujících matematiku a fyziku. Ti v srpnu 

2007 absolvovali na chomutovském detašovaném pracovišti FS ČVUT pětihodinový seminář, 

který odborně vedli pracovníci fakulty.  

Druhá fáze projektu proběhla v prvním zářijovém týdnu téhož roku, když studenti 

přijatí ke studiu na ČVUT absolvovali třicetihodinový seminář zaměřený na klíčové oblasti 1. 

ročníku, tedy na matematiku a fyziku. Z celkového počtu 30 přihlášených tuto bezplatnou 

možnost využilo 25 studentů, kteří v závěru kurzu obdrželi osvědčení o absolvování.  

Třetí fáze se rozběhla v prvních říjnových dnech již přímo na školách zapojených do 

projektu, kde žáci maturitních ročníků se zájmem o studium na vysokých školách technického 

zaměření byli průběžně do března 2008 připravováni na přechod mezi střední a vysokou 

školou. Středoškolští učitelé matematiky a fyziky odučili 393 hodin (z předpokládaných čtyř 

set). 

 

Výtvarný salon 

V prostorách kostela s. Ignáce byl zahájen Výtvarný salon základních uměleckých 

škol Ústeckého a Libereckého kraje. V Chomutově ho společně instalovaly a organizovaly 

Město Chomutov, Středisko knihovnických a kulturních služeb, Základní umělecká škola     

T. G. Masaryka Chomutov a Krajská umělecká rada ZUŠ. Výstavu zhlédlo mnoho příznivců 

mladých začínajících a nadějných výtvarníků. 12. června byl salon ukončen a putoval dále.  

 

Sportovní slavnosti 

V rámci dotačního programu Ústeckého kraje pro rozvoj sportu, tělovýchovy a 

programů pro aktivní trávení volného času uspořádala Mateřská škola Chomutov 4. června 

Letní mateřinkové sportovní slavnosti 2008. Děti své sportovní výkony předvedly na 

fotbalovém hřišti ve Spořické ulici u polikliniky. Po splnění sportovních disciplín na všech 

stanovištích, po fotbalovém turnaji a po předání cen děti plně využily skákací hrad, 

trampolínu a velkou skluzavku. Na akci se podíleli i další sponzoři. 

 

Vodní hrátky 

Další podařenou akcí pro děti uspořádanou Mateřskou školou Chomutov byly 11. 

června Vodní hrátky v Městských lázních. Děti soutěžily v různých vodních disciplínách a 

pro každé z nich bylo připraveno sladké ocenění a drobný dáreček. 

 

O neinvestičních nákladech se starosty 

Setkání starostů a ostatních zástupců obcí Chomutovska s pracovníky odboru školství 

Magistrátu města Chomutova se konalo 15. května v zasedací síni historické radnice. Došlo 

k němu na základě žádosti starostů obcí, které hradí Chomutovu a Jirkovu neinvestiční 

náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve školách obou měst a trvale bydlící 

v daných obcích. Starostové byli podrobně seznámeni s výpočtem neinvestičních nákladů a 

byly jim zodpovězeny i konkrétní dotazy týkající se této problematiky. Starostové některých 

obcí společně požádali Zastupitelstvo města Chomutova o dohodu, aby fakturace 

neinvestičních nákladů vyšších než 50 000 korun byla prováděna v červenci a říjnu daného 

roku. Zastupitelstvo města Chomutova tuto žádost na svém následujícím jednání 23. června 

schválilo. 
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Stávka 

9. června proběhla republiková stávka školské veřejnosti. Důvodem stávky byly: 

- nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství 

- nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých poskytovaných 

služeb v oblasti regionálního školství, doposud financovaných státem (učební pomůcky, 

učebnice, další vzdělávání…) na zřizovatele, resp. na rodiče 

- nesouhlas se snížením reálných platů ve školství, jako důsledek navrhovaného rozpočtu. 

Ředitelé chomutovských škol na účast zaměstnanců ve stávce nahlíželi podle 

příslušných paragrafů, účast ve stávce byla považována za omluvenou absenci z důvodu 

překážky v práci na straně zaměstnance a stávkujícím bylo povoleno na den stávky čerpat 

volno bez náhrady mzdy. Zaměstnanci školy, kteří se ke stávce nepřipojili, pracovali 

v zákonném rozsahu pracovních povinností a zajišťovali provoz, výuku, náhradní program, 

nezbytný dozor nad žáky nebo plnili úkoly související.  

 

škola postoj zaměstnanců školy ke 

stávce 

provoz zajištěn/nezajištěn 

17. listopadu počet stávkujících 78,26  % provoz školy a školní družiny nezajištěn, 

školní jídelna v provozu 

Zahradní do stávky vstoupili všichni nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ 

Na Příkopech většina zaměstnanců se 

připojila ke stávce 

provoz školy a školní družiny nezajištěn, 

školní jídelna v provozu 

Kadaňská nestávkovali zajištěn 

Písečná většina zaměstnanců se 

připojila ke stávce 

připraven náhradní program pro děti, 

které přišly do školy 

Hornická do stávky vstoupili všichni nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ 

Školní nestávkovali zajištěn 

Havlíčkova většina zaměstnanců se 

připojila ke stávce 

nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ 

Ak. Heyrovského zaměstnanci stávku podpořili zajištěn 

Březenecká do stávky vstoupili všichni nezajištěn provoz školy, ŠD ani ŠJ 

Palachova nestávkovali zajištěn 

náměstí.T. G. M. ke stávce se připojila menšina 

zaměstnanců 

zajištěn 

Šafaříkova zaměstnanci stávku podpořili zajištěn 

 

Podpora vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ: 2. etapa 

26. června se v přednáškovém sále detašovaného pracoviště FS ČVUT v Chomutově 

uskutečnil seminář pedagogických pracovníků v rámci 2. etapy projektu Podpora vzdělávání 

žáků v technických oborech pro studium VŠ. Sedmnáct účastníků semináře získalo detailní 

informace od vysokoškolských pedagogů o požadavcích v oblasti matematiky a fyziky 

obdrželi soubor vhodné literatury. Na závěr diskutovali o metodách uplatnění získaných 

poznatků v prostředí konkrétních škol a o realizaci druhé fáze programu  

 

 

Soutěž ve sběru víček 

I tento rok organizoval MÚSS spolu s firmou KAMAplast Braňany sběr víček pro 

školy. Zástupci organizátorů jednou měsíčně objedou zúčastněné školy a svezou sebraná 

víčka z PET lahví, zváží je a výsledek zaevidují, na konci školního roku pak údaje sumarizují 

a vyhodnotí. Finanční odměnu za sebraná kila (2 Kč/kg) přebírá zástupce školy na 
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slavnostním vyhodnocení akce. Tradičně také vedení města Chomutova ocení první tři 

chomutovské školy, na vyhodnocení na sklonku školního roku odevzdal náměstek primátorky 

Jan Řehák finanční příspěvek ředitelkám ZŠ na Březenecké a ve Školní ulici a zástupci ZŠ 

v ulici Akademika Heyrovského. Tato akce je jedním z motivačních prvků k separaci odpadu, 

na sběru víček se podílejí celé rodiny i pracovní kolektivy, děti umí vtáhnout do soutěže 

opravdu každého. 

  

  1. místo  ZŠ Březenecká, Chomutov 2 104 kg víček 

  2. místo  ZŠ Školní, Chomutov 1 118,5 kg víček 

  3. místo  ZŠ Heyrovského, Chomutov 1 054 kg víček 

  4. místo  ZŠ Krátka, Klášterec nad Ohří 994,5 kg víček 

  5. místo  ZŠ Kadaňská, Chomutov 824,5 kg víček 

 

Projekt Setkání 

Na ZŠ Na Příkopech se 18. září konala první schůzka k projektu Setkání. Tento 

projekt je již realizován polskými a německými školami, kdy dochází k výměně pedagogů, 

kteří vyučují svůj jazyk na zahraniční škole. Chomutovské školy chtějí využít blízkosti hranic 

a podpořit logickou potřebu znát jazyk svého souseda. Na jednání byly učiněny první kroky 

vzájemné spolupráce na projektu, zástupci českých a německých škol si dohodli již konkrétní 

úkoly.  

 

Třídění odpadu 

Technické služby města Chomutova ve spolupráci s libereckou firmou Envicon 

uspořádaly 24. září akci na podporu třídění odpadu. Akce, jež proběhla v rámci projektu 

Intenzifikace tříděného odpadu v Ústeckém kraji, byla určena především předškolním a 

školním dětem a jejich rodičům. Byly předvedeny technika používaná na svoz tříděného 

odpadu, nádoby na třídění odpadu a slisované balíky roztříděného odpadu. Děti si mohly 

zblízka prohlédnout používanou techniku, dozvěděly se, jak se s odpady dále nakládá a jak je 

správně třídit. Zároveň probíhal moderovaný osvětový program se soutěžemi pro děti i 

dospělé s hostem Václavem Upírem Krejčím, doplněný vystoupením kouzelníka a tanečnice. 

Účast dětí byla i přes nepřízeň počasí značná a akce splnila zamýšlený účel.  

 

 
 

Jak nalákat na řemesla – jak to dělají jinde 

Ředitel ZŠ Na Příkopech Mgr. Miloslav Hons, který  je platným členem mezinárodní 

skupiny zabývající se problematikou školství, se zúčastnil několika studijních pobytů v 

evropských zemích. Po projednání s vedením města připravil projekt, který byl vybrán 

k realizaci na základě zájmu účastníků a doporučení mezinárodní centrálou ve Vídni.  
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Týdenní studijní návštěva zahraničních účastníků s názvem How to attract young 

people (The pupils who finish their basic school) to VET schools, mainly technical měla za cíl 

výměnu zkušeností v problematice zatraktivnění odborných škol, především technických, pro 

vycházející žáky základních škol. Projekt vycházel z potřeb trhu práce, protože na trhu práce 

chybí odborní techničtí pracovníci a řemeslníci. Tyto profese poptávají a aktivně po středních 

školách požadují firmy a podniky. Školy ovšem těmto požadavkům nemohou vycházet vstříc, 

protože se jim nedaří naplňovat požadované technické obory. Cílem studijní návštěvy bylo 

představit způsoby prezentace a popularizace zmíněných oborů v našem regionu a v celé ČR. 

Porovnat tuto problematiku v různých zemích, získat vzájemnou představu o možných 

způsobech řešení, získat i konkrétní návody a řešení, příklady úspěšné praxe. Studijní 

návštěva byla organizována v termínu od 3. do 7. listopadu. S devíti zahraničními hosty (z 

Finska, Francie, Kypru, Norska, Portugalska, Španělska a Turecka) a zástupcem agentury 

NAEP se setkala i primátorka.  

 

Mobilní učebna 

Společnost Hewlett-Packard předala  

11. listopadu Střední průmyslové a Vyšší  

odborné škole (SPŠ a VOŠ) v Chomutově  

špičkově vybavenou mobilní učebnu. 

SPŠ a VOŠ byla vybrána na základě úspěchu  

svého projektu v celosvětovém grantovém  

programu HP Technology for Teaching. Tento  

program je jednou z předních filantropických  

aktivit společnosti HP na podporu vzdělávání  

mladých lidí. 

Mobilní učebnu tvoří pojízdný box, obsahující řadu moderních technologií, 

umožňujících libovolnou školní třídu během okamžiku změnit na plně vybavenou 

multimediální učebnu s přístupem na internet.  

 

Sloučení škol 

V listopadu zastupitelstvo města schválilo návrh sloučit základní školu v Havlíčkově 

ulici se školou v ulici Akademika Heyrovského, která se k 1. lednu 2009 stane nástupnickou 

organizací a převezme veškerá práva a povinnosti. Tento krok byl navržen odborem školství a 

Komisí pro výchovu a vzdělávání při Radě města Chomutova a vyplýval z koncepčních 

opatření. 

V návaznosti na výše uvedené rada města 1. prosince schválila pro zápis do školského 

rejstříku kapacity jednotlivých součástí školy, harmonogram realizace sloučení obou škol, 

doporučila zastupitelstvu schválit Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, 

Akademika Heyrovského 4539, který obsahuje změny vyplývající ze sloučení obou škol, a 

současně zrušit zřizovací listinu Základní školy Chomutov, Havlíčkova 3675, která sloučením 

jako samostatné ředitelství zaniká a stává se odloučeným pracovištěm školy v ulici 

Akademika Heyrovského. 

 

Spolupráce vysokých škol 

Dvě vysoké školy působící v Chomutově – České vysoké učení technické Praha 

(Fakulta strojní) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (Fakulta výrobních 

technologií a managementu a Přírodovědecká fakulta) začaly jednat o možnosti vytvořit 

společné bakalářské studium, v němž by vyučovali pedagogové z obou univerzit. Jednání se 

uskutečnilo 5. prosince v kanceláři primátorky Ivany Řápkové. 

 



 57 

Obecní živnostenský úřad 

Těžištěm činnosti odboru v roce 2008 bylo naplnění tří úkolů: další rozvoj služeb pro 

občana, zavedení elektronické spisové služby a zabezpečení novely živnostenského zákona. 

Rozvoj služeb spočíval v přesunu agendy vidimace a legalizace a agendy úhrady správních 

poplatků z pokladny živnostenského úřadu přímo na jednotlivá přepážková pracoviště 

(podnikatelé nemusí chodit přes chodbu do jiné kanceláře). V souvislosti s tím a rovněž pro 

zvýšení rychlosti odbavení byl zvýšen počet přepážkových pracovišť ze tří na čtyři. 

Zavedení elektronické spisové služby umožnilo on-line evidenci vstupních a 

výstupních dokumentů a s tím související okamžité přidělení čísla jednacího přímo na 

přepážkovém pracovišti. Díky tomu je možné realizovat řadu úkonů na počkání, což znamená, 

že se požadovaný úkon hned provede, vytiskne a podnikatel si jej hned fyzicky převezme. 

Tím dochází nejen k úspoře nákladů na poštovném, ale urychluje to práci i pracovníkům 

živnostenského úřadu. V rozsáhlé míře bylo zavedeno takzvané elektronické podání, kdy se 

podnikatel osobně dostaví, pracovnice s ním vyplní elektronický jednotný registrační formulář 

a podnikatel jej po vytisknutí pouze zkontroluje a podepíše. Tento systém je provázán 

s informačním systémem Registr živnostenského podnikání, řada údajů z tohoto registru se 

vyplňuje předem a systém je propojen s dalšími registry, například s registrem osob, adres, 

rejstříkem trestů, obchodním rejstříkem), což celou agendu zefektivňuje a umožňuje 

podnikatele co nejméně zatěžovat. 

Novela živnostenského zákona, účinná od 1. července, patří k zásadním. Přestože to 

byla v pořadí již 106. novela od roku 1992, byla svým rozsahem a hlavně zjednodušením 

nejvýznamnější novelou. Zjednodušila se agenda živnostenského podnikání, byla odstraněna 

místní příslušnost živnostenských úřadů (podnikatel může komunikovat s kterýmkoliv 

živnostenským úřadem), podnikatel nemusí oznamovat změny, které již byly provedeny 

v obchodním rejstříku, rozšířila se možnost elektronické komunikace mezi podnikatelem a 

živnostenským úřadem, zjednodušily se podmínky pro získání živnostenských oprávnění, 

snížila se výše správních poplatků atd. Na konci roku obecní živnostenský úřad registroval 

v územním obvodu Chomutova jako obce s rozšířenou působností 12 648 podnikajících osob 

(10 729 aktivních) a 17 310 živností. Za rok vydal 2 200 nových živnostenských oprávnění (o 

677 více než v roce 2007), provedl 2 191 jejich změn (o 485 více) a 741 živnostenských 

oprávnění zrušil  (o 7 méně). Živnostenský úřad dále vyřídil 1 792 přerušení a pokračování 

v provozování živnosti (o 299 méně), zaznamenal 1 288 údajů o provozovnách (o 50 více), 

provedl 168 kontrol a 540 úředních záznamů o porušení právních předpisů (o 493 více). 

Celkem zrealizoval 21 243 úkonů (o 895 méně). Na správních a jiných poplatcích vybral 

1 768 164 korun (o 55 996 méně), uložil 425 blokových pokut (o 22 více) ve výši 352 200 

korun (o 3 900 více) a ve 106 správních řízeních uložil 39 pořádkových pokut ve výši 298 500 

korun, 58 pokut ve výši 467 400 korun a náklady řízení ve výši 78 000 korun. Do rozpočtu 

města přispěl částkou dosahující téměř tří milionů korun. 

 

Souhrn příjmů 

Pokuty                                                       1 196 100 korun 

Správní poplatky 1 718 700 korun 

Laminování, kopírování 11 394 korun 

Ověřování 38 070 korun 

Správní a jiné poplatky 1 768 164 korun 

Celkem 2 964 264 korun 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

V roce 2008 byla zákonem stanovena povinnost zpracovávat aktivizační plány pro 

osoby, které jsou v hmotné nouzi více než 6 měsíců, a individuální akční plány pro navrátilce 

z výkonu trestu. V rámci těchto plánů byla sepsána dohoda klienta se sociální pracovnicí na 

řešení jeho hmotné nouze, hledání zaměstnání, hrazení nájemného, vyživovací povinnosti, 

splátkové kalendáře. Novelou zákona o zaměstnanosti budou individuální akční plány 

sestavovat od ledna příštího roku úřady práce. 

U počtu žádostí o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení docházelo v průběhu 

roku ke snižování. V lednu 2008 bylo vypláceno celkem 1 064 příspěvků na živobytí a 287 

příspěvků na bydlení. V prosince 2008 bylo vyplaceno 866 příspěvků na živobytí a 186 

doplatků na bydlení. Je to způsobeno snižováním míry nezaměstnanosti v okrese Chomutov, 

která v lednu 2008 činila 10 % a postupně klesala až do června, kdy činila 8,4 %. Od této 

doby dochází opět k nárůstu, v prosinci činila míra nezaměstnanosti 9,9 %. Nárůst počtu 

žádostí a příspěvků se objeví až na začátku roku 2009. 

Bylo provedeno 1 009 sociálních šetření v rodinách. 

 

Setkání pěstounských rodin  

Ve spolupráci s Magistrátem města Mostu a Městským úřadem v Litvínově se 

uskutečnilo již deváté víkendové setkání pěstounských rodin. Proběhlo 16. až 18. května 

v rekreačním středisku Nový Mlýn ve Starých Splavech. Z Chomutova se setkání zúčastnily 

čtyři rodiny s osmi dětmi. Program byl volen tak, aby si vzhledem k věkovému rozpětí 

přítomných dětí užili pobyt děti i pěstouni. Dospělí uvítali možnost účasti na odborné 

přednášce a následné besedě zaměřené na rizika současných sociopatologických jevů ve 

společnosti při výchově dítěte a na práva dětí vychovávaných v náhradní rodinné péči, 

zatímco pro děti byly připraveny sportovní a výtvarné aktivity, soutěže a hry včetně vodních 

hrátek na Máchově jezeře a maškarního reje. 
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Další setkání pěstounských rodin  

uspořádal odbor 6. prosince. Šlo  

o setkání mikulášské a proběhlo  

ve Středisku knihovnických a  

kulturních služeb. Na velkém sále 

byl připraven zábavný program plný 

her a soutěží, mezi děti zavítal i  

Mikuláš s čertem a andělem. Děti  

dostaly mikulášskou nadílku,  

pěstounky se mohly nechat nalíčit 

nebo nechat odpočinout svým rukám 

v zábalu. Akce se všem moc líbila, 

pěstouni si mezi sebou popovídali, 

vyměnili si zkušenosti s výchovou  

dětí v pěstounské péči, děti navázaly  

nová přátelství. Setkání, jehož se  

zúčastnilo 23 rodin s třiceti dětmi, je  

určitým poděkováním pěstounům, kteří se starají o děti, jež nemohou vyrůstat se svými rodiči. 

 

Péče o zdravotně postižené občany 

Zdravotně postiženým občanům je ze systému sociální péče poskytována podpora, 

jejímž cílem je přispět k odstranění bariér, které s sebou zdravotní postižení přináší. Občanům 

těžce zdravotně postiženým mohou být poskytnuty i peněžité příspěvky, které potřebují 

k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení. Bylo přijato 2 418 žádostí o 

jednorázové příspěvky a průkazy mimořádných výhod. Poskytnuto bylo 1 762 příspěvků. 

Největší počet tvoří přípěvek na provoz motorového vozidla (1 460). 

Město má ve správě 53 bezbariérových bytů, jedná se o byty zvláštního určení, zvlášť 

upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. V roce 2008 bylo přiděleno šest těchto 

bytů, dvě žádosti byly zamítnuty. 

 

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb 

Město Chomutov má zpracovaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb. 

V jednotlivých skupinách je zapojeno šest pracovníků odboru.  

 

Zákon o sociálních službách – poskytování příspěvku na péči  

U nových žádostí o příspěvek na péči nebyl zaznamenán velký nárůst, větší počet 

žádostí byl o navýšení stupně závislosti.  

Protože u části příjemců skončila dvouletá doba pro vyšší výplatu než podle stupně 

závislosti, bylo prošetřeno a přehodnoceno 130 těchto příspěvků. 

V lednu bylo vypláceno 1 419 klientů, do konce roku 2008 jejich počet vzrostl na 

1 610.  

Do prvního stupně závislosti je zařazeno 613 klientů, z toho 47 dětí, do druhého 

stupně 497 klientů, z toho 25 dětí, ve třetím stupni je 275 klientů, z toho 76 dětí, a ve čtvrtém 

stupni je 225 klientů, z toho 56 dětí. 

Bylo provedeno 1 870 sociálních šetření a kontrol na využívání příspěvku na péči. 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí  

Oddělení sociálně právní ochrany dětí se kromě zastupování dětí u soudu, na notářství, 

přestupkové komise a podobně zabývá i nezletilými dětmi, které mají poruchy chování nebo 

se dopouštějí trestné činnosti. 
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V roce 2008 by evidováno 751 dětí, z toho 350 ve věku do 15 let. Bylo řešeno 449 

výchovných problémů, z toho 236 dětí ve věku do 15 let. Na trestné činnosti se podílelo 269 

dětí, z toho 132 dětí ve věku do 15 let. K nárůstu došlo u výchovných problémů, oproti roku 

2007 o 40 dětí.  

Z evidovaného počtu je 221 dětí z úplné rodiny, 53 dětí z nové rodiny a 224 dětí 

z neúplné rodiny. 

Oddělení se rovněž zabývá problematikou týraných a zneužívaných dětí.  

Pracovnice oddělení řešila 22 případů, z toho jedno dítě bylo ve věku do šesti let. Ve 

věku od šesti do patnácti let bylo 17 dětí. Z tohoto počtu činí většinu případů sexuální 

zneužívání dívek, v jednom případě byl zneužíván chlapec. Děti pocházejí v pěti případech 

z úplné rodiny, deset dětí je z neúplné rodiny bez otce a devět dětí z rodiny doplněné o otce.  

Sociální pracovnice zastupovaly nezletilé děti v 827 případech u soudu, v 741 

případech je zastupovaly u jiných institucí. Provedly 2 656 sociálních šetření v rodině. 

V pěstounské péči a v péči jiné fyzické osoby než rodičů vyrůstá 194 dětí, jejich počet 

oproti roku 2007 se mírně zvýšil. V roce 2008 bylo osvojeno jedenáct dětí, sedm jich bylo 

předáno do péče budoucích osvojitelů a pět do péče budoucích pěstounů. 

 

Spolupracující organizace 

Pro spolupracující organizace odbor v říjnu uspořádal seminář Detekce násilí na dítěti. 

Přednášejícím byl odborník na tuto tématiku MUDr. Pavel Biskup, pediatr a ředitel dětského 

domova, kam jsou převážně umisťovány týrané a zneužívané děti.  

OSVaZ spolupracuje se Svazem diabetiků, Střediskem pro nevidomé a slabozraké, 

které pravidelně seznamuje s novinkami v sociální oblasti. Další přednáška byla v Klubu 

důchodců. O novinkách informuje rovněž starosty obcí. 

Na odboru absolvovalo praxi 12 studentů z vyšších odborných a vysokých škol. 

 

Prevence kriminality 

Odbor se aktivně podílel na práci skupiny LINKS, která se zabývá prevencí 

kriminality na školách v Chomutově. 

Osobám propuštěným z vězení byla poskytnuta ve 149 případech pomoc. Celkový 

počet evidovaných příslušníků marginálních skupin, kterými se pracovnice zabývala, činil 

290. 

 

 

Interní audit  
 

Úsek kontroly v roce 2008 zaevidoval 91 stížností a 10 petic. 

Z celkového počtu stížností bylo jedenáct na činnost magistrátu, z toho dvě byly 

oprávněné, tři oprávněné částečně a šest neoprávněných. Na odbory a činnost pracovníků bylo 

podáno dvacet devět stížností, pět oprávněných, dvě částečně a dvacet dva neoprávněných. Na 

městskou polici bylo podáno sedm stížností, z toho byla jedna oprávněná, jedna částečně a pět 

neoprávněných. Zbytek, 44 stížností, bylo zaměřeno na organizace zřizované městem, 

mezilidské vztahy, nepřizpůsobivé občany a podnikatele. Nejvíce (21) těchto stížností se 

týkalo mezilidských vztahů. 

Z evidovaných stížností roku 2008 bylo kvalifikováno třicet jako oprávněných, 

jedenáct částečně oprávněných a padesát neoprávněných. Z oprávněných byly tři zaviněny 

přímo pracovníky odborů magistrátu. Ostatní oprávněné stížnosti byly zaviněny jinými 

organizacemi, nepřizpůsobivými občany nebo jinými okolnostmi (stav chodníku, rušení 

nočního klidu a podobně). V případě oprávněných stížností byla magistrátem přijata taková 

opatření, aby k nim již nedocházelo. 
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Petice se týkaly žádosti o vystěhování nepřizpůsobivého nájemníka, nesouhlasu 

občanů s vybudováním skateparku v Lipské ulici, nesouhlasu s připravovanou vyhláškou 

k omezení provozu restaurací, žádosti o vyhrazení parkovacích míst majitelům rodinných 

domů v Šafaříkově ulici, nesouhlasu s odvolání ředitele PZOO, nesouhlasu s užíváním krytu 

CO v Kadaňské ulici, podpory IPRM, nesouhlasu se znovuotevřením klubu Motorka.  

Ve všech případech řešení stížností a petic bylo postupováno v rámci možností ke 

spokojenosti občanů města. 

Občané města měli i v roce 2008 možnost vznášet podněty, připomínky a dotazy na 

pravidelných setkáních, která pro ně pořádá vedení města vždy poslední čtvrtek téměř každý 

měsíc. V květnu bylo setkání tématicky zaměřeno na městskou hromadnou dopravu. Od 

června do září a před vánocemi se tyto brífinky nekonaly. Představitelé města, zástupci 

městských organizacích a pozvaní ředitelé vybraných organizací reagovali na podané podněty 

a řadu problémů ihned zodpověděli. K „záludnějším“ podnětům se vždy do příštího setkání 

písemně vyjádřili odborníci příslušných odborů magistrátu a organizací. Evidence všech 

podaných podnětů je vedena v elektronické databázi a na každém setkání je občanům 

předvedena grafická projekce řešeného podnětu v té věci, která je právě diskutována. 

Občané na setkání přicházejí s různými podněty, stížnostmi a návrhy na řešení 

problematiky evidenčně rozdělené do 40 témat. Z celkového počtu 331 občanů přítomných na 

setkání v roce 2008 vzneslo 99 občanů 225 podnětů na řešení problematiky týkající se 28 

témat. Nejčastěji se řešila problematika parkování (48) a městské hromadné dopravy a 

zastávek (33). Dále bylo poukazováno na komunální odpad a kontejnery (12), objekty ve 

městě (11), chodníky a komunikace (11), magistrát města (11), zoopark (10), dopravní 

značení, provoz a přechody (10), životní prostředí (9), cyklostezky (7), zeleň (5), byty (5), 

městskou policii (4) a hřiště (4). 

Z podaných podnětů nebylo dále řešeno 154 případů. Buď proto, že šlo o problém, 

který byl ihned zodpovězen či vyřešen, nebo se jednalo o doporučení, oznámení či ocenění 

práce vedení města, případně šlo o názor občana. Otevřeno zůstalo 8 podnětů, jejichž řešení 

má dlouhodobější charakter a vyžaduje například změny územního plánu, zajištění většího 

objemu finančních prostředků a podobně.  Neprodleně, tedy do příštího setkání, bylo vyřešeno 

63 podnětů. 
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Činnost rady města a zastupitelstva 

Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

Rada města Chomutova v roce 2008 pracovala ve složení (abecedně): 

Stanislav Aubrecht (od 23. června) 

Petr Husák  

Ing. Vladimír Janda (do 23. června) 

MUDr. Michal Kasl (do 23. června) 

Mgr. Jan Mareš  

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Ing. Kamila Nováková 

PaedDr. Jiří Roth 

Mgr. Ing. Ivana Řápková 

Ing. Jan Řehák 

Jindřich Stádník 

Marie Štáfková (od 23. června) 

Jana Vaňhová  

 

 
 

V tomto složení pracovala Rada města Chomutova do poloviny roku. Zleva Michal Kasl, 

Pavel K. Markvart, první náměstek primátorky Jan Řehák, Petr Husák, primátorka Ivana 

Řápková, Jan Mareš, druhý náměstek primátorky Jana Vaňhová, Kamila Nováková, Vladimír 

Janda, Jiří Roth a Jindřich Stádník 

Rada města Chomutova v roce 2008 zasedala třiatřicetkrát, z toho dvacetkrát řádně a 

třináctkrát mimořádně. Zasedání proběhla v těchto termínech: 14. ledna, 21. ledna, 28. ledna, 
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11. února, 25. února, 28. února, 3. března, 17. března, 25. března, 7. dubna, 14. dubna, 21. 

dubna, 21. dubna, 12. května, 2. června, 9. června, 16. června, 30. června, 7. července, 22. 

července, 5. srpna, 15. srpna, 25. srpna, 1. září, 5. září, 15. září, 6. října, 20. října, 27. října, 3. 

listopadu, 10. listopadu, 18. listopadu, 1. prosince, 12. prosince. 

 

Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2008 pracovalo ve složení (abecedně): 

Stanislav Aubrecht 

MUDr. Jiří Binter 

Ing. Vladimír Čermák 

Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík 

Ing. 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 

Ing. Kamila Nováková 

Ing. Pavel Nuslauer 

Jindřich Petráček 

Libor Pojman 

JUDr. Pavel Polák 

JUDr. Jiří Polanský 

MVDr. Přemysl Rabas 

Vlastimil Rindoš 

PaedDr. Jiří Roth 

Mgr. Ing. Ivana Řápková 

Ing. Jan Řehák 

Jindřich Stádník 

MUDr. Džamila Stehlíková 

Marie Štáfková 

Pavel Umlauf 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Libuše Zmátlová 

 

Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2008 zasedalo sedmkrát, z toho pětkrát řádně a 

dvakrát mimořádně. Zasedání proběhla v těchto termínech: 28. ledna, 31. března, 26. června, 

1. září, 27. října, 24. listopadu, 15. prosince. 

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

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

stránkách Statutárního města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 
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Průřez nejzásadnějšími a nejzajímavějšími rozhodnutími: 
Především v reakci na neustávající stížnosti na rušení nočního klidu opilci vycházejícími 

z restaurací a barů Rada města Chomutova 21. ledna přijala záměr vypracovat obecně 

závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a pověřila příslušný 

útvar magistrátu vypracováním jejího návrhu. Vyhláška má ve svém důsledku upravovat 

provozní dobu nejproblematičtějších restauračních zařízení. Chomutov už podobnou vyhlášku 

omezující hluk vydal v roce 2003, ale Ústavní soud ji počátkem roku 2007 zrušil. 

Rada města taktéž 21. ledna schválila dotace na společenské a sportovní akce v celkové výši 

130 000 korun. Z této částky dostal 30 000 korun klub ASK VALZAP, aby mohl uspořádat 

Mistrovství ČR v zápase mužů a kadetů. Dalším příjemcem dotací byl SK Chomutov S-R-O 

s.r.o., kterému město přidělilo rovněž 30 000 korun na účast na MS mladých hokejistů 

startujících pod hlavičkou Chomutova. Dalším sportovním klubem, který uspěl s žádostí, byl 

Krasobruslařský klub Chomutov. Nákup pohárů, medailí a dalších cen na Chomutovskou 

brusli byl dotován částkou 10 000 korun. Dalších 30 000 korun přislíbilo město Mateřské 

škole Chomutov na úhradu pronájmu, ozvučení a koupi cen na projekt Mateřinka 2008. Na 

galavečer Základní školy na Březenecká město vyčlenilo 10 000 korun. Na 2. společenský 

večer na podporu boje proti rakovině prsu se rada rozhodla RNDr. Jarmile Válkové uvolnit 20 

000 korun.  

Primátorka Ivana Řápková na tomtéž zasedání RM navrhla poskytnout finanční dar 60 000 

korun Fondu ohrožených dětí, zařízení Klokánek Chomutov. Suma bude částí výtěžku 

z březnového Reprezentačního plesu města Chomutova. Rada města doporučila zastupitelstvu 

schválení daru a zastupitelé o týden později doporučení vyslyšeli.  

V souvislosti s připravovaným zpoplatněním parkování v centru města rozhodlo 

zastupitelstvo na svém prvním zasedání 28. ledna o převedení parkovišť a jejich provozování 

z Technických služeb města Chomutova na Městskou policii Chomutov. Stejně tak byly TS 

zproštěny provozování útulku pro psy, odchytu toulavých psů a odstraňování uhynulých 

zvířat z veřejných prostranství. Uvedené činnosti převzal Podkrušnohorský zoopark 

Chomutov. Všechny dotčené organizace zároveň dostaly pokyn k úpravě svých zřizovacích 

listin.  

 

Zastupitelstvo města Chomutova projednalo a schválilo rozdělení finančních prostředků 

z rozpočtu pracovní skupiny LINKS na prevenci rizikového chování na rok 2008. Pracovní 

skupina byla v minulém roce pověřena radou města dopracováním projektu bezpečnosti dětí a 

mládeže. Po jeho schválení radou oslovila jednotlivé základní školy ve městě. Ty si pak 

zažádaly o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty. Spolufinancováno bude 48 jednotlivých 

školních projektů (souhrn poskytnutých dotací je 314 050 korun). Dalších pět projektů bude 

dotovat odbor školství magistrátu (částkou 535 000 korun). 

Zastupitelstvo města také schválilo záměr změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov 

– Jirkov. Zásadní význam mělo usnesení pro nájemce zahrádek z kolonie u Kamencového 

jezera, kteří se zde dozvěděli, že kolonie musí ustoupit oddychovému a relaxačnímu centru 

připravovanému v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Město se dobrovolně rozhodlo 

tuto újmu zahrádkářům kompenzovat nabídnutím náhradních pozemků. Na žádost vlastníka 

pozemků zastupitelé do balíku projednávaných změn územního plánu zahrnuli také volnou 

plochu na okraji sídliště Kamenná, kterou léta využívají jako své stanoviště cirkusy a 

kolotočáři. Firma vlastnící pozemky by zde ráda vybudovala hypermarket. Radní už v září 

roku 2007 tento požadavek zamítli, protože celé prostranství je zarezervováno pro bytové 

domy a zeleň. Po prvním zamítnutí se ozvalo několik lidí z okolí, kteří si market přáli, proto 

se město rozhodlo záměrem znovu zabývat a zařadit ho do schvalovacího procesu. 



 65 

Na volné, ale v minulosti zastavěné ploše na rohu městského parku a naproti budově 

Komerční banky vyroste šestipodlažní budova. Právě pro tento záměr zastupitelé 28. ledna 

schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na uvedené pozemky se společností 

Katumba. 

Od 1. března 2008 až do 31. října 2057 má Kamencové jezero provozovat soukromá 

společnost CV Relax. Na zasedání 25. února posvětili radní podnájemní smlouvu, kterou 

nájemce areálu Správa sportovních zařízení uzavřela s firmou, jíž na veřejnosti zastupuje 

Zdeněk Fojtík, chomutovský zastupitel za ODS. 

 

Radní také 25. února tradičně podpořili projekt Chomutovské hudební večery 2008 finanční 

částkou padesát tisíc korun. Mostecká agentura Macek Music Management tyto koncerty 

převážně klasické hudby pořádá v chomutovském divadle již dvanáctým rokem. 

Značné množství financí z městského rozpočtu pak radní uvolnili nebo doporučili uvolnit na 

zasedání RM 17. března. Zastupitelstvu doporučili schválit dotace podporovaným sportům a 

dále pak řadě subjektů na projekty. Sami pak udělili dotace na projekty těmto žadatelům: 15 

tisíc korun pro Školní sportovní klub při ZŠ v ulici Akademika Heyrovského na odměny 

soutěžícím a na instalaci výstavy v rámci projektu Mladí žurnalisté, dále 20 tisíc korun na 

úhradu dopravy a na vstupy do kulturních zařízení pro Základní školu na Písečné na projekt 

Písničkou k přátelství a za poznáním. Dvacet tisíc získal i folklorní soubor Skejušan na 

úhradu pronájmu a za účinkování při projektu Naše kořeny, 14 tisíc pak na projekt Divadýlko 

2008 Základní škola speciální a Mateřská škola Palachova a 25 tisíc korun Vyšší odborná 

škola v Chomutově, která částku využije na dopravu v souvislosti s projektem Nebe nad 

Berlínem. Přímo z prostředků rady města pak radní schválili tyto příspěvky: Gymnáziu 

Chomutov 10 tisíc korun na ubytování a dopravu studentů na Pražský studentský summit, 

občanskému sdružení Světlo 50 tisíc korun na provoz K centra v Chomutově a Vodní 

záchranné službě Českého červeného kříže stejnou částku na činnost místní skupiny. 

 

Na rozhodnutí rady města o dva týdny později navázalo zastupitelstvo a plném rozsahu 

schválilo radními doporučené dotace. Pro svou činnost zásadní částky si připsaly takzvané 

podporované sporty: čtyři a půl milionu korun KLH Chomutov a.s. pro hokejisty, milion a 

čtvrt BK ASK Chomutov s.r.o. pro basketbalisty, stejnou částku FC Chomutov s.r.o. pro 

fotbalisty, 830 tisíc korun ASK VALZAP Chomutov pro zápasníky, 420 tisíc TJ VEROS 

Chomutov pro volejbalisty, rovných 400 tisíc TJ Slávie Chomutov pro plavce, 320 tisíc SK 

Chomutov S-R-O s.r.o. pro národní házenkářky, 280 tisíc Sportclub 80 Chomutov pro 

softbalisty a o třicet tisíc korun méně TJ VTŽ Chomutov pro judisty.  

Dále zastupitelstvo udělilo dotace na projekty těmto žadatelům: Domu dětí a mládeže 

v Chomutově 40 000 korun na atrakce, Bambivlak, pronájmy a pódium, dále 6 000 na projekt 

Florbal kemp 2008 a výměnný pobyt v Německu a také 2 400 korun na oblastní kolo soutěže 

plastikových modelářů. Taneční klub Beethoven D. C. získal 60 tisíc korun na pronájem 

městské sportovní haly pro projekt Emco Dance Live Tour 2008, Základní škola na Písečné 

20 tisíc na projekt Písničkou k přátelství a za poznáním, Základní škola speciální a Mateřská 

škola v Palachově ulici 14 tisíc na projekt Divadýlko 2008, ASK VALZAP Chomutov 35 tisíc 

na projekt Podkrušnohorský dvojpohár Ústeckého kraje, Železný hasič a cyklistickému klubu 

Exejeans Chomutov zastupitelé poskytli 80 tisíc korun na závod Chomutov Tour České 

spořitelny. 

Na stejném zasedání, tedy 31. března, zastupitelé schválili znění Obecně závazné vyhlášky 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a také znění upravené Obecně závazné 

vyhlášky o regulaci provozování výherních hracích automatů. V první z nich město stanovilo 

zóny, ve kterých organizátorům hudebních produkcí nařizuje ukončit akci v deset hodin 

večer. Jde o sídliště a některé ulice v centru města. Z tohoto zákazu pak mohou radní udělit 
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výjimku buď na určitý čas nebo na jednu konkrétní akci. Výjimku by měly získat pouze 

provozovny, na které nejsou od lidí stížnosti. Pokud bude provozovna rušit noční klid, radní 

mohou výjimku odejmout. K udělování výjimek se vyjadřuje i městská a státní policie. 

Dalším praktickým dopadem vyhlášky je omezení používání hlučných strojů (sekačky, 

motorové pily apod.) v neděli a ve svátek jen od 8 do 20 hodin. Důsledkem druhé jmenované 

vyhlášky je neobnovení licence k dalšímu provozování výherních hracích automatů zhruba 

dvěma třetinám heren ve městě, především v centru, na sídlištích a u škol. K radikálnímu 

kroku město přiměly varovné policejní statistiky a stížnosti obyvatel. Povolení k provozování 

se obnovuje čtvrtletně, počet automatů ve městě se tak radikálně omezil už od 1. dubna. 

V neposlední řadě Zastupitelstvo města Chomutova schválilo další vlnu amnestií pro dlužníky 

nájemného. Dlužník nemusel hradit takzvané penále, které je v mnoha případech výrazně 

vyšší než vlastní dluh, ale jen v případě, že celou dlužnou částku za bydlení uhradil do konce 

června.  

 

Rada města Chomutova 7. dubna odvolala Přemysla Rabase z funkce ředitele 

Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. V prohlášení radnice uvedla, že k odvolání došlo 

na základě dlouhodobě špatné komunikace s městem, opakovaně špatně sestavených rozpočtů 

a neoprávněného čerpání částky převyšující 350 tisíc korun. Proti odvolání hlasoval jediný 

radní z jedenácti - Michal Kasl. 

Odvolání Přemysla Rabase, který je také poslancem a městským zastupitelem za Stranu 

zelených, přineslo několik změn v rozložení politických sil v obou základních správních 

orgánech města. Nejprve ze Strany zelených vystoupil radní Jiří Roth, který hlasoval pro 

odvolání svého stranického kolegy. V radě zůstává jako nezávislý. Na následujícím 

mimořádném zasedání rady 14. dubna oznámil své rozhodnutí rezignovat na křeslo radního 

Michal Kasl a na nejbližším zasedání zastupitelstva z rady města vystoupil. Nakonec došlo i 

ke změně ve vládnoucí koalici (ODS, ČSSD, SZ), ze které vystoupila Strana zelených. 

 

Rada města Chomutova vyhlásila 21. dubna výběrové řízení na místo ředitele 

Podkrušnohorského zooparku. Do doby jeho jmenování PZOO vedl někdejší Rabasův 

zástupce Roman Smetana. 

O kryt civilní obrany v Růžové ulici na Zahradní projevili zájem stolní tenisté Tělovýchovné 

jednoty Baník Březenecká. Rada města jim ho 12. května za cenu 100 korun ročně + úhrada 

služeb spojených s užíváním krytu pronajala na dobu neurčitou, která byla později změněna 

na pronájem na dobu dvaceti let.  

 

Předprázdninové zasedání zastupitelstva 23. června přineslo víc zájmu ze strany veřejnosti a 

tím i více emocí. Ty propukly již před jednáním, když se část občanů nedostala do zasedací 

místnosti, kam je po naplnění kapacity kvůli požárním předpisům nevpustili zástupci 

magistrátu. Postižení zájemci pískali a křičeli, pak jich část odešla a část využila možnosti ve 

vedlejším Rytířském sále poslouchat z reproduktorů zvukový přenos jednání. 

Na samotném zasedání zastupitelé podle očekávání volili dva nové radní za Michala Kasla 

(SZ) a za Vladimíra Jandu (ODS), který rezignoval ze zdravotních důvodů. Na jejich místo 

zastupitelé ve veřejné volbě zvolili Stanislava Aubrechta (ODS) a Marii Štáfkovou (ČSSD). 

Šestapadesátiletý Stanislav Aubrecht je zastupitelem za ODS již druhé volební období, 

devětačtyřicetiletá Marie Štáfková je v zastupitelstvu poprvé. Složení rady se co do rozložení 

politických sil příliš nezměnilo. ODS má většinu šesti hlasů, ČSSD má čtyři křesla. 

Jedenáctým radním je nezařazený Jiří Roth. 

Zastupitelstvo také po dlouhé diskuzi mezi koalicí a opozicí schválilo znění Integrovaného 

plánu rozvoje města Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí a výběr zóny pro druhý IPRM 
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Sídliště, místo pro život. Pro město mimořádně důležité dokumenty poslouží při soutěži 

s ostatními městy o evropské dotace. 

Na stejném zasedání zastupitelé schválili balík jednadvaceti investičních akcí, na které město 

plánuje vydat 103,8 milionu korun. Největší letošní akcí, za 28 milionů korun, je výstavba 

kompletní infrastruktury na polích u Zadních Vinohrad pro výstavbu rodinných domků. Skoro 

polovina všech peněz půjde do oprav ulic. Rekonstruovat se budou komunikace v ulicích 

Grégrova, Osadní, Šrobárova a Jabloňová, které jsou v havarijním stavu. Chodníky na 

Kadaňské se dočkají bezbariérových úprav, v Palackého ulici plánuje město upravit povrch a 

zvýšit bezpečnost chodců na přechodech. Silnici od garáží v Bezručově údolí pak čeká 

odvodnění. To všechno vyjde na zhruba čtyřicet milionů korun. Další čtyři miliony jsou 

připraveny jako rezerva pro úpravy chodníků podle požadavků občanů a pět milionů na 

rozšíření parkovacích míst podle studie. Za 4,8 milionu korun město zrekonstruuje 2. patro 

objektu, v němž sídlí ČVUT. Na dětská hřiště zastupitelé uvolnili 2,5 milionu korun, podle 

plánu města vzniknou v Legionářské ulici a u sídliště Dehtochema. V této lokalitě se také 

počítá s úpravami parkoviště ve vnitřním traktu za půldruhého milionu. Dočkají se i lidé z 

domů v Cihlářské ulici, kde město stejnou částku odvodní svah na Březeneckou. Seznam 

investičních akcí obsahuje také vybudování rozvodů vody a kanalizace v areálu bývalých 

kasáren (4,3 milionu) či studie na čištění Kamencového jezera (jeden milion). Celkem tři 

miliony korun jsou pak určené na obnovu historických památek. Tři sta tisíc korun bude stát 

stavba pěti altánků na zahradách mateřinek a 800 tisíc nová elektro přípojka k vodnímu vleku 

na Bandě. 

Mimořádné zasedání rady města 30. června vybralo nového ředitele Podkrušnohorského 

zooparku v Chomutově. Řízením byla pověřena dlouholetá zaměstnankyně, zooložka Iveta 

Rabasová. Exmanželka bývalého ředitele Rabase 1. srpna vystřídala dočasného ředitele 

Romana Smetanu. 

 

Jen kvůli softbalistům SC 80 Chomutov se radní mimořádně sešli také 5. srpna. 

Mnohonásobným mistrům ČR a několikanásobným vítězům evropských pohárů schválili 

padesátitisícovou dotaci na část nákladů na ubytování a dopravu mužstva na Pohár mistrů 

evropských zemí do belgických Antverp. Softbalisté se na konci srpna odměnili vynikající 

reprezentací města a hlavně suverénním vítězstvím! 

Vedení města se rozhodlo změnit strukturu financování Integrovaného plánu rozvoje města 

Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí. Na výstavbu kulturně společenského centra, které 

je součástí projektu, by mělo vydat o šedesát milionů více ze svého rozpočtu. Město původně 

chtělo žádat dotace ve výši 134 milionů korun a samo chtělo na projekt dát 11 milionů korun. 

Strukturu financování ale na podnět Úřadu Regionální rady soudržnosti NUTS II Severozápad 

nakonec upravilo. Rozhodlo, že projekt bude financovat přesně padesáti procenty. Změnu 

schválila 15. srpna na svém mimořádném zasedání rada města, 1. září ji následovalo 

zastupitelstvo. 

 

Na tomtéž zasedání zastupitelé projednávali výsledky kontroly v Podkrušnohorském zooparku 

a uložili ředitelce Ivetě Rabasové vyčíslit škodu a podat trestní oznámení na neznámého 

pachatele, v důsledku ale na bývalého ředitele Přemysla Rabase. 

Zastupitelé také schválili odkoupení budovy kina Praha od státu za 8,6 milionu korun. Město 

se léta snažilo získat budovu zdarma, později za nižší cenu než odhadní, ale s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových se nedohodlo. 

Radní reagovali na tragické řádění několikanásobného vraha Romana Postla. Nejprve na 

mimořádném zasedání 5. září schválili pořádání veřejné sbírky ve prospěch pozůstalé 

přítelkyně podpraporčíka Romana Jedličky, pro kterou schválili i peněžní dar ve výši 20 000 

korun. Následně o deset dní později rozhodli za mimořádnou statečnost ocenit zastřeleného 
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policistu a také Miroslava Koubu, který vraha pomohl dopadnout. Než ke slavnostnímu aktu 

na historické radnici došlo, schválila rada 6. října ještě zápůjčku místa k vybudování pomníku 

na místě skonu Romana Jedličky. 

Několikrát v průběhu roku řešili radní úpravu parkovacího systému ve městě. Většinou tak 

reagovali na podněty motoristů. Vstříc jim vyšli i 20. října, kdy schválili přesun stání 

v Libušině ulici v ceníku z hodinové sazby 20 korun na 10 za dvanáct hodin parkování. 

Na stejném jednání rada města schválila aktualizaci Programu regenerace městské památkové 

zóny do roku 2018 a jmenovala členy komise pro regeneraci zóny. Město plánuje v průběhu 

následujících deseti let investovat do opravy a obnovy památek 95 milionů korun. 

Předpokládá, že z rozpočtu uvolní 26 miliónů, zbytek získá z dotací a soukromých zdrojů 

majitelů regenerovaných budov. Zastupitelstvo aktualizaci programu schválilo 24. listopadu. 

 

Dalším mimořádně důležitým bodem zastupitelstva 24. listopadu bylo jednání o rozpočtu 

Statutárního města Chomutova pro rok 2009. Ten byl schválen jako vyrovnaný, v rekordním 

objemu 1 544 263 000 korun. Do jeho výše se promítly především investice v areálu bývalých 

kasáren. Následně byl schválen i vítěz na poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve 

výši 450 milionů korun. Peníze městu poskytne rakouská společnost Dexia Kommunalkredit 

Bank. 

Zastupitelstvo města Chomutova také na jednání 24. listopadu rozhodlo o postupném sloučení 

Základní školy v Havlíčkově ulici se školou v ulici Akademika Heyrovského. Přímo na 

zasedání proti tomuto kroku protestovali učitelé ze školy v Havlíčkově ulici, žáci i jejich 

rodiče, změně však nezabránili. Administrativně se školy sloučí 1. ledna 2009, k praktickým 

změnám dojde až od nového školního roku. 

 

Rada města 1. prosince a následně zastupitelstvo 15. prosince rozhodly o ukončení 

poskytování nevratné čtvrtmilionové půjčky z Fondu rozvoje města na výstavbu rodinného 

domu nebo vybudování nájemního domu. Od roku 2000 schválili zastupitelé příspěvek 

čtyřiaosmdesáti stavebníkům. Pětadvacet z nich musí ještě dodržet hlavní podmínku - 

zkolaudovat do dvou let od přiklepnutí dotace. O posledních pěti žadatelích bude město ještě 

rozhodovat. 

 

Poslední zasedání Zastupitelstva města Chomutova v roce 2008 odstartovala volba nového 

náměstka primátorky za Janu Vaňhovou (ČSSD), která byla v listopadu zvolena hejtmankou 

Ústeckého kraje. Veřejná volba proběhla hladce, pro radní Marii Štáfkovou (ČSSD) zvedlo 

ruku 22 zastupitelů, pouze jeden byl proti a šest se hlasování zdrželo. 

Naopak bouřlivá diskuze se strhla nad informativní zprávou o Nemocnici Chomutov. 

Zastupitelům se nelíbilo, že ministerstvo zdravotnictví plánovalo nemocnici odebrat statut 

komplexního onkologického centra. Pověřili proto náměstka Jana Řeháka, aby zaslal 

nesouhlasné stanovisko a žádost o přehodnocení návrhu předsedovi vlády ČR a ministrovi 

zdravotnictví. Zároveň vyzvalo zástupce města a regionu v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, 

Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR k podpoře zachování statutu komplexního 

onkologického centra v Nemocnici Chomutov.  
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Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Ve dnech 17. a 18. října proběhly volby do krajských zastupitelstev. V Ústeckém kraji 

se ucházelo o 55 mandátů zastupitelů 701 kandidátů z 23 politických stran a hnutí (přímo 

z Chomutova jich bylo 47 na kandidátkách devíti stran či hnutí). Reálnou šanci ke zvolení ale 

měly jen subjekty zastoupené v Parlamentu České republiky, s výjimkou KDU-ČSL, která 

v tradičně nábožensky vlažném regionu vůbec nekandidovala. Objevila se rovněž řada nových 

seskupení, z nichž pouze jedno politické hnutí, Severočeši.cz, sdělovacími prostředky někdy 

označované jako populistické, bylo tradičními stranami považováno za rivaly. Výsledky 

nakonec tento trend do jisté míry potvrdily. 

Krajské volby v celé republice přinesly drtivou porážku stran vládní koalice (Strana 

zelených se do krajských zastupitelstev vůbec nedostala, i když právě v našem kraji k tomu 

měla nejblíž – získala 4,29 %) a výrazné vítězství ČSSD, která dominovala ve všech třinácti 

krajích. Náš region, rozlohou odpovídající bývalému okresu, má v krajském zastupitelstvu 

devět reprezentantů, z toho šest přímo z Chomutova. Jsou to kromě náměstkyně primátorky 

Jany Vaňhové člen rady města Petr Husák a člen zastupitelstva města Rudolf Kozák za ČSSD, 

další chomutovský radní Jindřich Stádník za ODS a členové zastupitelstva Ladislav Drlý a 

Jaroslav Komínek za KSČM. Kromě nich Chomutovsko reprezentují ještě krajský radní René 

Budjač z Klášterce nad Ohří (ODS), místostarosta Klášterce Stanislav Stehlík a starosta 

Křimova Zdeněk Vokatý (oba za hnutí Severočeši.cz). 

Výsledkem povolebních jednání bylo ustavení takzvané duhové koalice ČSSD, ODS a 

jednoho nezařazeného zastupitele, posílené slíbenou podporou KSČM. Severočeši, čtvrtý 

subjekt, který se do krajského zastupitelstva dostal, tak zůstal v opozici. Částečnou roli na 

tomto výsledku zřejmě sehrálo i vyvrcholení jeho volební kampaně, spočívající 

v nevybíravých výpadech na politické rivaly, které se v některých případech dostaly za 

hranici politické korektnosti. Místa v jedenáctičlenné krajské radě si rozdělily ČSSD (7 

křesel) a ODS (3 křesla), jedenáctým radním se stal Mirko Bernas (kandidoval za hnutí 

Severočeši.cz – nezařazený). Pro Chomutov významným rezultátem povolebních jednání 

bylo, že v čele kraje jako hejtmanka stanula politička z Chomutova Jana Vaňhová. 

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje v číslech: 

                         Registrovaní      Volební účast      ČSSD      ODS      KSČM      Severočeši.cz  

        voliči         v %                                                                                    

Chomutov      39 907  34,53           35,46      14,49      21,22       11,77 

Okres     100 489  33,18           34,82      16,19      20,73       13,13 

Ústecký kraj      661 365             37,44            32,78      20,57      18,39       13,20 

ČR celkem 7 415 830             40,30           35,85   23,57     15,03         1,09 

Počet mandátů v Ústeckém kraji   22      13            12            8 
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Hospodářství 
V této kapitole jsou uvedeny údaje z chomutovského úřadu práce za rok 2008. Právě 

míra nezaměstnanosti a pohyb na trhu práce jsou nejpřesnějšími měřítky aktuálního 

ekonomického vývoje v Chomutově i v okolním regionu. 

Dále jsou zde prezentovány dvě společnosti, tvořící součást energetického gigantu 

Skupina ČEZ. Jsou v regionu největší, tedy ekonomicky nejvýznamnější, přičemž jejich 

dosah výrazně přesahuje pouhou rovinu ekonomickou. Severočeské doly, a. s., stejně jako 

ČEZ, a. s., jsou významnými sponzory mnoha aktivit v nejrůznějších oblastech. Lze tedy bez 

nadsázky říct, že zasahují do všech oblastí života regionu, nejen do hospodářství, ale mají vliv 

i na sport, kulturu, sociální oblast, prevenci kriminality, péči o nastupující generaci, o životní 

prostředí… 

 

Úřad práce Chomutov 

K 31. prosinci 2008 registroval úřad práce 6 453 osob, o 372 méně než ke stejnému 

datu roku předchozího. Z tohoto počtu bylo více žen – 3 279 (52,8 %), což je meziroční 

pokles o 364. Naopak počet registrovaných lidí bez práce do 25 let se v průběhu roku zvýšil o 

81 a dosáhl počtu 1 199. Míra nezaměstnanosti se na konci roku zastavila na čísle 9,9 % 

(v roce 2007 to bylo 9,7 %). Příznivý vývoj posledních let, který pokračoval ještě v první 

polovině roku, se zvrátil v posledních měsících, kdy se stále častěji začíná mluvit o 

nadcházející krizi. To se projevilo mimo jiné i v poklesu počtu volných pracovních míst. 

Zatímco ke konci roku 2007 jich chomutovský úřad práce evidoval 1 373, o rok později je to 

859. 

V rámci republiky zaujímá Chomutov v míře nezaměstnanosti desátou pozici. Před 

ním figurují okresy ze severní a jižní Moravy a ze severních Čech. Z průmyslové oblasti 

Ústeckého kraje je na tom Chomutov nejlépe (rozuměj nejméně špatně). Nejvyšší 

nezaměstnanost byla v Mostě (15,5 %), dále v Jeseníku, Karviné, Bruntále, Hodoníně, 

Znojmu, Děčíně, Teplicích a Ústí nad Labem. Chomutov je prvním městem, které je pod 

dvouciferným číslem. Stejné okresy dominovaly této neradostné tabulce i v roce 2007, jen si 

některé vyměnily pořadí; Most ovšem je dlouhodobě první.  

Bývalý okres Chomutov je rozdělen na pět mikroregionů, z nichž nejhorší je situace 

tradičně v horském mikroregionu Vejprty (12,5 % nezaměstnaných), po nich jsou Jirkov (11,3 

%) a Chomutov (10,2 %). Výrazně lepší byla situace na ostatním území, když mikroregion 

Kadaň vykázal míru nezaměstnanosti 7,2 % a Klášterec nad Ohří 6,3 %.  

Z dalších čísel, která úřady práce zpracovávají, jsou to údaje o aktivní politice 

zaměstnanosti. V roce 2008 úřad práce přispíval celkem 2 278 700 Kč na vytvoření a 

částečnou úhradu provozních nákladů chráněných pracovních míst a chráněných pracovních 

dílen. Pro osoby zdravotně postižené bylo vytvořeno 14 nových pracovních míst. Jednalo se 

například o profese řidič-skladník, vrátný-strážný, pedagogický pracovník, administrativní 

pracovník, asistent provozu, pomocný dělník a uklízeč. 

Celkově bylo na státní politiku zaměstnanosti v roce 2008 vynaloženo 168 218 000 

Kč, z toho na aktivní politiku, kam patří například oblast rekvalifikací, nových pracovních 

míst, veřejně prospěšných prací, bylo vynaloženo celkem 65 266 000 Kč.  

 

Skupina ČEZ 

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v severních Čechách a rovněž 

je pro řadu měst a obcí v této oblasti strategickým ekonomickým partnerem. Na Chomutovsku 

je řada společností skupiny, z nichž mezi nejvýznamnější patří ČEZ, a. s., a jedna z jejích 

dceřiných společností, Severočeské doly, a. s. 

ČEZ, a. s., zaštiťuje hnědouhelné elektrárny (Tušimice II, Prunéřov I a II) a malou vodní 

elektrárnu Želina (na snímku na další straně vpravo).  
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V roce 2008 bylo zaměstnáno v uhelných elektrárnách 

přibližně 600 lidí. Elektrárna Tušimice vyrobila  

2 611 717 MWh elektrické energie (4,3 % celkové  

výroby ČEZ). Stejný podíl na výrobě měla i elektrárna  

Prunéřov I (na snímku dole) s 2 609 750 MWh.  

Tušimice ovšem jely na poloviční výkon, protože 

v letech 2007 až 2011 probíhá její komplexní obnova. 

Elektrárna Prunéřov II vyrobila 6 429 970 MWh  

(10,6 % celkové produkce společnosti). V souhrnu tak  

v tomto regionu byla vyrobena téměř pětina celkové  

produkce elektrické energie společnosti.  

 

 
 

Na Chomutovsku dále pracují řádově stovky lidí, které zaměstnávají nejrůznější 

dceřiné společnosti Skupiny ČEZ (ČEZ Distribuce, ČEZ Správa majetku, ČEZ Logistika, 

ČEZ Měření, ČEZ Zákaznické služby a další). Přímo v Chomutově pak má hlavní sídlo ČEZ 

Teplárenská, a. s., která se řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. 

Energetická Skupina ČEZ patří mezi deset největších energetických uskupení 

v Evropě. V roce 2008 byla nejziskovější firmou v republice (zisk 47,351 miliard korun). Na 

druhou stranu do ekologizace elektrárny Tušimice II vložila jen v posledních dvou letech 13,5 

miliardy korun (na snímku nová strojovna). Stejnou částku si vyžádá dokončení modernizace. 

Skupina ČEZ se dlouhodobě drží hesla, že pomáhá  

tam, kde působí a že chce být vždy dobrým  

sousedem. Proto v roce 2008 podpořily Elektrárny  

Tušimice a Prunéřov ve svém regionu nejrůznější  

sportovní, společenské a kulturní akce celkovou  

částkou ve výši 2 000 000 korun.  

Z Nadace ČEZ pak k různým subjektům putovalo  

1 661 700 Kč. V řádu tisíců korun se pohybují věcné  

dary, které věnovala jako ceny do různých soutěží,  

tombol či jako pozornost pro účastníky různých  

akcí, například Dne dětí, setkání školáků a podobně. 
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Největším zaměstnavatelem regionu  je další člen Skupiny ČEZ,  Severočeské doly., 

a. s. Tato společnost, jejíž ředitelství sídlí v Chomutově, je aktivní ve dvou lokalitách. Jsou to 

Doly Bílina na Teplicku a Doly Nástup Tušimice (DNT) na Chomutovsku.  

 

 
 

Průběh roku charakterizovalo přísné sledování provozních nákladů, na druhou stranu 

velmi dobré výsledky umožnily pokračovat v intenzivní podpoře kultury, zdravotnictví, 

sportu a ostatních neziskových sfér veřejného života v regionu. Výrazem uznání za tuto 

aktivitu bylo ocenění za společenskou odpovědnost – The European Corporate Responsibility 

Award za komunikaci s veřejností, sponzoring, dárcovský program a podnikatelskou etiku. 

V roce 2008 se prováděla povrchová těžba na ploše kolem 65 km
2
, vytěženo bylo 

22 453 tisíc tun hnědého uhlí, z toho na Chomutovsku (DNT) 12 783 tisíc tun (56.9 % 

celkové těžby). Vytěžitelné zásoby k 31. prosinci 2008 představovaly zhruba 465 milionů tun 

uhlí.  

Počet zaměstnanců k témuž datu byl 3 511. Průměrný výdělek 27 196 korun, výrazně 

překračující nejen regionální, ale i celostátní průměr, je provázen řadou zaměstnaneckých 

benefitů (příspěvek na stravování, penzijní a životní pojištění, bezplatné očkování proti 

chřipce, nepeněžní poukázky umožňující vyžití v oblasti, sportu, kultury a rekreace).  

Stálou součástí aktivní báňské činnosti 

jsou i rekultivační práce. Do náročných 

projektů zahlazování vlivů důlní činnosti 

byli zapojováni přírodovědci, lesníci, 

zemědělci, urbanisté, vodohospodáři a 

zástupci dalších profesí.  Neocenitelná je 

především dlouhodobá spolupráce 

s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

a jejími odbornými pracovišti. Za patnáct 

let Severočeské doly zrekultivovaly 

plochu o rozloze 33 kilometrů 

čtverečních.  
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Organizace zřizované městem 
 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
 

K 31. prosinci 2008 v PZOO chovali 161 druhů zvířat čítajících 1 016 kusů. Bylo to 

74 druhů savců (411 kusů) 65 druhů ptáků (425 kusů), 17 druhů plazů (136 kusů), dva druhy 

obojživelníků (8 kusů) a tři druhy ryb (36 kusů). 

 

Ptáci 

Dílčím úspěchem jsou opětovné snůšky u orlů východních a orlosupů bradatých. 

Několik posledních let se daří rozmnožovat také orly stepní. V roce 2008 snesla samice tři 

vejce, ze kterých jedno bylo neoplozené, ze zbylých dvou byla úspěšně odchována mláďata. 

Snůšky se zoopark dočkal i u orla skalního. 

Stejně jako v předchozích letech se pracovníci PZOO aktivně podíleli na reintrodukci 

puštíků bělavých do Národního parku Šumava. Samice puštíka postupně snesla pět vajec, z 

nichž se vylíhla dvě mláďata. Po dvou měsících byla mláďata spolu s rodiči odvezena do 

národního parku a vypuštěna. Rodiče se pak vrátili do zooparku.  

Úspěchem byl odchov dvou jeřábů panenských. 

V první snůšce byla dvě vejce, z nich bylo 

jedno úspěšně inkubováno. V druhé snůšce byla 

také dvě vejce a vylíhla se obě mláďata. Jedno 

z nich bohužel po několika dnech uhynulo. 

Zoopark se může také pochlubit úspěšným 

odchovem deseti mláďat kvakošů nočních a 

šesti mláďat poláků malých. Z dalších 

zajímavějších přírůstků stojí za zmínku 

odchovy ostralek štíhlých, husic rezavých nebo 

husic liščích. Chov byl opět doplněn o pár 

vzácných hoholů severních. 

Od alexandrů čínských se podařilo odchovat 

jedno mládě pod rodiči. Skupina byla na konci 

roku spojena dohromady a umístěna do voliéry. 

K tomuto doposud jedinému druhu papouška v 

zooparku na podzim přibyl mladý pár blízce 

příbuzného alexandra černohlavého. 

Skupina ibisů skalních se rozrostla o pět 

mláďat. V roce 2008 se podařilo získat tři tetřívky obecné. Po několika týdnech se ptáci 

aklimatizovali a samice dokonce snesly asi 30 vajec. Vajíčka však byla neoplodněná. 

 

Kopytníci 

Po téměř dvou letech se koncem roku podařilo získat samce pižmoně grónského, který 

se po krátké aklimatizaci připojil ke dvěma samicím. Samce poskytla německá Zoo Krefeld. 

Naopak dvouletá samice v rámci této chovatelské spolupráce byla zapůjčena do Zoo Liberec. 

Na konci roku 2006 zoopark zapůjčil samici jaka domácího do Zooparku Vyškov. V březnu 

2008 se vrátila zpět, společně se svým mládětem, samičkou, která se jí ve Vyškově narodila. 

Je možné je vidět v oboře při projížďce Eurosafari ve výběhu společně s pratury.  

V květnu se narodil samec losa evropského. V roce 2008 se narodilo pět mláďat jelena 

milu. Čtyři dvouletí samci tohoto jelena byli během července odděleni ze stáda a převezeni do 

velkého výběhu v oboře. Po počátečních problémech a zvykání si na nové prostředí se velmi 
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dobře aklimatizovali a připojili se k dalším chovaným druhům. Zvýšil se i počet skotského 

náhorního skotu, a to o čtyři odchovaná mláďata.  

Velkým úspěchem je narození prvního mláděte takina indického v historii zoo. 

Odchovaná samička prospívá velmi dobře a v příštích letech se určitě zapojí do evropského 

chovného programu.  

Narodilo se a bylo odchováno pět 

mláďat kozorožců alpských. Zoolog 

věří, že některá zvířata ze stáda se 

podaří zařadit do reintrodukce tohoto 

druhu do Alp, kterou spoluorganizuje 

rakouská Zoo Innsbruck. Zoopark už 

poskytl mladé kozorožce do tohoto 

programu v roce 2005. 

V dubnu, v rámci chovného programu, 

byl transportován tříletý býk zubra 

evropského do Zoo Bratislava. V létě 

přišla radostná zpráva: samice Cvinka, 

narozená v chomutovském zooparku 

v roce 2003, porodila v Národním 

parku Poloniny v polovině července 

mládě. Otcem mladého býčka je zubr 

Archie pocházející z Nizozemí. Cvinka 

byla doporučena do reintrodukčního 

programu a v národním parku vypuštěna v roce 2005. 

 

Šelmy 
Byly odchovány dvě kočky divoké. Zoopark se zapojil do reintrodukčního programu 

vypouštění koček divokých v Národním parku Velká Fatra na Slovensku. Akci realizovala 

Zoo Jihlava a společně s kočkami z Chomutova byla vypuštěna i mláďata z jihlavské a 

děčínské zoo. 

Mladá samice rysa ostrovida zůstává zatím ve své expozici sama. Čeká se na výsledek 

testu DNA, aby bylo možné určit, k jaké populaci patří. Podle výsledků testu pak vedoucí 

evropského programu doporučí vhodného samce. 

 

Terárium 

Terárium chovalo osmnáct 

druhů plazů a pět druhů 

obojživelníků z různých 

částí palearktu. 

Vystavované druhy svou 

rozmanitostí dávají 

návštěvníkům možnost 

nahlédnout do pestrého a 

druhově rozmanitého světa 

žijícího v této oblasti. 

Vedle informačního a 

vzdělávacího významu má 

terárium význam i 

v reprodukci některých, 

ohrožených druhů plazů.  
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K nejvýznamnějším odchovům patří odchov blavora žlutého. Jedná se o první známý 

odchov tohoto druhu v českých zoologických zahradách.  

Poměrně vzácný odchov se podařil u želvy stepní. Odchov mláděte se uskutečnil 

přirozenou cestou, přímo v písečném substrátu chovného terária. Zde byly želvy zimovány a 

chovány před jejich přenesením do venkovní expozice. 

K vzácným odchovům patří i odchov želvy bahenní, která patří k ohroženým a 

chráněným druhům, vyskytujícím se vzácně i na našem území. 

Stejně vzácný je i odchov užovek stromových. Z dvanácti snesených kožovitých 

vajíček se v líhni po 44 - 46 dnech inkubace vylíhlo deset mláďat, která se podařilo i 

odchovat, dvě vajíčka byla neoplodněná. Užovka stromová patří mezi nejvzácnější a 

nejohroženější plazy vyskytující se na našem území. 

 

Tuleni 

Neúspěšný byl očekávaný porod u tuleňů kuželozobých. Samice na začátku března 

porodila mládě, které bylo velmi malé a přes veškerou péči dva dny  po narození uhynulo. 

 

Chov koní  

K 31. prosinci 2008 bylo v zooparku ustájeno 54 koní, z toho 16 na statku (tarpani, 

fjord, chladnokrevníci a pár shirských klisen) a 12 poníků ve výbězích s domácími zvířaty 

v areálu zooparku. 19 ustájených koní patří soukromým majitelům. Již poněkolikáté se koně 

zooparku prezentovali na výstavě Člověk a kůň v Lysé nad Labem. 

 

Jezdecký klub  

Klub pořádal parkurové závody a hobby závody pro děti bez licencí. Vyjížděl na 

parkurové a voltižní závody mimo okres, kde se zúčastnil s dobrými výsledky, například na 

nominační závody ve Vídni, kde splnily kvalifikaci Dana Truchlyová na mistrovství světa a 

Kateřina Dušková na mistrovství Evropy a nominační závody v Šaľe, kde byla Truchlyová 

osmá, Dušková pátá a juniorka Alena Šulková třináctá. 

Na základě závodů ve Vídni a v Šaľe se závodnice voltižního oddílu zúčastnily 

mistrovství světa a mistrovství Evropy, které se poprvé konalo v České republice. 

Jezdecký klub pořádal po čtrnácti letech Mistrovství ČR ve voltiži. Místní závodnice 

získaly ve svých kategoriích slušná umístění. Truchlyová skončila druhá, Dušková šestá, Jana 

Jílková sedmá, Šulková třetí a druhá.  

Dále se klub zúčastnil akcí zooparku, jako byly například Tři králové, Masopust, 

Dětské dny, Pohádkový les a další. Za zmínku stojí také Mikulášská, při které jeho členové  

navštívili Dětský domov a umožnily  

dětem povozit se na ponících. 

Tradiční Hubertovou jízdu, s níž se  

jezdci loučí se sezonou, pořádal klub  

společně s městem.Všichni jezdci  

vyrazili na trať směrem na Březenec.  

„Ulovit lišku“ se podařilo až  

po několikátém pokusu Lence Frouzové  

z Dolních Břežan u Prahy, která se tak  

stala královnou honu. Královně honu  

předala cenu zástupkyně ředitelky  

zooparku Drahomíra Slačíková,  

náměstek primátorky Jan Řehák a  

předseda Jezdeckého klubu Jiří  
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Dušek. V průběhu dopoledne mohli návštěvníci sledovat dostih poníků, exhibici voltižního 

družstva, ukázku výcviku služebních psů nebo ukázku psího parkuru. Děti se mohly zúčastnit 

výtvarné soutěže, svézt se na ponících a koních tarpanech. 

Jezdecký klub spolu s městem Chomutov byly poslední sobotu v roce pořadateli skoků 

ve volnosti - Ceny města Chomutova, na které bylo přihlášeno 25 koní ze severočeského 

kraje. Nejvyšší překonaná překážka v této soutěži měřila 190  cm. 

 

Propagace 

Hlavní náplní oddělení byla příprava akcí pro veřejnost, příprava propagačních a 

reklamních materiálů. Pravidelné zasílání tiskových zpráv zajistilo propagaci zooparku 

v médiích, regionálních i celoplošných. Rovněž vycházel časopis Oáza a zoopark vydal již 

patnáctý stolní kalendář - Oázy přírody 2009. 

Zoopark se v roce 2008 aktivně zapojil do kampaně EAZA (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií) Žáby bijí na poplach. Kampaň prezentoval při všech akcích 

pro veřejnost. Od října byla zahájena nová kampaň Carnivora, tentokrát na záchranu dvanácti 

evropských šelem. 

Již tradiční byly akce pro širokou veřejnost, například Den Země, Víkend dětí, 

Pohádkové safari, Den zvířat a řada dalších. 

 

Centrum krušnohorského lidového umění - Stará Ves 

Organizovala se zde řada akcí 

oživující staré tradice, 

například Velikonoční neděle, 

oslava Letnic, Dožínky, Živý 

Betlém (na snímku) a mnoho 

jiných. 

V krušnohorském statku také 

probíhaly výukové programy, 

které děti seznámily s životem 

na venkově a domácími 

zvířaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekocentrum – oddělení ekologické výchovy 

Se začátkem školního roku přišlo Ekocentrum s nabídkou deseti nových vzdělávacích 

programů pro děti z mateřských, základních i středních škol. 

V září se uskutečnily čtyři programy, kterých se zúčastnilo 127 dětí hlavně 

z chomutovských mateřských škol. V říjnu proběhlo 23 výukových programů a počet 

zúčastněných žáků dosáhl 450. V listopadu proběhlo programů méně z důvodu třítýdenní 

nepřítomnosti pracovnice ekocentra. Sto dětí navštívilo šest vzdělávacích programů. 

V prosinci navštívilo Ekocentrum 106 dětí při pěti vzdělávacích programech. 

Celkem proběhlo 38 výukových programů, kterých se zúčastnilo 783 žáků 

chomutovských i jiných škol. 
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Ekocentrum rovněž spolupracuje s oddělením propagace na přípravě akcí pro 

veřejnost a koordinuje za zoopark činnosti související s kampaněmi EAZA a zřídilo veřejnou 

sbírku na záchranu a chov ohrožených druhů zvířat chovaných zooparkem. Příznivci 

zooparku mají možnost přispívat převodem částky na sbírkový účet.  

 

Lokálka Amálka a Safari Expres  

V loňském roce mohli návštěvníci zooparku využívat obě soupravy.  

Lokálka Amálka jezdila převážně na tradičním okruhu uvnitř zooparku. Safari Expres 

zajišťoval projížďky v eurosafari, z jeho korby bylo možné si prohlédnout také stavby 

v Centru krušnohorského lidového umění ve skanzenu Stará Ves. Během letní sezóny vyjížděl 

Safari Expres i ve večerních hodinách, které prohlídce dodávají zcela jinou atmosféru. 

Již několikátým rokem proběhlo i Pohádkové safari, o které byl již opět velký zájem. 

Vánočně vyzdobenou Lokálkou Amálkou se obyvatelé města mohli svézt po celou 

dobu konání vánočních trhů na okruhu kolem chomutovského náměstí. 

 

Rok změn 

Rok 2008 byl pro PZOO rokem změn. Probíhaly ve vedení zooparku i na jednotlivých 

technických pozicích. V dubnu byl odvolán ředitel Přemysl Rabas, spolu s ním odešli další 

čtyři pracovníci. Výběrové řízení na tuto pozici vyhrála Iveta Rabasová, dlouholetá zooložka 

zooparku a bývalá životní partnerka odvolaného ředitele, která se do čela organizace postavila 

1. srpna. 

Činnost zooparku se však nezastavila a na jednotlivých úsecích se podařilo dosáhnout 

řady úspěchů. Pokračovala práce na projektu Centra krušnohorského lidového umění ve 

spolupráci s partnerským městem Annaberg-Buchholz. Podařila se opět řada odchovů 

chráněných zvířat i domácích plemen zvířat, sloužící jako genetická rezerva. Výraznou změnu 

zaznamenalo ekologické středisko Ekocentrum, které rozšířilo své programy a aktivity. 

Zásadně se změnila forma práce s adoptivními rodiči i návštěvníky. Finanční 

příspěvky na krmení a chov zvířat již nepřijímá Nadace na ochranu fauny Evropy. Rozšířila se 

prezentace zooparku na internetových stránkách. Tvář zooparku poznamenala ke konci roku 

rozsáhlá revitalizace Kamenného rybníka. Nákladní auta vyvážející bahno ze dna rybníka 

byla pro jeho provoz zátěží, která však byla nutná pro to, aby v nadcházející sezoně mohl 

přivítat své příznivce a návštěvníky s vlídnou tváří. 

 

 

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova  
 

Ani v roce 2008 se hlavní úkoly této příspěvkové organizace, jež vyplývají z jejího 

názvu, nezměnily. Základním cílem SKKS je poskytování knihovnických a informačních 

služeb, pořádání kulturních akcí, vzdělávacích kurzů a různých školení.  

 

Osvětové, kulturní akce, spolupráce s občanskými aktivitami 

Na kampaň Březen – měsíc internetu připravila knihovna bohatý program pro 

uživatele našich služeb, zaměřený na zpřístupnění elektronických služeb knihovny pro 

nezaměstnané a handicapované. Za obsah osvětové aktivity Senioři, nebojte se internetu 

hovoří její název; v jejím rámci proběhlo sedm školení.  

Proběhl 6. ročník adventních koncertů. Tento sváteční cyklus vyvrcholil jako obvykle 

na Štědrý večer Rybovou Českou mší vánoční v kostele sv. Ignáce, již poosmé. 

SKKS spolupracovalo s handicapovanými občany (v literární kavárně připravuje 

program pro pravidelné schůzky SONS), s občanským sdružením Na louce – Kolibřík (akce 

pořádané pro děti probíhaly v atriu i v sále v 1. patře), se Svazem bojovníků za svobodu 
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(poskytování prostor pro pět akcí do roka výměnou za poskytování knih, vydávaných 

ústředím svazu, které nejsou na knižním trhu k dostání) a s Malířským společenstvím.  

Byl vydán šestý sešit cyklu Významné osobnosti Chomutovska. 

Významnou část aktivit střediska pomáhají krýt různé granty a pomoc sponzorů. 

Ministerstvo kultury poskytlo 170 765 korun na zavedení systému REKS (Regionální 

knihovní systém) v místních knihovnách a 27 370 korun na pořízení lupy pro nevidomé do 

studovny. Nejvýznamnějším sponzorem byly Severočeské doly, a. s., které poskytly 50 000 

korun na dvě akce pro děti a jednu pro výtvarníky. Vedle těchto grantových prostředků 

získalo SKKS jako účelovou dotaci 1 010 000 korun z Ústeckého kraje na zajištění 

regionálních funkcí. 

 

Knihovna v číslech 

V roce 2008 byly nakoupeno 9 008 nových knih, 345 elektronických zdrojů, 35 hudebních 

DVD, 172 filmů, 138 zvukových nosičů a 48 titulů na audiokazetách a „empétrojkách“. 

SKKS rovněž pořídilo šest nových počítačů, 20 LCD obrazovek, převážně na počítače pro 

uživatele, čtyři nové tiskárny, do studovny byla pořízena lupa pro nevidomé a slabozraké. Na 

údržbu a modernizaci počítačové sítě bylo vynaloženo 713 615 korun. 

 

Čítárna  

Pro 1 534 uživatelů bylo okopírováno 31 185 listů, internet pro veřejnost navštívilo 4 429 

uživatelů. 

 

                                             2007                           2008                         +  - 

Čtenáři                                 5 180                           5 126                       - 54 

Návštěvníci                        31 850                         33 296                 + 1 446 

Výpůjčky                         101 304                       101 382                      + 78 

Kč                                    565 174                       554 535                - 10 639 

 

Studovna 

                                                   2007                         2008                           +   - 

Čtenáři                                      2 141                           2 018                       - 123 

Návštěvníci                             16 264                         15 408                       - 856 

Výpůjčky                                 63 668                         71 767                   + 8 099 

 

Hudební oddělení   

                                                      2007                           2008                            +  - 

Čtenáři                                            803                             703                         - 100 

Návštěvníci                                10 816                          9 258                     -  1 558 

Výpůjčky                                   21 922                        19 116                      - 2 806 

Kč                                            138 745                      107 885                     - 30 860 

 

Vzdělávací oddělení  

Akce                                                 počet kurzů                              počet posluchačů 

Angličtina                                           16                                                 177 

Němčina                                               5                                                   39 

Španělština                                           3                                                   26 

Francouzština                                       5                                                   41 
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Italština                                                 3                                                24 

Trénink paměti                                      1                                                25 

Internet pro seniory                              8                                                 61 

Práce s PC pro seniory                       10                                                 72                   

Klub starých uměleckých řemesel       6                                                 45 

Přednáška pro ZŠ                                 1                                                 45 

Akademie 3.věku                                 9                                                460 

Zájezd pro A3V a veřejnost                 2                                                  90 

Škola zdravého životního stylu            3                                                  24                       

Rétorika                                                1                                                  13 

Malování                                               3                                                  38 

Celkem                                                76                                             1 180 

 

Oddělení výpůjčních služeb 

Oddělení naučné literatury 

                                                    2007                         2008                         +  - 

Čtenáři                                       3 313                         3 239                         - 74 

Návštěvníci                              37 570                       34 120                    - 3 450 

Výpůjčky                                117 565                     107 755                   - 9 810 

Kč                                             91 805                     106 647                + 14 842 

 

Oddělení beletrie pro dospělé 

                                                       2007                           2008                     +  - 

Čtenáři                                          3 338                           3 371                     + 33 

Návštěvníci                                 38 752                         38 988                  +  236 

Výpůjčky                                  145 440                        137 431                - 8 009 

Kč                                               69 720                          71 092               + 1 372 

                                             

Oddělení pro děti a mládež  

                                                     2007                    2008                               +  - 

 Čtenáři                                      2 178                    2 117                                 - 61 

 Návštěvníci                             21 415                  22 870                           + 1 455 

 Výpůjčky                                 92 803                  95 208                          + 2 405 

 Kč                                           15 770                   14 995                              - 775 

 

Pobočka Březenecká 

                                                   2007                             2008                        +  -  

 Čtenáři                                        792                                793                         + 1 

 Návštěvníci                              8 780                             8 873                      + 93 

 Výpůjčky                               51 502                            49 505                  - 1 997 

 Kč                                          66 601                            60 971                  - 5 603 
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Výsledky celé knihovny 

                                               2007                           2008                        +  -  

Čtenáři                                    6 163                         6 111                        - 52 

Návštěvníci                         165 447                     162 813                   - 2 634 

Výpůjčky                            594 204                     582 164                  - 12 040 

Kč                                       947 825                     916 145                  - 31 680 

Statistické údaje za rok 2008 ukazují stagnaci v počtu  čtenářů a návštěvníků, počet výpůjček 

klesá. 

 

Kultura 

 Koncerty a kulturní programy se pořádají v atriu, kostele sv. Ignáce, literární kavárně, 

v sále a galerii Lurago. 

 V atriu se uskutečnilo 50 akcí. Vesměs šlo o koncerty již tradiční, které mají své 

publikum. Byly to například swingové koncerty Big Bandu, koncerty ZUŠ, rockový koncert 

Indian Summer, finále soutěže mladá píseň, Country Fest, Acoustic Session a řada dalších. 

Celkem je navštívilo 3 321 diváků. 

 V kostele sv. Ignáce to bylo 18 akcí. Jak důstojné prostředí napovídá, vesměs šlo o 

koncerty klasické hudby a pěveckých sborů, ty však byly doplněny například divadelním 

představením nebo vystoupením sboru uralských kozáků. Akce „v Ignáci“ shlédlo 2 893 

diváků. 

 Literární kavárna je přirozeným zázemím pro hudební pořady komornějšího 

charakteru, přednášky a besedy. 60 akcí se těšilo pozornosti 1 220 návštěvníků. 

Stejné využití měl i sál ve 2. patře a galerie Lurago. Koncerty a přednášky v těchto 

prostorách bylo 15 s návštěvou 871 diváků. 

 SKKS připravilo rovněž 27 akcí pro děti, kterých se zúčastnilo celkem 1 822 školáků i 

předškoláků. 

Výstavnictví 

K dispozici jsou čtyři výstavní prostory: galerie Lurago, v níž proběhlo 12 výstav, jež 

zhlédlo 2 652 návštěvníků, kostel sv. Ignáce (7 výstav s 5 600 návštěvníky) výstavní síň 

knihovny (16 výstav – 4 300 návštěvníků) a galerii na schodech (5 výstav - 2 100 

návštěvníků). Tyto počty doplňuje přirozená výstavní síň, jíž jsou prostory atria. Zde byla 

nainstalována pouze jedna výstava v letních měsících, tu však zhlédlo přes 9 000 lidí. Tyto 

údaje vychází nejen z počtu účastníků vernisáží, z účastníků školních exkurzí, turistických 

zájezdů, ale také z počtu návštěvníků uvedených prostor při jiných kulturních akcích, 

například při koncertech.  

Prozaickou tečku za výčtem každodenních činností i zajímavých kulturních událostí, 

jež se uskutečnily pro hlavičkou SKKS, tvoří informace z provozně technické oblasti. Z fondu 

oprav magistrátu byly zajištěny výměna nevyhovujícího osvětlení na pobočce Březenecká a 

opravy oken v budově sídla střediska, bývalého jezuitského gymnázia. 

 

 

Městské lesy 

 
Z hlediska technického i ekonomického byl rok 2008 pro organizaci spravující lesní 

majetek města netypický. Příčinou byl schválený, ale neproplacený příspěvek na hospodaření 

od Ústeckého kraje ve výši 6,8 milionu korun. Tato skutečnost se dotkla především jarního 

zalesňování, kde byly provedeny pouze nejnutnější práce. S problematikou nedostatku 

finančních prostředků na účtech se organizace potýkala v průběhu celého roku až do jeho 

závěru, kdy byly prostředky Ústeckým krajem uvolněny. 
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Klimatický průběh roku způsobil především v horské části majetku výrazný růst 

buřeně a tím i zvýšený rozsah prací v ochraně lesa. Na druhé straně tato skutečnost také 

zřejmě způsobila minimální úhyny sazenic, i když byl zaznamenán částečný úhyn 

obalovaných sazenic z předchozího roku, a to na úsecích Jilmová a Pohraniční. 

Těžba dřeva byla orientována především na nahodilé těžby, mimořádně provedené 

úmyslné těžby byly umístěny do prostor s dospívajícími podsadbami. Kvalita vytěžené hmoty 

byla jako obvykle velmi nízká, kvalitní hmota nepokryla možnosti výkonu pily. Ke zlepšení 

situace nepřispěl ani radikální pokles cen dřeva v průběhu roku. 

Závěrem sezony se podařilo splnit i plán lovu, přestože její průběh nevypadal 

optimisticky. Z přehledu ulovených kusů lze usuzovat na to, že postup Lesů České republiky 

uplatňovaný ve všech okolních honitbách přináší kromě účelného a potřebného snížení 

početních stavů také výrazné negativní změny ve věkové a pohlavní skladbě populace a 

v kvalitě trofejové i holé zvěře.  

 

 

Technické služby města Chomutova 
 

V průběhu roku 2008 se skladba zajišťovaných služeb organizace v návaznosti na 

přípravu přechodu na budoucí akciovou společnost měnila. Od února bylo převedeno 

Kamencové jezero pod Správu sportovních zařízení, od března převzala městská policie 

parkoviště a Podkrušnohorský zoopark útulek pro psy. 

Technickým službám tak nadále zůstaly především činnosti ovlivňující úroveň 

životního prostředí ve městě Chomutově (údržba místních komunikací a veřejného osvětlení, 

čištění města, odpadové hospodářství, údržba veřejné zeleně). 

 Organizace v listopadu úspěšně uzavřela recertifikační řízení svých manažerských 

systémů, tím ukončila tříletý cyklus platnosti certifikátů a byla jí prodloužena platnost 

certifikátů do roku 2011. Certifikáty jsou vydány pro Sběr a nakládání s odpady včetně 

nebezpečných, Čištění města, Správu a údržbu komunikací včetně zimní údržby, Správu a 

údržbu veřejné zeleně, Dopravu, Opravy a údržbu motorových vozidel, mechanizačních 

prostředků, strojů a zařízení, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 

zařízení a světelné dopravní signalizace a Hřbitovní a pohřební služby.  

V květnu získaly TSmCh od autorizované obalové společnosti Eko-Kom certifikát na 

sběr a svoz komunálního odpadu. 

Náklady na činnost za rok 2008 činily téměř 135 milionů korun. Z toho z vlastních 

zdrojů organizace pokryla třetinu, zbylá část pak byla kryta příspěvkem na činnost od 

zřizovatele a dalšími účelovými zdroji v rámci realizace plánu práce. Plnění úkolů zajišťovalo 

219 přepočtených zaměstnanců. 

Ke zvládnutí úkolů vyplývajících z nárůstu kapacit byla uplatňována moderní 

technika. Na obnovu a technický rozvoj bylo vynaloženo více než 14 milionů korun. V rámci 

dílčích nákupů byly pořízeny například žací traktor se sněhovou radlicí za půl milionu korun, 

nakladač kontejnerů za 3 miliony, sypač za stejnou částku a kolový nakladač za 2,7 milionu 

korun. 

Nárůst kapacit, které dílčí provozy organizace zajišťují, dokazují následující grafy. 
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ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚDRŽBY NA ROZLOZE VEŘEJNÉ ZELNĚ V ROCE 2001, 

2007 A 2008 (v ha)
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DÉLKA CHODNÍKŮ A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2001, 2007 A 2008 (v 
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K ochraně a tvorbě životního prostředí významně přispívá provozovna údržby veřejné 

zeleně, mimo jiné náhradní výsadbou okrasných stromů (snímek nahoře) nebo výsadbou 

letniček (snímek dole). 
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V rámci komplexního blokového čištění města bylo sebráno celkem 595,51 tun 

smetků. 

Významné místo v činnosti TSmCh patří odpadové hospodářství. V této oblasti 

pokračoval příznivý trend nárůstu objemu separovaného odpadu včetně bioodpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nadále však v této oblasti přetrvávají negativní jevy, jako je vytváření černých skládek, 

jejichž průběžná likvidace znamená růst nákladů, nebo zapalování plastových kontejnerů - za 

rok 2008 jich bylo zapáleno 21, způsobená škoda dosáhla téměř 130 tisíc korun. 

 

Podle hodnocení managementu Technických služeb města Chomutova byly hlavní cíle 

roku splněny. 

 

 

 Rok PAPÍR SKLO PLAST 

 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 

V CHOMUTOVĚ 

tun 

2005 418,130 

 

250,880 136,950 

2006 489,670 

 

306,890 166,500 

2007 

 

611,870 265,360 224,500 

2008 749,400 295,110 273,637 

 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 

VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH 

tun 

2005 30,159 

 

18,530 19,839 

2006 62,910 

 

68,111 40,390 

2007 86,900 

 

72,721 64,909 

2008 93,381 104,824 80,799 

 

 

S O U H R N 

tun 

 

 

 

 

2005 448,289 

 

269,410 156,789 

2006 552,580 

 

375,001 206,890 

2007 698,770 

 

338,081 289,409 

2008 842,781 399,934 354,436 

 Rok KOVY BIOODPAD 

 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 

V CHOMUTOVĚ tun 

2005 

 

189,420 121,530 

2006 

 

195,880 167,740 

2007 

 

141,500 211,720 

2008 178,620 250,440 
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Městský ústav sociálních služeb 
 

MÚSS Chomutov je organizací, která ve městě poskytuje nejrozsáhlejší a 

nejkomplexnější rozsah sociálních služeb. Zaměřuje se na všechny skupiny klientů a v rámci 

Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Chomutova koordinuje spolupráci 

s ostatními subjekty, zabývajícími se sociální prací. 

K poslednímu prosinci roku pobývalo v jeho zařízeních 233 klientů, dále pracovníci 

ústavu poskytovali služby dalším pětapadesáti klientům ambulantně (viz tabulka) a jejich 

práce obnášela poradenství i další aktivity.  

 

druh služby 
forma kapacita cílová skupina 

místo poskytování 

domovy pro seniory  

Písečná 5062 
pobytová 161 senioři  

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením  

Písečná 5062 

pobytová 5 

osoby s jiným zdravotním 

postižením 

osoby s mentálním postižením 

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením  

Školní pěšina 5249 

pobytová 33 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

denní stacionáře 

Písečná 5176 
ambulantní 45 osoby s tělesným postižením 

denní stacionáře  

Školní pěšina 5249 
ambulantní 10 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

odborné sociální poradenství 

Písečná 5030 
ambulantní 

800 

intervencí 
osoby v krizi 

domy na půl cesty  

Písečná 5030 
pobytová 9 

osoby do 26 let věku opouštějící  

 

školská zařízení pro výkon ústavní 

péče 

azylové domy  

Písečná 5030 
pobytová 25 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

rodiny s dítětem/dětmi 

pečovatelská služba  

Bezručova 4512 
terénní 875 

osoby s jiným zdravotním 

postižením 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři  

sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením  

Písečná 5030 

ambulantní 600 senioři 

 

Tuto širokou škálu činností zajišťovalo 163 zaměstnanců, jejichž průměrný plat činil 

16 460 korun. Převahu mezi pracovníky MÚSS mají přirozeně ženy, bylo jich 151 oproti 

dvanácti mužům). Třetina pracovníků (55) má úplné střední odborné vzdělání, pět vyšší 



 86 

odborné a pět vysokoškolské. Dále zde pracovalo 28 zaměstnanců se základním vzděláním, 

48 vyučených 15 se středním odborným a 7 s úplným středním vzděláním.  

V květnu se obyvatelé domova pro seniory konečně dočkali - do užívání jim byla 

předána nová společenská místnost, která tu dosud citelně scházela. Domov pro seniory totiž 

sídlí v paneláku a velkovýroba panelových sídlišť v 70. letech 20. století s podobnými 

odchylkami nepočítala, a tak se dosud společenské nebo kulturní akce konaly v stísněných 

podmínkách společenských místností na patrech nebo dokonce na chodbách. Nyní mohou 

probíhat v důstojném prostředí.  

V průběhu roku byly realizovány opravy a rekonstrukce za 3 271 000 korun. 

Nejnákladnější byla oprava výtahu (1 277 000 korun), oprava topení (508 000) a oprava 

bazénu (446 000 korun), vše v budově na Písečné. 

V září bylo v sociální poradně otevřeno detašované pracoviště Intervenčního centra 

Ústí nad Labem. Konzultantka centra ve spolupráci se sociální pracovnicí poradny pomáhá 

řešit problémy osob ohrožených domácím násilím. Do konce roku služeb centra využilo sedm 

klientek při čtyřiadvaceti konzultacích.  

Z pravidelných společenských a  

kulturních akcí ústavu sociálních  

služeb patří k největším Zahradní  

slavnost v domově pro seniory (na  

snímku). V srpnu proběhla už popáté,  

jako obvykle za účasti hostů z vedení 

města, partnerů a sponzorů ústavu. 

Počasí se tentokrát vydařilo,  

primátorka Ivana Řápková opět  

předala seniorům malý dárek  

(tentokrát mikrovlnnou troubu) a 

kromě občerstvení přispěl k dobré 

náladě téměř dvou stovek účastníků 

orchestr Milana Baranijaka.  

Výčet aktivit v oblasti kulturních a společenských akcí je rozsáhlý a byl by příliš dlouhý. 

Namátkou zmíním například 

sportovní turnaje v šipkách 

či minigolfu nebo vánoční 

bohoslužbu v místní kapli 

pro obyvatele domova pro 

seniory, diskotéku pro 

handicapovanéosoby se 

zdravotním postižením (na 

snímku), Den ve fitness, 

canisterapii, výlety, 

karnevaly, besídky pro děti 

z jeslí, taneční odpoledne v 

Merkuru, zájezdy, návštěvy 

divadel, Univerzitu třetího 

věku pro Klub seniorů a 

závěrem roku Silvestr. Ten 

se koná s několikadenním  

předstihem v divadle a jeho obliba stále vzrůstá. Pátý ročník přilákal návštěvníků nejvíc (230) 

a byl tak důstojnou tečkou v pestrém výčtu aktivit, které MÚSS v průběhu roku svým 

klientům nabídl. 
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Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s. 
 

V roce 2008 se obrat společnosti zvýšil o 

19 %. Tento nárůst byl pokračováním 

vývoje z předchozího roku a důsledkem 

rozšíření aktivit – získání nových lokalit 

v rámci závazku veřejné služby pro 

Ústecký kraj.  

Souběžně s tím došlo v důsledku vývoje 

cen nafty a elektřiny k dalšímu nárůstu 

provozních nákladů. Ty se však podařilo 

eliminovat zejména optimalizací přepravní 

sítě MHD. Zároveň došlo k výrazné 

modernizaci podniku, zejména vozového 

parku.  

 

Městská hromadná doprava 
Městská hromadná doprava zajišťovala provoz 16 autobusových a 6 trolejbusových 

linek. Přepravila přes 14 milionů cestujících a najela 2,4 milionu kilometrů. 

Od začátku roku byl zahájen provoz podle optimalizačního projektu. Přes prvotní 

záporné ohlasy cestující veřejnosti k nové koncepci provozu MHD se v průběhu ledna situace 

stabilizovala a k projektu nebyly závažnější připomínky. V období od poloviny března do 

konce listopadu do trolejbusového provozu výrazně zasáhla rekonstrukce mostu přes silnici 

I/13. Všechny trolejbusové linky byly odkloněny z původních tras do Čelakovského ulice. 

Dopravní spojení mezi lokalitami Vodní – Palackého – autobusové nádraží a zpět bylo 

zajišťováno bezplatnou náhradní autobusovou dopravou. 

 

Linková doprava 

DPChj provozoval 43 linek, z toho 4 vypravoval z Jirkova, 18 z Chomutova, zbytek 

spadá převážně do zajištění závazku veřejné služby pro kraj. 

 

Přehled tržeb MHD (v tisících) 

Platby v hotovosti     27 669    

Předplatné kupóny, roční průkazky   20 454    

Předplatné čipové karty        9 491    

Fakturace          3 501  

Tržby z reklam         2 030 

Ostatní tržby                                                779 

Zájezdová doprava tuzemská               79  

Celkem      64 003 

Přehled tržeb linková doprava (v tisících) 

Pravidelná linková doprava    41 408 

Nepravidelná doprava        8 520 

Reklama                132 

Celkem      50 060 
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Modernizace vozového parku 

V roce 2008 bylo prioritní snahou vedení společnosti udržet stanovené strategie 

obnovy vozového parku veřejné linkové dopravy a obnovit modernizaci vozového parku 

městské hromadné dopravy. Ta se v předchozím roce pozastavila, protože byla upřednostněna 

radikální obnova autobusů linkové dopravy. Na základě této strategie bylo pořízeno 22 

nových autobusů značky Iveco s kapacitou 74 osob (11 vozů), 36 osob (7 vozů) a 28 osob  

(4 vozy) pro linkovou dopravu a dva autobusy značky Solaris o kapacitě 100, respektive 166 

osob pro městskou hromadnou dopravu (na snímku dole).   

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura vozového parku a jeho stáří k 31. 12. 2008 

Vozidla Počet       Průměrné    Délka        Počet     Délka    Počet 

vozidel  stáří sítě       linek    linek  stanic 

MHD autobusy  36   10,4  68,1   16    4 647  120 

MHD trolejbusy     29   11,3  22,5     6    3 289    35 

Linková +  

zájezdová doprava  56     4,7  -   43  12 000  834 

 

Dopravní výkony v tisících kilometrů 

MHD – autobusy    1 492   28,22%  

MHD – trolejbusy        946   17,89% 

Linková doprava     2 690   50,88% 

Nepravidelná a zájezdová doprava     159     3,01% 

Celkem      5 287 
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Správa sportovních zařízení s. r. o. 
 

Také v roce 2008 rozdělovala SSZ své aktivity na investiční činnost a správu 

sportovišť a jejich pronájem, a to jak pro veřejnost, tak na jednotlivé sportovní nebo 

společenské akce. 

 

Městská sportovní hala je zázemím pro oddíly basketbalu a házené (muže). Na její 

palubovce se odehrála řada turnajů ve florbale (mistrovství stavebních škol a učilišť, 

mistrovství České republiky, turnaj O pohár primátorky města Chomutova, Jaga Oxygen Cup) 

a několikrát zde poměřovali nebo jen předváděli svůj um tanečníci a tanečnice (Mistrovství 

České republiky tanečních formací, akademie žáků Taneční školy Stardance, Exe Jeans Cup, 

Mikulášská show). Konalo se tu Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském kadetů a 

mužů, turnaje v aerobiku – (Aquila Aerobic a Fitness Cup) a ve futsale (NonaCup). 

O tom, že prostory haly lze užívat i k jiným aktivitám, svědčí například maturitní ples 

gymnázia, kulturní večer pro tělesně postižené plavce, další ročník akce zaměřené na volbu 

povolání Vzdělávání 2009, které tradičně pořádá Okresní hospodářská komora v Chomutově, 

a společný koncert skupin Tři sestry a Divokej Bill. 

 

Městské lázně slouží především pro veřejnost a tréninky plavců TJ Slávie, ale 

v průběhu roku se tu uskutečnila řada závodů především žákovských kategorií. Kromě 

mistrovství republiky na dlouhé trati se uskutečnila například Jarní cena mladšího žactva, 

Plavecká liga základních škol včetně okresních přeborů, Velká cena Chomutova – Memoriál 

Jaroslava Jezbery, mezinárodní závody tělesně postižených plavců Eurowaves 2008, Vodní 

hrátky, Chomutovský plaváček, Podkrušnohorské plavecké závody a Plavecká liga středních 

škol. 

 

Skatepark na Kamenném Vrchu hostil tři závody skateboardistů: Quiksilver 

Bowlriders, Lakai Český skateboardový pohár a Slam Jam (více v kapitole Společnost, 

kultura, sport). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SSZ realizovala tři významnější investiční akce. V městských lázních byla za 250 tisíc 

korun pořízena hydromasážní anatomicky tvarovaná vana a za 50 tisíc korun dvě rehabilitační 

lehátka s otvorem pro obličej. Nejnákladnější byla instalace turniketů na zimním stadionu (2,4 

milionu korun), které byly pořízeny z dotace poskytnuté zřizovatelem. 
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Správa kulturních zařízení, s. r. o. 
 

Divadlo 

Vedení organizace sdružující kulturní zařízení ve městě a pořádající většinu kulturních 

akcí v Chomutově sídlí v budově městského divadla. Právě divadlo je stěžejním místem 

kulturního života ve městě. 

Při výběru pořadů v divadle je vždy pamatováno na všechny věkové kategorie a také 

na žánrovou pestrost. O pořady nekomerčního charakteru je logicky zájem menší, ale přesto 

SKZ myslí i na takzvaného náročnějšího diváka a v její nabídce nechyběly ani v roce 2008. 

Tu odlehčenou stránku kulturního vyžití představují zase divadelní představení, která jsou 

v divadle nabízena formou předplatného. Abonentní systém tak završil již čtrnáctou sezonu, 

v jeho rámci bylo divákům nabídnuto 13 představení převážně zábavného charakteru. Za 

zmínku stojí skvělé představení komedie Záhadná Irma s Janou Paulovou a Pavlem 

Zedníčkem, Jak jsem vyhrál válku, Pánská jízda divadelního spolku Frída či Je úchvatná 

s Jaroslavou Kretschmerovou v hlavní roli. 

Mimo rámec předplatného se uskutečnilo divadelní představení prestižní pražské 

komorní  scény divadla Ungelt Láska a porozumění. Dále pak představení Lijavec Divadla 

Járy Cimrmana a premiéra divadelního představení Jana Kačera Hříčka pozdního léta. 

Uskutečnilo se rovněž několik alternativních divadelních představení v rámci festivalu 

Otevřeno například Procházející divadla Continuo, Polské tango pro tři, Nejmenší žena na 

světě divadla Krepsko a Stand’artní kabaret divadla Vosto5. 

Uskutečnila se řada koncertů nejrůznějších žánrů, převážně v rámci festivalů Otevřeno 

či Kamenčák. Za zmínku stojí například koncerty skupin Support Lesbiens, The Tap Tap, 

Čankišou, Ta Jana Z Velké Ohrady, kubánských Son Caliente, irských The Hogs. 

Kulisárna u divadla je komornější scénou. V průběhu roku se tu představily skupiny 

Hop Trop, Tleskač, Sto zvířat, Jolly Joker + Plus naši, Pinking Shears + Obří broskev, 

Schodiště a proběhly tu Jižanský rockový Vánoce. 

V divadle se konaly koncerty vážné hudby, které pořádá agentura MMMM Petra 

Macka. Do jisté míry již tradiční akce, jako jsou Jazzový masopust a Swing párty s hostem 

Ondřejem Rumlem potěšily příznivce jazzové a swingové muziky. Mezi mimořádné divácké 

zážitky patřily koncert Radůzy, Karla Gotta a bratrů Ebenů, Slet bubeníků a koncert skupiny 

Katapult. 

Od listopadu 2007 do dubna 2008 proběhlo 32 plesů a společenských večerů. Od září 

do prosince 17 tanečních kurzů. 

 

Galerie Špejchar 

V galerii Špejchar se uskutečnily čtyři koncerty chomutovských pěveckých sborů a 

uspořádáno bylo 14 výstav, přičemž dvě byly takzvaně nezařaditelné - Velikonoční výstava - 

výstava dětských prací Děti z Palachovky a Výstava čertů. V horním sále galerie měli 

možnost návštěvníci zhlédnout například výstavy obrazů výtvarníků J. S., Karla Gyurjana, 

Ladislava Chabra, Jaroslava Brožka, Herberta Kiszy a Vladimíra Franze. Uskutečnily se dvě 

výstavy, tzv. instalace Pavla Kopřivy a Martina Tomáška, výstava skleněných objektů Lukáše 

Jabůrka, výstava drobné užité a i volné grafiky a dvě výstavy fotografií,- Múzy očima múz, 

spojená s výstavou fotografií známých osobností Josefa Loudy, a Divoký oceán Jiřího 

Řezníčka. Celková návštěvnost galerie činila 4 844 návštěvníků. 

 

Kulturní dům Zahradní 

KD na Zahradní má už léta ověřenou skladbu kulturních pořadů, z podstatné části 

zaměřenou na starší generaci. Například pravidelných tanečních podvečery s názvem 

Večerníček nejen pro důchodce se uskutečnilo 20. Dále pravidelně probíhaly pořady pro děti, 
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nedělní pohádky pro děti a pořady pro mateřské školy. Na šestnáct těchto akcí přišlo celkem 

2 241 dětí. Tradiční je rovněž vánoční koncert skupiny Fešáci, opět hojně navštívený. 

Výjimečný byl naopak koncert bigbítové legendy kapely Brutus, který se rovněž vydařil. 

Prostory kulturního domu tohoto zařízení jsou hlavně pronajímány a využívány na 

společenské akce, zejména společenské večery některých podniků, plesy a mikulášské 

nadílky. Ke klasickému programu patří čtyřikrát do roka Travesti show, která hledišti 

pravidelně zaplní, Ladies Party, setkání Apoštolské církve, předváděcí a prodejní akce, 

školení a divadelní přehlídka dětských souborů pořádaná Základní školou speciální a 

Mateřskou školou v Palachově ulici nazvaná Divadýlko. 

V souvislosti s investičním programem Sídliště – místo pro život zde magistrát 

uspořádal setkání s občany.  

Proběhla tu velká přehlídka hip hopu pořádaná pražskou agenturou. 

Dále se uskutečnilo vánoční vystoupení souboru Krušnohor letos rozšířené o módní přehlídku 

a každoroční velký společenský večer souboru Skejušan. Tyto soubory nadále pravidelně 

využívají prostory kulturního domu ke zkouškám, kterých proběhlo102. Soubor Krušnohor se 

setkává dvakrát týdně a Skejušan jednou týdně. 

Během roku prošlo kulturním domem asi 22 500 návštěvníků, zákazníků a členů 

souborů. 

 

Městská věž 

Je provozována  v letní sezoně, otevřena byla i o Velikonocích, při Chomutovských 

slavnostech a v rámci vánočních trhů. Za rok sem zavítalo asi 4 000 návštěvníků. 

 

Kina 

Středisko Kina zajišťovala počátkem roku provoz a využití tří kin, dvou kamenných a 

letního, v průběhu roku se ale situace změnila.  

Kino Praha 

Od února byla filmová představení zrušena a kino bylo využíváno pouze pro nájemní akce. 

Výjimkou byl festival Otevřeno, kdy bylo využito jako hygienické zázemí návštěvníků 

festivalu. Nájemní akce, které zde proběhly, byly zaměřeny na žáky základních a středních 

škol. Šlo o odborně vzdělávací a výchovné pořady (historie, hudba, sexuální výchova) a 

školní akademie. Nájemních akcí proběhlo osm s celkovým počtem 1 990 návštěvníků. Bar 

provozují občané vietnamské národnosti, kteří zde nabízejí vietnamské speciality. V kině 

nedošlo k žádným zásadním opravám. Horní prostory, protože nejsou adekvátně využívány, 

chátrají.  

Kino Oko  
Ke klasickému promítání filmů nejrůznějších žánrů od pondělí do neděle přibyla představení 

pro děti v rámci víkendových pohádkových představení. Art kino, prezentující klubové filmy  

pro náročnějšího diváka, promítalo dvakrát do měsíce s mluveným slovem Josefa Märce před 

začátkem filmu. V rámci Art kina opět proběhl tradiční Projekt 100. V listopadu proběhly 

Dny ruské kultury, jejíž součástí byla i dvě filmová představení nekomerčního charakteru. 

Navštívilo je 41 diváků. Kinosál byl rovněž pronajímán. Nájemních akcí proběhlo pět 

(semináře ARO, výchovný koncert pro děti, školní akademie) s celkovým počtem 1 822 

návštěvníků. V dopoledních hodinách se uskutečnilo 16 školních představení s celkovou 

návštěvou 3 188 dětí. Ke konci roku proběhla propagační akce pro diváky. Při premiéře filmu 

Tobruk, jehož se zúčastnila herecká delegace, byl před kinem zřízen provizorní vojenský 

tábor, takže příchozí si mohli sami vyzkoušet překážkový běh, nesení raněného na nosítkách a 

podobně. Ve vestibulu kina byla výstava vojenského oblečení, zbraní a dalšího materiálu. Po 

filmu proběhla beseda s herci. Akce se zúčastnilo 75 diváků. 
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Od 6. prosince se uskutečnil třetí ročník Pohádkových Vánoc, do konce roku bylo odehráno 

deset filmových představení – pohádek. Při každém tři z malých návštěvníků, kteří byli 

vylosováni, získali dárkový balíček. Tato představení navštívilo 1 393 diváků. 

Technické a provozní údaje 

Interiér kina se pro návštěvníky nezměnil.V horní části budovy pro zaměstnance také v tomto 

roce neproběhly žádné změny, opravy nebo úpravy. Nadále zůstává odpojena část plynového 

potrubí vedoucí do prvního patra budovy. Budova je vytápěna dvěma kotli, které v období 

velkých mrazů nestačí budovu dostatečně vytopit.  

Letní kino 

Od června do srpna promítalo denně. Kromě toho tu proběhly další akce. 30. dubna 

Čarodějnice, soutěžní odpoledne pro děti (1 038 diváků), 9. srpna festival Kamenčák (4 006 

diváků) a 22. srpna projekce filmu Lemmy o zpěvákovi skupiny Motörhead za účasti režiséra 

filmu Petera Sempela. Šlo o první projekci tohoto filmu v České republice (52 diváků). 

Nájemní akcí byl romský festival Romfest 26. července, který přilákal asi tisíc návštěvníků. 

Divácky nejnavštěvovanější filmy roku: 

Václav   Venkovský učitel  Královna Alžběta 

Bathory  Mamma Mia!   Muzikál ze střední  

Madagaskar 

 

Kina v číslech: 

počet představení počet diváků    tržby (bez 9% DPH) 

Kino Oko     399     19 301       1 199 982,30 

Kino Praha    11          255            16 107,70 

Letní kino    66         4 692                 289 339,68 

Celkem:  476     24 248       1 505 429,69 
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Organizace kraje 

 
Oblastní muzeum 

 
Instituce mapující dávnou i nedávnou minulost našeho regionu má také svoji historii. 

Rok 2008 byl rokem 85. výročí vzniku muzea, které největšího rozmachu dosáhlo v období 

mezi světovými válkami. Například v roce 1937 měla Muzejní společnost 233 členy, kteří se 

podíleli na mnoha aktivitách, zejména pak na vydávání chomutovské vlastivědy. Po válce 

prošlo různými transformacemi, šestým rokem je příspěvkovou organizací zřizovanou 

Ústeckým krajem. 

Muzeum v řeči čísel 

Těžištěm činnosti ve vztahu k veřejnosti je výstavní činnost. Kromě stálé expozice 

nabídlo Oblastní muzeum Chomutov během roku zájemcům 20 výstav. Z toho dvanáct jich 

bylo z vlastních sbírek, pět bylo převzatých od jiných muzeí v České republice a tři dovezené 

ze zahraničí. Navíc dvě výstavy muzeum do zahraničí vyvezlo. 

Expozice a výstavy muzea zhlédlo 12 503 návštěvníků. V rámci školních výprav to 

bylo 1 697 návštěvníků, v jiných hromadných výpravách 320 návštěvníků, 1 190 jich zaplatilo 

celé vstupné, 5 026 snížené vstupné, 142 využilo možnosti rodinného vstupného a 6 145 

návštěvníků bylo neplatících. Pro veřejnost bylo otevřeno 266 dní v roce, z toho 7 dní bylo 

vstupné volné. 

Muzeum rovněž upořádalo 134 kulturně výchovné akce pro veřejnost, z nichž 

podstatná část (85) byla určena dětem či mládeži. Tyto akce měly v souhrnu 6 264 diváků. 

Chod muzea zajišťuje 18 pracovníků, z toho 12 odborných. Roční výnosy organizace 

činily 424 480 korun, přípěvky a dotace od zřizovatele 9 005 000 korun, od ostatních subjektů 

57 000 korun. Celkové výnosy tak dosáhly částky 9 486 480 korun, provozní náklady pak 

9 418 027 korun. V průběhu roku 2008 zaznamenalo Oblastní muzeum Chomutov 155 

přírůstků, k 31. prosinci tak evidovalo 26 212 sbírkových předmětů a jejich souborů, z toho 

20 622 digitalizovaných. 

Výstavnickou činnost muzea připomene několik zajímavých projektů. 

Výstavu Chomutov do toho! připravilo muzeum ve spolupráci s hokejovým oddílem 

KLH Chomutov a v jejím rámci se setkaly i některé legendy slavné minulosti klubu. Na 

snímku dole zleva doprava nejlepší útočník chomutovského hokeje všech dob Miroslav Kluc 

a gólmani Ladislav Horák a Josef Mikoláš. 
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Ohlas Pražského jara v Lotyšsku a Pobaltí byla jednou z výstav zapůjčených ze 

zahraničí. Vznikla v Lotyšsku a putovala po různých evropských městech včetně českých. 

Zajímavým projektem byla výstava 1968, která vznikla v úzké spolupráci se státním 

gymnáziem. Původně zamýšlenou expozici fotografií, jejichž kolekci věnoval muzeu Ladislav 

Novotný, doplnily archiválie muzea. Spolupráce s gymnáziem přinesla do projektu na 

pohnuté události relativně nedávné, ale už zapomínané, pohled dnešního mladého člověka. 

Z Chomutovska pochází  

nejméně stovka příslušníků  

československých legií.  

Překvapivé číslo vzhledem  

k tomu, že region byl osídlen  

převážně Němci a český  

prvek tu byl zastoupen zcela  

výjimečně, poodhalilo  

muzeum díky aktivitě  

Ladislava Jančara. Výstava  

Legionáři Chomutovska  

vznikla zejména jako  

výsledek jeho badatelského  

úsilí. Na snímku L. Jančar 

vpravo, vedle něho ředitel  

Oblastního muzea  

Chomutov Stanislav Děd.  

Tečkou za rokem výstav je už tradiční a také nejhojněji navštěvovaná výstava betlémů. 
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Nemocnice  

 
Nemocnice oslavila stovku  

Nemocnice v Chomutově byla otevřena k 1. lednu 1908. Nová nemocnice, která 

nahradila starou (ta byla provozována od roku 1855 v dnešní Puškinově ulici), byla postavena 

na okraji města, tehdy vzdáleném od souvislé městské zástavby. Její kapacita byla 120 

pacientů. Rok 2008 tedy přinesl výročí skutečně kulaté a připomínka tohoto jubilea se 

nemohla obejít bez malé oslavy. 

 

První rok transformace 

V roce 2005 rozhodlo vedení Ústeckého kraje o transformaci zdravotnictví. Ta 

spočívala ve sloučení pěti nemocnic zřizovaných krajem do jednoho celku. 1. září 2007 

zahájila činnost Krajská zdravotní, a. s., jejímiž odštěpnými závody se staly nemocnice 

v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.  

Rok 2008 byl první celý rok, který tato společnost uzavřela jako jeden zdravotnický 

subjekt. Její chod byl poznamenán nutností řešit mnoho problémů z předchozí doby, například 

chybné mzdové zařazení středního zdravotního personálu v nemocnicích v Teplicích a právě 

v Chomutově. Negativní vliv na hospodaření společnosti mělo mimo jiné i zvýšení DPH a 

ceny energií. Přesto se podařilo dodržet navýšení mezd o více než 4,5%, jak bylo dojednáno 

v uzavřené kolektivní smlouvě. 

 

Zdravotnická část chomutovské nemocnice byla v roce 2008 rozdělena na dvacet pracovišť. 

 

(U oddělení, kde jsou uvedeni dva primáři, došlo v průběhu roku k jejich výměně.) 

 

PRACOVIŠTĚ PRIMÁŘ 

ARO oddělení MUDr. Pavel Smetana  

Centrální operační sály MUDr. Stanislav Koptiš 

Dětské oddělení MUDr. Jiří Kroh 

Gynekologické oddělení MUDr. Pavel Lochovský  

MUDr. Michal Zeman, Ph.D 

Hematologicko-transfuzní oddělení MUDr. Eva Kezniklová 

MUDr. Vladimíra Kašková 

Chirurgické oddělení MUDr. Roman Pilař 

Interní oddělení MUDr. Jiří Dostál 

Oddělení klinické biochemie Mgr. Lukáš Loub 

Léčebna dlouhodobě nemocných MUDr. Leon Bystroň, MUDr. Štika Petr 

Neurologické oddělení MUDr. Milan Hošek 

Oční oddělení MUDr. Jitka Marschová 

Oddělení nukleární medicíny MUDr. Aleš Chodacki 

Kožní oddělení MUDr. František Keznikl 

ORL oddělení MUDr. Jitka Šlosarová 

Komplexní onkologické centrum MUDr. Milan Kúta 

MUDr. Martina Chodacká 

Ortopedické oddělení MUDr. Ota Staňo 

Plicní oddělení MUDr. Oldřich Zykl 

RDG oddělení MUDr. Eva Džulová, MUDr. Jan Kraner 

Rehabilitace MUDr. David Richter 

Urologické oddělení MUDr. Ernest Jirásek, MUDr. Jiří Král  
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V chomutovském odštěpném závodě Krajské zdravotní, a. s., pracovalo 895 

zaměstnanců. Z toho bylo 125 lékařů a zubních lékařů, 404 sestry a porodní asistentky, 2 

farmaceuti, 51 THP pracovník a 104 zaměstnanci zajišťující provoz. Zbytek tvořili ostatní 

zdravotničtí pracovníci nelékaři různých kategorií.  

 

Následující tabulky ukazují zařízení v dalších číslech, jež umožňují porovnat rok 2008 

s rokem předchozím.  

 

Lůžkový fond k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 
Lůžka akutní péče 411 411 

Lůžka JIP  38  38 

Lůžka následné péče  81  81 

  

Využití lůžek k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 
Využití ve dnech 187 173 183 837 

Využití lůžek v %         80         77 

Průměrná ošetřovací doba 

ve dnech 

    8,46     7,98 

 

Výkony k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 
Počet hospitalizovaných 19 000 19 232 

Počet ambulantních ošetření 79 593  76 311 

Počet ošetřovacích dnů 49 111                 141 787 

Počet operací   4 531   4 124 

 

Tři pracoviště chomutovské nemocnice lze řadit mezi centra excelence Krajské 

zdravotní, a. s. Centra excelence lze definovat jako specializovaná pracoviště, které poskytují 

špičkovou zdravotní péči srovnatelnou s evropskými standardy, podílející se dále na vývoji a 

zavádění nových metod v medicíně. Jsou to Komplexní onkologické centrum, Oddělení 

nukleární medicíny a Neurologické oddělení.  

 

Komplexní onkologické centrum (KOC) poskytuje komplexní léčbu nádorových onemocnění 

a to jak v oblasti radikálních postupů, tak i paliativních řešení. Věnuje se i symptomatické 

léčbě a léčbě bolesti. Spádovou oblast centra tvoří čtyři okresy: Most, Chomutov, Louny a 

Karlovy Vary. Ošetřováni jsou zde však i pacienti s dalších regionů a to z okresů Sokolov, 

Teplice a Rakovník. Definovaná spádová oblast zahrnuje tedy cca 600 000 obyvatel. KOC 

eviduje každoročně více než 1 000 nových onkologicky nemocných.  

 

Neurologické oddělení v roce 2008 oslavilo 40 let od svého založení. V tomto jubilejním roce 

mu byla ministerstvem zdravotnictví přiznána akreditace II. stupně – nejvyšší pro obor 

neurologie. Spádovou oblastí oddělení je okres Chomutov a část okresu Louny (Žatecko a 

Podbořansko), spádová oblast čítá kolem 175 000 obyvatel. Dle potřeby a možností však 

nejsou odmítáni ani pacienti z jiných regionů. Oddělení je historicky zaměřeno především na 

léčbu nemocných s cévními mozkovými chorobami.  

 

Oddělení nukleární medicíny se zabývá diagnostikou velmi širokého spektra chorob. Jsou 

zde prováděna vyšetření rutinní, například vyšetření kostí, cévního zásobení srdce, vyšetření 

plic, statické i dynamické vyšetření ledvin, dále však i vyšetření vysoce specializovaná. 
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Občanské aktivity 

Od dob, kdy se naší společnosti dostalo svobody, uplynula téměř dvě desetiletí. 

Výsledkem a do jisté míry i měřítkem společenské svobody je vznik občanské společnosti, 

její vyspělost, rozsah její přeměny od totalitní pasivity k angažovanosti. Jakkoli posledně 

uvedený termín nese z minulého režimu nádech vypočítavosti a kariérismu, označuje zájem o 

věci veřejné a aktivní účast v občanské společnosti. A tedy iniciativu těch, kteří hledají 

podobně aktivní jedince a život kolem sebe ovlivňují zejména prostřednictvím občanských 

sdružení. V nich se scházejí lidé, které spojují stejné životní situace (Mateřské centrum, 

Kapka naděje), bydliště (Domovina) nebo stejné zájmy (Krušnohor, Kuprospěchu, Nord-

Sever) a kteří chtějí něco dělat nejen pro sebe, ale i pro druhé.  

Občanských sdružení jsou v Chomutově možná desítky, ale jejich zevrubná prezentace 

není úkolem kroniky. Víceméně pro ilustraci přiblížíme některá z nich: dvě z oblasti kultury, 

která v roce 2008 jubilovala, a dvě relativně nová a zajímavá, která kulturní a společenský 

život města obohacují zajímavým a přitom originálním způsobem. Do této kapitoly jsem 

zařadil i obě chomutovské taneční školy. Nejde sice o klasickou občanskou aktivitu, protože 

jsou založené na komerční bázi, ale svým výchovným dopadem na stovky dětí a mladých lidí 

a především úspěchy, jimiž šíří dobré jméno Chomutova, si samostatnou zmínku rozhodně 

zaslouží. A potom: copak není tanec aktivita? A jak krásná… 

 

Pět let Kuprospěchu 

Občanské sdružení Kuprospěchu oslavilo v roce 2008 pět let svého působení v 

Chomutově. Byl to důvod k bilancování. Z něj vyplývá, že občanské sdružení, v jehož řadách 

se angažují na čtyři desítky převážně mladých lidí, v uplynulých pěti letech uspořádalo 93 

akcí a projektů kulturního, sociálního a environmentálního charakteru. Souhrnnou návštěvnost 

těchto akcí pak spočítali na 20 000 lidí. 
 

 
 

Ani v roce 2008 se do konečné fáze nedostal projekt kulturního a sociálního centra v 

bývalém kině Evropa na Březenecké (na snímku). S tímto záměrem přišlo Kuprospěchu už 

před lety na radnici, ale vedení města odvážné plány nadšeného mládí zhodnotilo střízlivě, 

tedy skepticky. Areál bývalého kina, jež neslo v době svého vzniku jméno partnerského města 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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Kolčugino (za  totality se tato „družba“ pěstovala nikoli neformálně jako dnes, ale direktivně, 

nejlépe se sovětskými městy), občanskému sdružení předloni pronajalo. Jeho dezolátní stav 

způsobený nájezdy vandalů ale znamenal nutnost sehnat mnohem víc finančních prostředků 

než se původně předpokládalo. Navíc město v roce 2008 rozhodlo, že projekt rekonstrukce 

kina finančně nepodpoří vzhledem ke svým dalším plánovaným investicím (viz IPRM). 

Kuprospěchu přesto získalo 230 tisíc korun potřebných k vytvoření projektové 

dokumentace a hlavně si našlo strategického partnera. Stal se jím Alte Brauerei 

z příhraničního města Annaberg-Buchholz. Oba subjekty společně pracovaly na přípravě 

žádosti o dotaci na projekt ze strukturálních fondů EU, kterou hodlají podat v následujícím 

roce.  

Se svými německými a slovinskými partnery uspořádalo Občanské sdružení 

Kuprospěchu řadu akcí. Do jejich výčtu lze zařadit desetidenní mezinárodní výměnu mládeže 

v Sasku, fotbalový turnaj proti rasismu v Chemnitzu, skateboardové závody a sérii koncertů 

lokálních kapel a dýdžejů. Hlavní a největší akcí sdružení pak byl česko-německý projekt 

festival kultury Krušnohoří Cumbajšpíl, jehož hlavní hvězdou  byla britská elektro punková 

legenda Sheep On Drugs (viz kapitola Společnost, kultura, sport). 

 

 

Folklórní soubor Krušnohor  
 

Soubor, působící při Kulturním domě na Zahradní,  

si v říjnu připomněl dvacáté výročí existence.  

Krušnohor čerpá inspiraci z folklórních materiálů  

Krušnohoří, Karlovarska i z oblasti západní  

a jihozápadní části Čech. Během plodného dvacetiletí  

propagoval jméno Chomutova na řadě přehlídek a  

festivalů u nás i v zahraničí, například ve Francii,  

v Portugalsku, Bulharsku a Polsku. 

Narozeniny oslavil soubor výročním vystoupením  

v divadle nazvaným Z kytice nejkrásnější, po němž  

se současní členové Krušnohoru sešli se svými  

předchůdci na vzpomínkovém večeru. 

 

 

Občanské sdružení Rodáků a přátel města Chomutova – cesta za varhany 
 

Toto seskupení vzniklo před rokem s jedním cílem, zdánlivě nesplnitelným. Na jeho 

počátku byla spontánní věta výtvarnice Marie Svobodové na jednom z adventních koncertů 

v kostele sv. Ignáce: Jak by asi vypadal takový koncert, kdyby se hrálo na varhany přímo 

v kostele? Od této myšlenky se rozvinula debata a z ní vyplynul záměr shromáždit finanční 

prostředky na opravu varhan v kostele sv. Ignáce. K Marii Svobodové se přidalo několik 

dalších žen a začaly společně připravovat benefiční koncerty. Po premiéře v roce 2007 

proběhly v roce 2008 dva, v květnu Ženy pro Ignáce, kde vystoupily Věra Gondolánová a 

Renata Drösslerová, a v září Studenti pro Ignáce. Všichni účinkující vystupovali na beneficích 

bez nároku na honorář, pouze za úhrady nákladů na cestovné. Celková rekonstrukce varhan 

bude stát deset milionů, ale žadatel o dotaci se na příslušném projektu musí spolupodílet pěti 

procenty. Jakmile se sejde půl milionu korun, bude si občanské sdružení moci zažádat o 

dotaci. Do konce roku se podařilo sdružení shromáždit 52 038 korun. 

Rodáci a přátelé města jsou na počátku cesty, ale už jen to, že se po ní vykročilo, je 

pěkné.  
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Ostrostřelci se po sto čtrnácti letech sešli opět v Chomutově 
 

Před dvěma lety vznikl v Chomutově ostrostřelecký sbor, který tak navázal na historii  

měšťanské ostrostřelecké společnosti, jež ve městě působila od poloviny 19. století. O 

významu tehdejší chomutovské střelecké společnosti svědčí i to, že v roce 1894 zde byly 

uspořádány 1. Zemské střelecké závody v Čechách. Na počátku novodobé historie 

chomutovských ostrostřelců bylo několik nadšenců z Klubu vojenské historie. Ti navázali 

kontakty s podobně zaměřenými spolky v jiných českých městech a po prvních krůčcích 

zaujali důstojné místo v celostátní organizaci Ostrostřelci zemí Koruny české (OKČ). 

Důkazem, že se podařilo tradice opravdu navázat, byla zářijová akce, 1. střelby OKČ, jejichž 

hostitelem bylo opět Chomutovsko. 6. září zástupci ostrostřeleckých sborů z celé republiky 

v průvodu od městského divadla napochodovali na náměstí 1. máje, kde kromě přivítání 

primátorkou zazněly dvě salvy z pušek a hymna habsburského mocnářství. Vrcholem této 

části programu bylo požehnání zástavy Chomutovské ostrostřelecké společnosti (na snímku), 

terčů a stuh, odpolední střelby pak proběhly na střelnici v Kadani. Titul Krále králů, 

nejlepšího střelce mezi ostrostřelci z celé republiky, si vystřílel Josef Bouda ze Senomat. 

Chomutovský král Štěpán Bílek se umístil druhý.  

 Stejně jako před půldruhým stoletím měly aktivity ostrostřelců dvě roviny. První je 

zaměřená na vojenský ráz – uniformy, slavnostní pochody a hodnosti; druhá na vlastní  

střelbu a zábavu s ní spojenou. A tak kromě zmíněného zářijového vrcholu sezony se 

chomutovští ostrostřelci prezentovali na řadě společenských událostí, jako byly Reprezentační 

ples města, zahájení lázeňské sezony v Klášterci nad Ohří, Ples upírů v SKKS, Muzejní noc, 

ale také se účastnili střeleb na střelnici v Chomutově, ve Vysoké Peci, na Měděnci či na 

Rakovnicku. 
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Taneční školy 

Taneční škola Stardance, kterou vede Milada Zelenková, je starší a větší z obou 

klubů. Má kolem 250 žáků, pochopitelně převážně děvčat, a rok 2008 nebyl v jeho sklizni 

medailí výjimečný. Každoroční řadu titulů mistra republiky v jednotlivcích i skupinách 

doplnily úspěchy mezinárodní. Natálie Moskvitinová získala na Mistrovství Evropy v show 

dance čtvrté místo v kategorii do deseti let a na mistrovství světa v různých kategoriích 

vytančily kolektivy čtvrté, šesté a osmé místo. V disciplíně disco dance získala dětská 

kategorie 19 prvních, 20 druhých a 8 třetích míst. Mažoretky si pak z mistrovství Evropy 

v Polsku přivezly 21x zlato, 13x stříbro a 5x bronz (na snímku šampiónky Evropy, kadetky 

v kategorii pom – pom, M. Zelenková v poslední řadě vlevo). 

 

 
 

Vrcholové taneční centrum Beethoven D. C. Exe se zabývá vrcholovou formou disco 

dance, disco show a hip hopu pod vedením Evy Vlkové. Jádro tvoří 130 tanečníků ve věku  

4 až 22 let. Ti nejmenší, v dětské kategorii, 

získali tři tituly mistrů republiky, pět druhých a 

jedno třetí místo. Juniorská kategorie se může 

pyšnit jedním prvním, jedním druhým a dvěma 

třetími místy. V hlavní věkové kategorii doplnily 

žeň medailí jedna zlatá a tři stříbrné.  

Beethoven D. C. se ale prosadil i na mezinárodní  

úrovni. V dětské kategorii to znamenalo 

v jednotlivých disciplínách jedno první, dvě 

druhá a jedno třetí místo na mistrovství Evropy,  

v juniorské dvě třetí místa, jedno na mistrovství 

Evropy, druhé ve Světovém poháru. V hlavní 

kategorii bilanci úspěchů uzavírá jedno stříbro a 

jeden bronz ze světového šampionátu. 

Neúspěšnějším tanečníkem se stal Vítek Lukavec 

z dětské kategorie, vicemistr republiky i Evropy a 

mistr světa (na snímku). 
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Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 
 

Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O 

udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti se v Chomutově starají 

především dvě složky, Policie České republiky a Městská policie Chomutov, jejímž 

zřizovatelem je město. 

Specifická problematika vede zainteresovaného ke specifickému pohledu i 

specifickému členění tématu, a tak její zhodnocení ponechal kronikář na odbornících, 

vedoucím Územního odboru vnější služby plukovníkovi Policie ČR Ladislavu Lounovi (první 

zpráva) a řediteli městské policie Janu Dřízhalovi (druhá zpráva).   

Proto má kapitola Stíny „policejní“ odlišnou formu členění odstavců, jiný styl i jazyk, 

plný zkratek, odborných termínů (zvlášť vydařený je „nápad“) a formulací v trpném rodě. Je 

zkrátka poněkud odlišná, ostatně stejně jako jsou odlišné údaje, které shromažďují policisté, 

od údajů mapujících jiné oblasti života města. Nicméně i to má do jisté míry vypovídající 

hodnotu. 

 

 

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 

území okresu Chomutov za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 

 

Při hodnocení je vycházeno ze statistických výstupů k 31. 12. 2008 
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 

Rozloha okresu Chomutov je 936 kilometrů čtverečních,  počet obyvatel se pohybuje kolem 

125 000. Okres má celkem 44 obcí a 171 částí obcí. 

V průběhu roku 2008 došlo v okrese Chomutov tak jako v roce 2007 ke změně operativně 

bezpečnostní situace. Podle statistických přehledů, které jsou v době zpracování zprávy 

k dispozici, došlo k poklesu nápadu kriminality proti roku 2007, a to o 9,8 % (celkem - 642 

případů).  Celkem tedy byl zaznamenán nápad 5 909 trestných činů, což činí 473 na 10 tisíc 

obyvatel. 
 

 

Současně s tím došlo k poklesu počtu objasněných trestných činů o 15,4 % (celkem 531 

případů). Bylo objasněno 2 913 trestných činů, tj. 233 na 10 tisíc obyvatel. Stíháno bylo 2 455 
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osob (- 477 oproti roku 2007), pokles je o 16,3 %. Objasněnost celkové kriminality dosáhla 

49,3% (- 3,3 %). 

 
 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

Nejvyšší počet je majetkových trestných činů 58,3 % (3 443 případů) z celkového nápadu 

kriminality. Další v pořadí je zbývající kriminalita 20,7 %, (1 226 případů), hospodářské 

trestné  činy 10,1 %, (593 případů),  násilné trestné činy 5,8 %, (344 případů),  ostatní  TČ  

4,3 %, (253 případů) a mravnostní trestné činy, které jsou zastoupeny 0,8 % (49 případů). 

Z tohoto přehledu je zřejmé, že nejvyšší počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel je u 

majetkové trestné činnosti 275 případů a nejnižší u mravnostních trestných činů 3,9 případů. 

V okrese Chomutov došlo k nejvyššímu nárůstu u trestných činů porušování práv k ochranné 

známce o 140 %, porušování autorského práva o 137,5 %, hospodářských podvodů o 60,8 %, 

vražd o 20 %, loupeže o 32,6 %, krádeže jízdních kol o 32,2 %, podílnictví  o 42,8 %. 

Nejvyšší pokles byl zaznamenán u maření výkonu úředního rozhodnutí o 52,8 %, u 

porušování domovní svobody o 42,3 % a dále pak u úvěrových podvodů o 37,82 %. 

Z pohledu rozložení nápadu kriminality v rámci okresu je možno konstatovat, že 49,7 % 

nápadu kriminality je v samotném městě Chomutov.  

 

Pachatelé trestné činnosti  

V roce 2008 v důsledku sníženého nápadu kriminality se snížil i počet stíhaných pachatelů 

trestné činnosti o téměř 14,8 %. O více jak 19,8 % se snížil počet recidivistů na spáchané 

trestné činnosti. Počet dětí je o 27,4 % vyšší. U mladistvých se počet na páchání trestné 

činnosti o 14,5 % snížil. 
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Pátrání po osobách a věcech 

V roce 2008 bylo v okrese Chomutov vyhlášeno pátrání po 459 osobách což je o 69 více než 

v roce 2007. Nejvíce ve 178 případech (38,8 %) bylo vyhlášeno pátrání po osobách, na které 

byl soudem vydán příkaz k zatčení. Odvoláno bylo pátrání po 447 osobách, což znamená, že 

úspěšnost pátrání po osobách činí 97,4 %. Pro srovnání v roce 2007 odvoláno pátrání bylo po 

421 osobách a úspěšnost pátrání po osobách byla 98,8 %. Rozborem bylo zjištěno, že se 

zvýšil počet pohřešovaných osob o 65,9 %. U případů soudem vydaných příkazů k zatčení je 

nutné konstatovat, že po vypátrání takové osoby a po provedení eskorty k soudu je zde v 90 % 

případů této osobě předána doručenka a osoba je bez dalšího opatření propuštěna. 
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V problematice pátrání po motorových vozidlech bylo v roce 2008 vyhlášeno pátrání po 379 

odcizených motorových vozidlech. Vypátráno jich bylo celkem 234 tedy 61,7 %. Dále bylo 

vyhlášeno pátrání po 633 odcizených SPZ a vypátráno 55 tedy 8,7 %. 
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K nárůstu počtu vyhlášených pátrání po odcizených vozidlech v roce 2008, zejména ke konci 

roku, je nutno uvést, že je toto zaviněno změnou zákona v oblasti povinného ručení a 

ekologické daně při převodu starších vozidel. 

 

Přestupky  

U přestupků statistika vykazuje mírný pokles celkového počtu přestupků o 9,88 % (- 393 

přestupků). Počet objasněných přestupků je o 13,68 % nižší (- 325 přestupků).  
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Z uvedeného přehledu a statistik z předchozích let je zřejmé, že za posledních pět let nedošlo 

k razantnímu zvýšení nápadu přestupků, či snížené objasněnosti, a tento jev lze považovat za 

pozitivní. 
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Majetková kriminalita 

U trestné činnosti majetkového charakteru došlo ke snížení nápadu kriminality o 13,6 %  

(- 540 případů). 

 

 
 

K jednotlivým druhům trestných činů je možno konstatovat, že k nejvyššímu nárůstu ve 

srovnání s rokem 2007 došlo početně u krádeží jízdních kol o 37 případů což je o 32,2 % u 

ostatních druhů majetkové trestné činnosti došlo k poklesu např. u krádeží prostých o 16,6 % 

(- 420 případů), krádeže věcí z motorových vozidel o 13,9 % (- 127 případů), krádeže 

motorových vozidel o 12,4 % (- 44 případů). 

 

 
 

K poklesu nápadu kriminality došlo též u případů vloupání do rekreačních chat, vloupání do 

bytů a rodinných domů. 

Na stejné úrovni co do počtu útoků, tak objasněnosti zůstává situace u nápadu krádeží 

vloupáním do restaurací a prodejen. 

Jak nové předměty zájmu pachatelů při páchání majetkové kriminality je možno uvést případy 

krádeží kabelů internetových rozvodů v panelových domech a krádeže vysílačů a přijímačů 

pro přenos internetu. S ohledem na výkupní ceny ve sběrnách barevných kovů a železa stále 

trvá zájem pachatelů na krádežích kabelů a měděných jader tlumivek na železničních tratích 
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jak Českých drah, tak kolejové dopravy Severočeských dolů. Nově byl zaznamenán případ 

krádeže měděných rozvodů z odstavených elektrických lokomotiv v Depu Chomutov se 

vzniklou škodou 3 152 032  Kč. Současně s tím narůstají počty případů krádeží kovového 

šrotu z různých objektů. Zcela nově byly zaznamenány opakované případy krádeží stavebních 

kolových strojů a krádeže hotových výrobků ze skladů v nově vznikajících zahraničních 

firmách v průmyslových zónách (např. ozdobné kryty kol motorových vozidel všech 

evropských automobilek). 

K problematice krádeží věcí z osobních aut a krádeží osobních automobilů byly opakovaně 

prováděny vlastní bezpečnostní akce, jejichž výsledkem je snížení počtu napadlých věcí a 

zvýšení počtu objasněných případů. 

 

Hospodářská kriminalita 

U nápadu hospodářské trestné činnosti lze konstatovat, že došlo jen k mírnému poklesu počtu 

šetřených věcí, a to o - 4,9 % (- 31 případů). 

 

 
 

V roce 2008 se na oddělení HK nevyšetřoval žádný 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 tr. z. v souvislosti s úvěrovými podvody, kdy jeden organizátor, pomocník či návodce 

zprostředkuje až několik desítek úvěrů. Tento typ trestné činnosti se dříve neobjevoval tak 

často a v tak velkém rozsahu. V průběhu roku 2008 též vzrostl počet podvodů vůči stavebním 

spořitelnám při získávání překlenovacího úvěru. U samotných úvěrových podvodů došlo 

k poklesu o 37,8 %  (- 99 případů).  

Od roku 2007 jsou na oddělení hospodářské kriminality stále častěji prošetřována trestní 

oznámení zástupců vedení měst a obci v regionu na neznámé pachatele v závislosti na 

politické situaci v regionu nebo v době, kdy je potřeba účelově odvolat určité vedoucí 

pracovníky (např. kauza Teplo s. r. o. v Chomutově, ZOOpark Chomutov, pronájem 

Kamencového jezera společnosti Relax apod.)  

Počet případů neoprávněného držení platební karty zůstal na podobné úrovni jako v roce 2007 

(pokles jen o -5 případů tj. o 3,4 %) a v závěru roku byl zaznamenán zvýšený počet 

zadržených padělků bankovek různých měn. 
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Násilná kriminalita 

Násilná trestná činnost zaznamenala v roce 2008 mírný pokles nápadu trestné činnosti celkem 

o 12,5 % (- 49 případů), který je provázen poklesem objasněnosti o 4,2 %.  

 

 
 

Jestliže v roce 2005 nebyla vyšetřována v okrese Chomutov žádná vražda, za období roku 

2006 byly šetřeny celkem 3 případy, v roce 2007 5 případů. V roce 2008 pak došlo k nárůstu, 

protože bylo zaevidováno celkem 6 případů. Všechny tyto případy jsou objasněny, i když 

statistika nám vykazuje jednu vraždu neobjasněnou. Jedná se o vraždu, které se dopustil 

nezletilý pachatel a tato bude statisticky objasněna, až bude vydáno meritorní rozhodnutí. 

Nejzávažnějším případem je dvojnásobná vražda pachatel Postl, kdy druhou obětí byl 

zasahující policista Roman Jedlička. 

K nárůstu došlo u trestných činů loupeží, celkem o 32,6 %. (+ 31 případů). 

 

 
 

V průběhu prověřování oznámených případů bylo 17 loupeží vymyšleno. Jako nejzávažnější 

lze považovat dodatečné objasnění ozbrojeného přepadení Raifeissen banky v Chomutově, 

kdy při pronásledování pachatelů došlo k postřelení dvou policistů. Dále pak série případů 

loupeží na starších ženách za účelem krádeže kabelky. 
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K poklesu došlo u trestných činů vydírání o -35,5 % (-.11 případů). Pachatelé tohoto druhu 

trestné činnosti se vesměs rekrutují z okruhu osobních známých poškozených, kteří si tak 

vyřizují vzájemné majetkové nesrovnalosti. 

U klasických trestných činů ublížení na zdraví došlo k  poklesu o -37,6 % (- 44 případů) a 

jedná se většinou o neshody v rodinách a v restauracích po požití alkoholu. 

 

Mravnostní kriminalita 

V roce 2008 oproti roku 2007 nedošlo k poklesu nápadu mravnostní kriminality, ale počet 

případů je stejný. 

Pokles je zaznamenán zejména u případů pohlavního zneužívání, a to celkem o 11,5 % (- 3 

případů). 

U trestných činů znásilnění došlo ke spáchání stejného počtu jako v roce 2007. Většinou se 

však jedna o případy manželů v rozvodovém řízení nebo partnerů spolu dříve žijících. 

Obecně lze konstatovat, že došlo ke snížení poštu prostitutek na silnici I/7 a I/13, a to zejména 

pro snížený zájem sexuálních turistů ze SRN a zprovoznění části nově budované komunikace 

z hraničního přechod H. Sv. Šebestiána do Chomutova, která vede mimo některých obcí. 

V rámci řešení této problematiky je udržován navázaný kontakt s diecézní charitou se sídlem 

v Litoměřicích. Tato instituce poskytuje pomoc ženám, které se staly obětí obchodu s bílým 

masem. Protože část prostitutek se přesunula do města Chomutova, zejména na Lipskou ulici, 

byl zde rozšířen městský kamerový systém a situaci monitoruje zejména městská policie. 

V roce 2008 bylo realizováno celkem 39 případů výroby drog a šíření toxikománie, bylo 

provedeno 9 domovních prohlídek a v této souvislosti bylo zajištěno několik laboratoří na 

výrobu pervitinu.  

 

Bezpečnost silničního provozu 

Dopravní nehodovost v okrese Chomutov je ve srovnání s rokem 2007 stabilizována.  

Došlo k poklesu počtu dopravních nehod o 163, což vyjádřeno v procentech je o 8,5 %.Úmrtí 

bylo zaznamenáno u 13 osob, stejně jako v roce 2007, u těžce zraněných byl zaznamenán 

pokles o 3 osoby, vyjádřeno v procentech o 7,1 % a lehce zraněných je o 9,2 % více.  
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Alkohol byl zjištěn u 108 pachatelů dopravních nehod. Nejčastější příčinou dopravních nehod 

zůstává nesprávný způsob jízdy, který se na dopravní nehodovosti v okrese podílí 54,3 %.  

V průběhu roku bylo zprovozněno v okrese několik dopravních staveb, které by měly 

pozitivně ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Jedná se zejména o komunikaci I/7, obchvat 

Chomutova od hraničního přechodu Hora sv. Šebestiána, komunikaci I/13, kde byl vytvořen 

kruhový objezd ve městě Klášterec nad Ohří, osvětlena odbočka na Kadaň, vytvořeny další 

kruhové objezdy ve městě Chomutov. Nejméně dvakrát měsíčně byla v okrese Chomutov 

vykonávána společná služba s dopravními policisty ze SRN Chemnitz. 
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Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v  roce 2007. 

Vzhledem k tomu, že na teritoriu OŘP Chomutov není dislokovaná žádná složka železniční 

policie, není tato oblast dále hodnocena. Problematika krádeží barevných kovů na železnici je 

již popisována u majetkové trestné činnosti. Přesto považuji za nutné uvést, že se v několika 

případech objevily krádeže dopravního značení u nechráněných železničních přejezdů a 

kovových částí železničního svršku na železničních tratích, kde byla zrušena osobní přeprava 

tj. Kadaň, Vilémov, Kadaňský Rohovec a Chomutov, Vejprty. 

 

Oblast veřejného pořádku 

V roce 2008 se v okrese Chomutov uskutečnily čtyři hokejové zápasy mezi Chomutovem, 

Ústím nad Labem, Brnem. Tato utkání byla z hlediska diváckého násilí vyhodnocena jako 

riziková. V těchto případech je vždy ze strany OŘP přijímáno bezpečnostní opatření, kdy je 

přímo do dění akce nasazeno určité množství policejních komisařů SKPV a dále bývá 

zpravidla povolána pořádková jednotka OŘP Chomutov. Akce takto zabezpečené proběhly 

vždy bez jakýchkoliv problémů.  

Společně s Městskou policií v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří, Kadaň, ale i jen 

policisty ČR na Radonicku a Březenecku jsou pořádány kontrolní akce zaměřené též na 

požívání alkoholu mladistvými. Ve většině případů zjištěného protiprávního jednání se jedná 

o přestupky, neproběhla žádná realizace pro trestný čin podávání alkoholu mládeži. 

Po linii extremismu nedošlo proti roku 2007 k žádným pronikavým změnám, které by měly 

vliv na vývoj bezpečnostní situace na této linii. Bylo šetřeno 12 trestných činů spadajících pod 

linii extremismu a 3 případy podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti a podpora a 

propagace hnutí. K podstatnému nárůstu došlo u počtu trestných činů sprejerství o 320,0 %  

(+ 32 případů). 

V průběhu roku 2008 byla na okrese Chomutov zaznamenána veřejná činnost potencionálně 

nebezpečných skupin (Dělnická strana, Autonomní Nacionalisté, Národní odpor a příznivců 

tzv. White Power - pravicoví radikálové, náckové, skini a vlastenci) Dělnická strana v září 

2008 v Kadani a Chomutově uspořádala předvolební shromáždění za minimální účasti občanů 

a bez narušení veřejného pořádku. Na den 17. 11. pak ohlásila demonstrace v Kadani, Jirkově 

a Chomutově. Ohlášené demonstrace se však neuskutečnili v okrese Chomutov, ale 

v sousedním okrese Most, konkrétně v Litvínově. S ohledem na podobné složení obyvatelstva 

jako v Janově v některých částech měst Jirkov, Chomutov ale i Kadaň, lze předpokládat 

v roce 2009 konání dalších akcí i na území okresu Chomutov. Dělnická strana tvrdě vystupuje 

proti EU, a proto lze očekávat její aktivitu v souvislosti s konáním akcí souvisejících naším 

předsednictvím EU.  

Stejně jako v předchozích letech docházelo i v roce 2008 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. 

Celkově lze konstatovat, že v průběhu roku 2008 nedošlo v okrese Chomutov k hromadnému 

narušení veřejného pořádku.  

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

Problematice naplněnosti stavů je na OŘP ČR Chomutov věnována maximální pozornost a 

proto je možno konstatovat, že k 30. 11. 2008 je podstav policistů - 16. Současně je nutné 

konstatovat, že se jedná o stav přechodný s ohledem na odchody policistů na konci roku ze 

služebního poměru. Tímto opatřením vznikne k 1. 1. 2009 podstav 18 policistů. 
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V oblasti vzdělávání má okres Chomutov 72 policistů s vysokoškolským vzděláním. 

V současné době studuje vysokou školu dalších 48 policistů. 

V ekonomické oblasti došlo k zásadním změnám, okres se potýká i nadále s nedostatkem 

finančních prostředků, ale již je stavebně řešena problematika budovy po bývalém okresním 

úřadu s předpokladem ukončení stavebních prací na konci pololetí roku 2009. Tím vzniká 

předpoklad pro vytvoření důstojného pracovního prostředí pro policisty z OOP ČR Chomutov 

město, oddělení hlídkové služby a služby dopravní policie. 

 

Prevence 

Oblasti prevence je věnována stále se zvyšující pozornost. Pravidelně po celý rok 2008 

pořádali policisté z PIS OŘP ČR Chomutov a jejich pomocníci ze základních útvarů, služby 

dopravní policie a SKPV besedy v základních školách, mateřských školách, odborných 

učilištích a to na různá témata (např. právní vědomí dětí, jezdíme s úsměvem, téma drogy, 

šikana apod.). V počtech to znamená, že bylo v roce 2008 celkem 102 besed a 4 policejní 

akce Den s policií. 

Velká pozornost je věnována též propagaci a přiblížení práce policie veřejnosti, kdy bylo ze 

strany OŘP Chomutov ve spolupráci se všemi složkami OŘP Chomutov zorganizováno 

několik akcí jako Bambiriáda, Ajaxův zápisník na Nechranické přehradě a Den s policií 

v obcích Chomutov, Kadaň, Klášterec n/O a Radonice. Na těchto akcích jsou pro širokou 

veřejnost předváděny praktické ukázky z činnosti jednotlivých služeb Policie ČR (např. 

výcvik služebních psů, modelové situace-ukázky policejních zákroků, daktyloskopické 

ukázky, sborky a rozborky zbraní, dopravní testy atd.). Pokračovala spolupráce v oblasti 

prevence s policisty saské policie a PIS OŘP ČR Most. Společně proběhla výtvarná soutěž 

zaměřená na práci policie pro děti jak v ČR, tak v SRN, v Chomutově byl kamion prevence 

saské policie, opakovaně se policisté ze SRN zúčastnili na dnech s policií, ale i na letákové 

akci Auto není trezor v předvánočním období před Globusem v Chomutově.  

Přednášková činnost se nesoustřeďuje jen na děti, ale i na seniory, pro které PIS pořádá 

pravidelná setkání s upozorněním na bezpečnostní rizika a ve spolupráci se saskými policisty i 

s výcvikem sebeobrany 

Nedílnou součástí činnosti PIS je komunikace se sdělovacími prostředky. Každý 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 přibližování se veřejnosti je zbudování 

nových prostorů v budově okresního ředitelství, pro činnost PIS, které byly dobudovány 

v měsíci prosinci 2008. Všechny kroky PIS, okresního ředitelství Policie Chomutov jsou 

směřovány k otevřenějšímu přístupu k veřejnosti. 

 

Závěr 

Lze konstatovat, že v  roce 2008 odpovídala struktura a výše nápadu trestné činnosti a vývoje 

bezpečnostní situace specifikám okresu (příhraniční teritorium, značná a dlouhodobá míra 

nezaměstnanosti, častá fluktuace osob, které nejsou v teritoriu trvale hlášení k pobytu, 

výstavba průmyslových zón, stále se zvyšující počet supermarketů), změnám v trestním 

zákoně a nebyla žádným způsobem narušena. Z pozic policie ČŘ bylo dosaženo 

odpovídajících výsledků jak v rámci PČR Správy Severočeského kraje Ústí nad Labem, tak i 

v rámci České republiky. 

Prioritou pro činnost PČR zůstává problematika motorových vozidel za využití i 

preventivních aktivit a pouliční majetková trestná činnost. Se vstupem ČR do Schengenského 

prostoru a s ukončením kontrol na hraničních přechodech nedošlo ke změnám v bezpečnostní 

situaci a předpoklad podstatného zvýšení počtu kamionů projíždějících okresem a s tím 

spojené problémy s bezpečností silničního provozu se nenaplnil. 
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Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2008 
 

Městská policie v roce 2008 obecně zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a 

plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších souvisejících zákonů.  

Strážníci 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), jehož pracovníci úzce spolupracovali 

s hlídkami v terénu při monitoringu bezpečnostní situace ve městě a zároveň obsluhovali 

PCOO.  

Prioritní činnost byla zaměřena:  

- na zajišťování čistoty ve městě, tj. vyhledávání založených skládek a odhalování jejich 

původců, znečišťování veřejného prostranství, vybírání popelnic a kontejnerů sociálně 

slabšími obyvateli  

- na dohled nad dodržování OZV č.5/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství současně s kontrolami, zda má majitel psa přihlášeného a 

zaplacený příslušný poplatek  

- na dodržování tzv. tabákového zákona ( z.č. 379/2005 Sb.), tj. zákazu prodeje a 

konzumace alkoholických nápojů mládeži, kouření na místech, kde je to zakázáno.  

- na dodržování Nařízení města č. 1/2008 – organizování dopravy na území města 

Chomutova – byly rozšířeny zóny se zpoplatněným stáním 

- zvýšená činnost MěPo na sídlištích Zahradní, Písečná, Kamenná 

- ve druhé polovině roku na potlačování pouliční prostituce, tj. bezprostředního nabízení 

sexuálních služeb na ulicích Lipská a Kadaňská 

V roce 2008 byly Městské policii Chomutov (dále jen MěPo) vedením města přiděleny další 

povinnosti, vedením MěPo byly provedeny některé organizační změny, které vedly 

k efektivnější činnosti strážníků. Jednalo se především o kompletní převzetí odstavného 

parkoviště jeho provozu, rozšíření systému parkování na území Statutárního města 

Chomutova, zřízení nové služebny na sídlišti Zahradní a následné stanovení pochůzkových 

tras, koncem roku rozšíření kamerového systému a razantnější řešení situace na ulici Lipská.  

Byla rozšířena přednášková vzdělávací činnost v rámci prevence kriminality mimo MŠ a ZŠ, 

také na seniory. V rámci prvého roku vyhlášené nové Strategie prevence kriminality MV ČR 

na roky 2008 – 2011, do které se Statutární město Chomutov zapojilo, byly realizovány čtyři 

projekty. 

Došlo k výrazně větší fluktuaci oproti předcházejícím létům, což částečně způsobila i masová  

kampaň náboru k Policii ČR. MěPo si vypomohla využitím možnosti zaměstnat 4 občany 

evidované na úřadu práce a kteří byli placeni státem. 

Oproti předchozímu roku došlo celkově ke zvýšení počtu řešených přestupků i výše 

udělených sankcí.  

Značný nárůst, související s rozšířením parkovacích zón, byl zaznamenán u výběru peněz 

z parkovacích automatů. 

Větší koncentrace nepřizpůsobivých občanů, problémy s nimi a množství provozoven na 

sídlištích Zahradní a Písečná si vyžádalo větší pozornost ze strany MěPo k zajišťování 

únosného stavu ve veřejném pořádku. Na dodržování veřejného pořádku v této oblasti byli 

určeni kvalitní strážníci, aby zde získali dobrou místní a osobní znalost a razantněji řešili 

protiprávní jednání. Služba je zde konána nepřetržitě 24 hodin. 

Z důvodů zajištění přítomnosti hlídky v noční době a v okolí problémových míst bylo i nadále 

využíváno kontrolních bodů, které se každé hlídce v daném úseku stanovily v rozpise úkolů. 
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Vlastní konkrétní činnost 

Běžná hlídková činnost 

Běžná hlídková činnost je hlídkami městské policie prováděna v lokalitách, které jsou 

strážníkům zadávány a dodržování těchto zadaných lokalit je striktně dodržováno a ze strany 

vedení městské policie kontrolováno. 

V problematických lokalitách sídlišť Zahradní a Písečná, ul.Lipská a Kadaňská je hlídka 

přítomna 24 hodin denně a lokality jsou pod dohledem kamerového systému. 

Kontrola v zadaných úsecích je prováděna dle metodického pokynu především pochůzkovou 

činností. 

V noční době jsou strážníkům zadávány kontrolní body, které jsou vytipovány na základě 

podnětů občanů a vlastních zjištění jako problematické. Tyto body jsou zadávány minimálně 

jednou za dvě hodiny s minimálním časem přítomnosti hlídky dvacet minut. 

 

Systém kontrolních bodů 

Při obsazování kontrolních bodů strážníci dodržují tyto tři zásady: 

A) Hlídka musí mít přehled o dění v místě kontrolního bodu a blízkém okolí. Ověří skutečný 

stav veřejného pořádku v místě. 

B) Hlídka musí být zřetelně vidět z místa zadaného kontrolního bodu. Působí preventivně 

proti potenciálním pachatelům narušování veřejného pořádku svou přítomností. 

C) Hlídka musí být vidět z okolí v souvislosti s místem zadaného kontrolního bodu, aby 

občané zaznamenali přítomnost strážníků v problémové lokalitě. 

Zadávání kontrolních bodů je závislé na zjištěních o porušování veřejného pořádku a mění se 

v závislosti na aktuálním stavu. 

 

Podněty občanů 

Podněty občanů jsou přijímány třemi způsoby. 

A) Podněty vyplývající při setkáních primátorky s občany“ 

Každý podnět z tohoto jednání je zaznamenán, poté zadán do úkolů hlídkám k prověření a 

písemnou odpověď se zjištěným stavem a přijatými opatřeními zasíláme na adresu kanceláře 

primátorky, odkud je pak vyrozuměn občan písemně. 

B) Podněty a stížnosti obdržené poštou nebo elektronicky: 

K podnětům se přistupuje stejným způsobem. Průběžně je informován velitel MěPo.  

C) Telefonické oznámení: 

Ke každému přijatému oznámení je sepsán úřední záznam o zjištěném stavu a přijatých 

opatřeních. Hlídka je na místo vždy vyslána a záznam je sepsán i v případě negativního 

zjištění ohledně předmětu oznámení. 

Městská policie pak zjištěné skutečnosti předává ostatním organizacím formou úředního 

záznamu. 

 

Rušení nočního klidu v bytech: 

A) Úřední záznam je předáván na Chomutovskou bytovou, a.s., pro případ stížností občanů, 

aby měla organizace doloženo narušování VP a mohla přistoupit k dalším právním krokům ke 

zjednání nápravy. 

B) V případech, že jsou v bytě nezletilé děti, nebo jsou osoby pod vlivem alkoholu, či jiné 

omamné látky je úřední záznam zasílán na odbor sociálních věcí a zdravotnictví za účelem 

ověření, zda osoby nepobírají dávky sociální podpory. 

C) Jména přítomných osob jsou předávána mediační a probační službě za účelem ověření, zda 

osoby nejsou pod dohledem probačního úředníka a neporušují soudem uloženou povinnost. 

Například zákaz styku s osobami, ochranná opatření a podobně. 
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Při rušení nočního klidu v bytech popř. narušování občanského soužití jsou při dodržení 

podmínek dle zákona o přestupcích číslo 200/1990Sb. tyto přestupky řešeny: 

1) Blokovou pokutou, nebo domluvou při okamžitém zjednání nápravy. 

2) Oznámením ke komisi k projednávání přestupků při opakovaném porušení zákona (toto 

strážníci ověřují pomocí RDST v databázi MěPo-Chomutov) a dále pak pokud nedojde k 

nápravě. Ve většině těchto případů je rušení natočeno na záznamové zařízení, které slouží 

jako důkaz.  

 

Rušení nočního klidu v provozovnách a kontroly těchto provozoven 

Úřední záznam je předán na OŽÚ k ověření, zda provozovatel neporušuje povinnosti, dle 

živnostenského zák.455/1991Sb. 

V případě zjištění nedodržování povinností dle zák. 379/2005 (tzv.tabákový zákon) zejména 

neoznačení míst určených pro kouření, zákazu kouření, zákazu prodeje alkoholu a tabákových 

výrobků apod., je na odbor sociálních věcí a zdravotnictví odeslán úřední záznam, jako 

podnět pro případnou další kontrolu městské policie společně s uvedeným odborem a zahájení 

správního řízení s provozovatelem. 

Úřadu práce jsou poskytnuta jména obsluhy za účelem ověření, zda nejsou v evidenci tohoto 

úřadu. Jeho pracovníci následně provádí vlastní kontrolu a o výsledku je MěPo informována. 

Úřední záznam je zaslán na odbor sociálních věcí a zdravotnictví za účelem ověření, zda 

kontrolované osoby (zejména osoby pod vlivem) nepobírají dávky sociální podpory. 

Zjištěné porušení OZV č.2/2008 je řešeno blokovou pokutou nebo je zasíláno oznámení o 

podezření  ze spáchání jiného správního deliktu. 

 

Majetkové delikty 

Přestupky proti majetku se řeší podle toho, kdo je poškozeným a podle výše způsobené škody 

Pokud nevznikla žádná škoda, řeší se přestupek domluvou, uložením blokové pokuty nebo 

oznámením ke správnímu orgánu. 

Při vzniku škody se událost předá Policii České republiky. 

V případě poškození majetku města je pořízena fotodokumentace a ta je společně s úředním 

záznamem předána na odbor správy majetku města a technickým službám. Přestupek pak k 

řešení předává odbor sám podle výše způsobené škody. 

 

Součinnost MěPo Chomutov s PČR 

Součinnost s Policií České republiky spočívá především ve vzájemném předávání poznatků 

při pravidelných součinnostních poradách. Při těchto poradách se vyhodnocuje stav veřejného 

pořádku v jednotlivých lokalitách a dohodnou se postupy k zajištění nápravy. Dále se 

domlouvají se termíny a zaměření preventivně konaných kontrol a stanuje se společný dohled 

nad veřejným pořádkem při konání kulturních, společenských a sportovních akcích. 

Vyhodnocuje se stav dopravní situace a dohadují se termíny a náplně akcí ke zjednání 

nápravy v problémových lokalitách a preventivní akce při dohledu nad dodržováním 

bezpečnosti v provozu na veřejných komunikacích. 

 

Oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – dopravní činnost 

Hlavní důraz byl kladen na kontrolu zpoplatněného parkování v parkovacích zónách, které 

byly oproti předchozímu roku rozšířeny (§ 46/1).  S tím souvisela i kontrola správné funkce 

parkovacích automatů, jejichž počet se zvýšil na 33. 

Aby byla zajištěna řádná kontrola na všech parkovacích zónách, byli využiti uchazeči o 

zaměstnání vedení na Úřadu práce, kteří byli zařazeni ke strážníkům „botičkářům“ jako 

manipulanti na montáž a demontáž. Tím z jedné hlídky vznikly hlídky dvě. 
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Za celý rok 2008 bylo nasazeno celkem 2 723 „botiček“ V parkovacích zónách bylo použito 

celkem 2 346 „botiček“, s celkovou výší pokut 642 500 Kč. 

Přestupků v klasické dopravě (§22) bylo řešeno celkem 4 211 s celkovými sankcemi ve výši 1 

113 100 Kč.  

V tomto druhu přestupků jsou zahrnuty odtahy vozidel, a to jak při KBČ tak i těch, která 

svým způsobem stání vytvořila překážku v provozu na pozemních komunikacích. 

Dokončených odtahů bylo provedeno 303 a nedokončených 51.  

V omezeném počtu se pokračovalo také v měření rychlosti v místech, které jsou vytipovány 

na základě měření měřičů rychlosti nebo na základě podnětů občanů. Celkem bylo provedeno 

13 měření, při kterých bylo přistiženo celkem 34 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost 

v obci. 

V neposlední řadě se Městská policie ve větší míře podílela na prevenci kriminality. Jednalo 

se hlavně o přednáškovou vzdělávací činnost v rámci prevence kriminality na MŠ a ZŠ, 

kterou zajišťovaly pod vedením manažerky prevence kriminality 2 strážnice-specialistky. 

Přednášky a výuky na MŠ a ZŠ jsou zaměřeny na situace, se kterými se mohou děti ve svém 

životě setkat a jak by se měly zachovat a jednat, kam volat o pomoc. Současně se učí i 

základům BESIPu. Strážnice si pro lepší názornost a větší zaujetí dětí připravily vlastní 

pomůcky, snaží se děti učit hrou a za aktivitu a správné odpovědi je odměňovat pozornostmi 

z oblasti BESIP a propagačně – poučnými pomůckami. 

Byl rozšířen program tzv. schránek důvěry, kdy po ZŠ Zahradní byly umístěny schránky na 

ZŠ Školní a Beethovenova. Do schránek vhazují lístky nebo obálky, kde se svěřují jak 

s problémy ve škole se spolužáky, tak s učiteli i v rodině či bydlišti. Vše je následně 

vyhodnocováno a na tzv. raníčcích, tedy před začátkem vyučovacích hodin, kdy jsou dle 

problému navozovány situace, poukazováno co není dobré, jak pomoci apod. Podněty na 

problémy s učiteli se anonymně předávají ředitelce školy, stejně tak je seznamována 

s ostatními poznatky (záškoláctví, šikana, ohrožování mravní výchovy, drobné krádeže, 

kouření apod.). Program se osvědčil a bude se postupně rozšiřovat do dalších ZŠ. 

Přednášková a metodická činnost byla zavedena i u seniorů – Klubu důchodců, sdružení osob 

nevidomých a slabozrakých, tělesně handicapovaných a diabetiků. 

Skupina prevence kriminality se aktivně zapojila do programu komise LINKS. Na základních 

i mateřských školách provedla řadu přednášek zaměřených především na bezpečnost 

silničního provozu, ale i na šikanu a prevenci kriminality. Přednášky byly zorganizovány 

rovněž například pro Svaz tělesně postižených, Klub důchodců či svaz diabetiků. Skupina 

připravila prezentaci páce MěPo na Bambiriádě a na oblastním kole soutěže BESIP. 

V rámci dotací z projektů prevence kriminality MV ČR byly uskutečněny 4 projekty: 

osvětlení vytipovaných ulic a parkovišť, dvoudenní výlet s dětmi 5. tříd ZŠ Zahradní, 

semináře projektu Zadluženost a zpracování koncepce prevence kriminality na rok 2009 – 

2011. Na dotacích k těmto projektům bylo získáno celkem 396 000 Kč. 

Z financí určených pro prevenci kriminality byly financovány i následující akce: 

Od května do listopadu byly na linkách MHD vysílány osvětové spoty (jednotlivá témata se 

po měsíci střídala) k oslovení široké veřejnosti s varováním před kapsáři, drogami, alkoholem 

a nebezpečím nákazy pohlavními chorobami při nechráněném sexu. 

Od října byla na dvou zvukových informačních panelech (Chelčického ul. a pěší zóna 

Palackého ulice) prezentována MěPo Chomutov, odtahové parkoviště včetně telefonického 

spojení a adresa na nejbližší služebnu Policie ČR s informačním textem v češtině, němčině, 

angličtině a ruštině. 

 

Plnění rozpočtu MěPo v roce 2008 

Na rok 2008 měla Městská policie Chomutov schválen rozpočet ve výši 32 914 000 Kč na 

straně výdajů a rozpočtovány příjmy ve výši 3 500 000 Kč. 
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Na konci roku byl výdajový rozpočet navýšen o částku 6 058 000 Kč a celkový rozpočet pak 

tedy činil 38 972 000 Kč. Rozpočet byl navýšen o investiční prostředky na nákup parkovacích 

automatů, kamerových systémů a osvětlení parkovišť. 

Příjmová část rozpočtu byla v roce 2008 také navýšena a to ze schválených 3 500 000 Kč na 

konečných 10 596 000 Kč. Toto navýšení, které v konečném důsledku činilo částku 

7 096 000 Kč bylo realizováno z důvodu nárůstu příjmů vlastní činností - vyšší výběr 

parkovného z parkovacích automatů, dále pak přijatým darem a příjmem dotací. 

Celkově tedy lze konstatovat, že 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  885 471 Kč ) a příjmy i po jejich navýšení byly splněny. 

 

Městský kamerový dohlížecí systém a technika – rozšíření, modernizace a úpravy 

V druhé polovině roku byly realizovány dva projekty. V závislosti na obdržení dotace od SD 

a.s. bylo realizováno rozšíření MKDS do problémových lokalit města Chomutova. V rámci 

tohoto projektu byl MKDS rozšířen o 5 kamerových terminálů v lokalitách Lipská, 

Seifertova, Kamenná, Ruská, Mlýny. Došlo k rozšíření operačního centra v rozsahu 

potřebném pro správu a ovládání těchto nových kamerových terminálů. V současné době 

MěPo spravuje celkem 21 kamerových terminálů. 

Současně s tímto projektem na základě požadavku MMCH bylo realizováno osazení 

parkovišť střednědobého stání v ulicích Riegrova, Tyršova, Hálkova a Zborovská lokálními 

kamerovými systémy. Každý z těchto systémů se skládá z přehledové kamery a kamery 

detailu umístěné na vjezdu/výjezdu z parkoviště. 

 

Pult centralizované ochrany (PCO) 

Na požadavek MMCH došlo k upravení PCO pro možnost příjmu signálů z elektronické 

požární signalizace. Tato akce byla realizována kvůli požadavku hlídání elektronické požární 

signalizace v objektu Merkur. V průběhu roku došlo k odpojení 2 objektů (přestěhování a 

zrušení prodejny), ale stejný počet nových objektů byl napojen. K 31.12.2008 je mimo jiných 

objektů napojeno 30 objektů škol a školek a 10 objektů MMCH. Celkový počet napojených 

objektů je 124. 

 

Zobrazovací tablo rychlosti Viasis 

Počátkem roku došlo k instalaci zobrazovacího tabla rychlostí Viasis na předem připravené 

místo v ulici Černovická. Ve městě je rozmístěno celkem 11 měřičů rychlosti. 

 

Prezentace MP Chomutov 

Byly vytvořeny webové stránky MP Chomutov www.mpchomutov.cz 

 

Personální problematika a pracovní kázeň 

Během roku ukončilo pracovní poměr celkem 12 strážníků (4 odešli k PČR, 1 k Vězeňské 

službě, 1 k jiné MěPo, 2 strážníkům nebyl prodloužen prac. poměr, 2 jiné civilní zaměstnání, 

2 strážnice po MD ukončen prac. poměr k 31.12.2008 z organizačních důvodů). Přijato bylo 9 

nových strážníků. Na mateřskou dovolenou nastoupily dvě strážnice. Celkem je na mateřské 

dovolené 6 strážnic. Z důvodů prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti absolvovalo 

celkem 21 strážníků desetidenní prolongační kurz se závěrečnou zkouškou před komisí MV 

ČR.  

Porušení pracovní kázně bylo řešeno celkem v 18 případech (3x pohovor, 10x písemná výzva 

k odstranění nedostatků, 5 písemné upozornění pro závažné porušení kázně - vždy došlo ke 

snížení osobního příplatku).  

 

http://www.mpchomutov.cz/
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Spolupráce s PČR 

Každých čtrnáct dnů se koná součinnostní schůzka vedení MěPo a vedení jednotlivých 

oddělení PČR. Na těchto schůzkách si obě složky navzájem předávají aktuální poznatky 

z výkonu služby, rozbory nápadu trestné činnosti, problémů v oblasti veřejného pořádku a 

v neposlední řadě i podněty občanů z jednotlivých lokalit města, které jsou pravidelně 

prezentovány na briefincích, pořádanými vedením statutárního města Chomutov. 

V návaznosti na to se poté jednotlivé problémy řeší formou konkrétních úkolů pro jednotlivá 

oddělení PČR či MěPo v konkrétních lokalitách se zaměřením na konkrétní problém 

s následným vyhodnocením na další schůzce. 

Problémy, které nesnesou svoji povahou odkladu, popřípadě nutné podrobnosti k potřebným 

úkonům apod., jsou konzultovány ihned prostřednictvím osobního kontaktu, popřípadě 

telefonického spojení a nově už i za využití elektronické pošty. 

Pro přehled o aktuálním dění a pro možnost okamžité výpomoci v případě potřeby je hlídková 

služba PČR vybavena radiostanicí MěPo.  

V rámci spolupráce probíhají součinnostní akce, například kontroly provozoven a barů byly 

provedeny celkem 7x (kontrola celkem 48 provozoven) nebo zajišťování dohledu nad 

veřejným pořádkem na kulturních, společenských a sportovních akcích (cyklistický závod, 

koncerty, slavnosti, prvomájové oslavy, hokejové zápasy, vánoční trhy, automobilové 

závody.Samostatně MěPo provedla 84 kontrol restaurací a 37 kontrol v hernách. 

 

Další činnost Městské policie Chomutov v r.2008 

- převozy pracovníků do bankovního ústavu a zpět pro finanční hotovost na výplaty (MMCH, 

OSVaZ, MŠ) - 220x 

- ochrana při výplatách sociálních dávek  

- asistence pracovníkům MMCH při kontrolách 

- ochrana - asistence pracovníkům bytových družstev – 36x 

- stabilně 1 strážník na MMCH po dobu úředních hodin se závěrečnou prohlídkou všech 

prostor a uzamčení budovy  

- účast strážníka v budově MMCH po dobu konání akcí po pracovní době spojené s následnou 

prohlídkou všech prostor a uzamčení budovy 

- Út, Stř, Čt – asistence při komplexním blokovém čištění prováděném TSmCH (7.30-12.00 

hod.) – celkem 79x 

- 7.30-8.00 – dohled u 4-5 ti přechodů u škol: ZŠ Kadaňská, Na příkopech, Školní-

Beethovenova, kombinace Březenecká – přesun ke ZŠ Specializované 

- doručování písemností (MMCH – ODaSČ, pro ZM a RM a soudy) -587x – některá se musí 

opakovat pro nepřítomnost adresáta 

- prověřování bydliště zájmových osob pro OSČ – 396x  

- předvádění osob na KPP a PČR, nebo jejich zajišťování – 73x 

- při důsledných kontrolách osob zadrženo osob v pátrání – 17  

- zadrženo a předáno pachatelů tr. činnosti nebo přestupků: 61 

- výpomoc v rámci IZS – požáry,  DN + asistence pracovníkůmRZS, HZS a policii  

- zvýšený dohled při zajišťování veřejného pořádku a ochrany majetku při kulturních, 

sportovních a společenských akcích + vítání občánků (8x) – 165x 

- odchyt nebezpečných nebo nemocných-zesláblých psů, příp. jiných zvířat – 164x 

- zjišťování údajů, zda jsou psi přihlášeni a zda je za ně řádně zaplacen poplatek při každé 

kontrole 

- šetření ke zjištění původců černých skládek a odpadů, majitelů autovraků, původců záboru 

veřejného prostranství + zda je povolení – EO 
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- spolupráce s úřadem práce – využívání našich kontrol restauračních zařízení a heren 

k případné následné kontrole ze strany ÚP při zjišťování zaměstnávání občanů evidovaných 

na ÚP 

- spolupráce s ministerstvem spravedlnosti – předávání poznatků Mediační a probační službě 

 

Závěr 

V roce 2008 byla činnost MěPo různorodá díky pořádání většího počtu společenských, 

kulturních a sportovních akcích, které organizovaly organizace a odbory MMCH nebo jiné 

organizace a sdružení. Na činnost MěPo se nepříznivě projevila i absence strážnic na MD, 

velká fluktuace a nástup nových strážníků, kteří se postupně řádně zapracovávají. 

MěPo vycházela vstříc potřebám odborů MMCH a organizacím řízeným městem při plnění 

jejich požadavků, např. provádění šetření k odhlášeným trvalým bydlištím, doručování 

doručenek, asistencí pracovníkům odborů, převozem peněz a ochranou pracovníků při 

výplatách sociálních dávek apod.  

Rizikovým problémem strážníků je zajistit bezpečnost a ochranu života a zdraví jak opilců, 

předávkovaných feťáků samotných, tak kolemjdoucích občanů nebo řidičů motorových 

vozidel. Pro opilce a feťáky, pokud nejsou zraněni, RZS většinou nepřijede. V zimním období 

se navíc vystavují riziku prochladnutí. 

Dalším všeobecně známým problémem je parkování vozidel v noční době na sídlištích 

Březenecká a Zahradní, částečně Kamenný vrch. 

I přes některé výše uvedené problémy lze celkovou činnost MěPo Chomutov v roce 2008 

hodnotit jako dobrou a kvalitnější než v předchozím roce. 

 

Příloha: Porovnání výslednosti MěPo r.2007-2008 graf 
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Co hýbalo městem 
 

Pod tento název lze shrnout následně zachycené události z různých příčin. Popis 

vývoje toho, co vzbudilo pozornost nebo nelibost veřejnosti, a zaznamenání tragédie, která 

vyvolala vlnu účasti nejen ze strany občanů města, jsou doplněna o boj města s prostitucí, 

díky níž si Chomutov vysloužil pozornost celostátních médií, a o zajímavost, která název této 

části kroniky vystihuje doslovně – archeologové totiž skutečně hýbali městem, alespoň jednu 

jeho část zevrubně zpřevraceli. 

 

 

Parkování 

 
Město přikročilo k zavedení uceleného systému, který řeší problematiku parkování, 

zejména nedostatek parkovacích míst. Podobné pokusy už tu byly v minulosti, kdy ji řešily 

externí subjekty, ale tato forma partnerství se neosvědčila a proto radnice nasadila vlastní síly. 

Nechala vypracovat analýzu parkování ve městě se zaměřením na stávající kapacity, potřeby a 

případné rezervy parkovacích míst. Následně byla vytvořena pracovní skupina pod vedením 

tajemníka Theodora Sojky, která vypracovala systém rozdělující město do tří zón, přičemž 

v prvních dvou je parkování zpoplatněné. Jde o historické centrum města, respektive oblasti 

na ně navazující. Třetí zónou jsou sídliště, kde je rovněž parkovacích míst citelný nedostatek. 

Systém vychází z toho, že peníze ze zpoplatněného parkování budou v příštích letech 

vynaloženy na vybudování nových prostor parkování právě na sídlištích.  

Přestože pracovní skupina pracovala usilovně, poněkud podcenila informovanost 

veřejnosti a komunikaci s ní. Proto únorové zavedení zpoplatněného parkování přineslo řadu 

projevů nespokojenosti, kritiky obecné i zaměřené na konkrétní problémy či místa. Přestože 

základní problém – mít v centru kde zaparkovat – se vyřešit podařilo, ukázalo se, že systém 

trpí nedostatky, na něž poukazovali občané. Tyto nedostatky se tedy odstraňovaly „za 

pochodu“. Jedním ze zdrojů těchto změn se staly právě podněty občanů. 
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Poněkud nedůstojný byl pak průběh pravidelného setkání občanů v únoru, kdy namísto 

dvaceti až třiceti víceméně stálých návštěvníků těchto takzvaných brífinků dorazilo asi sto 

padesát lidí, aby své rozhořčení dali vedení města najevo (viz snímek na předchozí straně). 

Protože se na ně hned nedostalo, projevovali svou nespokojenost pokřikováním a někteří se 

nevyhýbali ani vulgárním výrazům. Zajímavé bylo, že když se vynořili z anonymity davu, 

dokázali tito nespokojenci své výhrady tlumočit srozumitelně a konkrétně, takže debata se 

mohla aspoň na chvíli stát věcnou.  

Jako základní problém se projevila nedostatečná informovanost veřejnosti, proto 

město zřídilo zvláštní telefonickou linku jen pro dotazy a připomínky občanů k parkování. 

V radničních novinách následně vyšlo Nařízení upravující organizování dopravy na území 

města, v plném znění, doplněné o ceník za stání v jednotlivých lokalitách a velkou barevnou 

mapku parkovacích zón v centru města. 

 

 
 

Po několika týdnech se situace uklidnila a ukázalo se, že klady nového opatření 

převažují nad zápory - zaparkování v centru města už není pro řidiče traumatem, kdy musí 

projíždět řadu ulic, než náhodou najde místečko. Navíc motoristé bydlící v centru města se 

mohli přestat strachovat, že místa před jejich domy jim obsadí němečtí turisté, kteří si do 

centra zajeli za nákupy (na to si stěžovali mimo jiné obyvatelé ulice Vodních staveb– na 

snímku tato lokalita). 

V březnu pak bylo vydáno nové nařízení, do něhož byly zapracovány připomínky 

občanů (například zrušení poplatků za parkování o víkendu od sobotního poledne). 

Je celkem logické, že když občan má platit za něco, co měl dosud zadarmo, nebude 

tuto změnu nadšeně vítat. Chomutov se ale vydal cestou, jaká je běžná všude jinde: parkování 

v centru města je zpoplatněné prakticky ve všech větších městech. Navíc díky zřízení 

několika záchytných parkovišť v bezprostřední blízkosti centra, kde se platí za celodenní 

parkování pouhých deset korun, se podařilo z centra vytěsnit nezanedbatelné množství aut.  
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Chtějí nám zavírat hospody! 

 
Město Chomutov se v roce 2008 vydalo na obtížnou cestu. Jeho vedení se rozhodlo 

důrazněji chránit slušné občany před neslušnými, bezproblémové před problémovými. Jedním 

z opatření v duchu této filozofie byl záměr přijmout opatření ve prospěch slušné většiny, 

obtěžované mnohem méně početnou, ale o to hlučnější menšinou. Šlo o omezení noční 

provozní dobu v některých restauracích, protože jejich návštěvníci při nočních odchodech 

chovají hlučně, někdy i vandalsky nebo agresivně. Dokladem tohoto problému byl narůstající 

počet stížností, zejména obyvatel sídlišť. 

Jak se dalo čekat, proti tomuto se zvedla nejen ona hlučná menšina (narychlo sepsaný 

protest byl opatřený téměř osmnácti sty podpisy, zjevně posbíraných po všech možných 

restauracích – s trochou nadsázky by se dalo říct, že je s podivem, že nebyl polit pivem), ale i 

provozovatelé restaurací. Pomoci se jim dostalo z Prahy,  z centra, odkud vidí na všechny 

problémy nejlépe bez ohledu na stokilometrovou vzdálenost. Původní znění vyhlášky 

ministerstvo vnitra shodilo ze stolu s tím, že nelze omezovat konkrétní problémové 

provozovny. Město tedy její text upravilo. Protože většina hluku pochází z restaurací 

s hudební produkcí, v některých lokalitách města byla tato produkce časově omezena, a to 

dvaadvacátou hodinou. To se stalo příčinou některých neopodstatněných výpadů, protože není 

nic jednoduššího než tvrdit „chtějí zavírat všechny hospody v deset, to je jako za totality“. 

Pravda je samozřejmě poněkud jiná. Toto opatření bylo namířeno proti konkrétním 

provozovnám, jež jsou objektem opakovaných stížností. Protože podle ministerstva nelze 

omezovat podnikání konkrétních provozoven, město se vydalo opačnou cestou: stanovilo 

omezení pro celou oblast s tím, že každý si může zažádat o výjimku. Subjekt, který není 

objektem stížností, ji pak bez problémů obdržel. 

Protože ústavní soud předloni pozastavil platnost „protihlukové“ vyhlášky, do té nové 

byl zařazen i článek o omezení hlučných činností (hluk motorových pil, vrtaček, křovinořezů, 

cirkulárek a podobně) o víkendu. Ten tentokrát prošel bez problémů. Jednak byl poněkud 

upraven, ale především, jak sdělilo ministerstvo vnitra, za posledních několik let došlo 

k posunu výkladu práva. Přeloženo do běžné češtiny: centrální orgány začínají konečně 

popřávat více sluchu obcím, které se musejí potýkat s řadou problémů a leckdy jim schází 

opora v zákoně. A tak se díry v legislativě na celorepublikové úrovni snaží záplatovat 

vlastními vyhláškami. Chomutovu se to v tomto případě podařilo, přestože Praha kladla 

vytrvalý odpor…  

 

 

Nechte nás podnikat aneb plané sliby ministerstva 

 
Od počátku roku platí vyhláška, která omezuje provoz výherních hracích přístrojů na 

osm hodin denně. Tomuto opatření se bránili provozovatelé heren, jejichž zástupci se kvůli 

tomu mimo jiné sešli s primátorkou Ivanou Řápkovou. Měli tři hlavní argumenty: že město 

přijde o příjmy (provoz automatů na území města je zpoplatněn), že brání svobodnému 

podnikání a že výherní hrací přístroje nahradí videoterminály, jejichž provoz povoluje 

ministerstvo financí a tudíž městská vyhláška se na ně nevztahuje. 

Primátorka v tomto dialogu kontrovala tím, že příjmy města za provoz automatů 

v konečném důsledku nepřevýší důsledky nekontrolovaného gamblerství, které může mít 

přímý dopad na život nejen gamblerů, ale i jejich blízkých, na růst pouliční kriminality a další 

sociálně patologické jevy. Co se týče výhrady o omezování podnikání, ze strany města 

zaznělo jasně, že tento způsob podnikatelské aktivity, která je založena na hráčské závislosti, 

jež může ruinovat celé rodiny, je, mírně řečeno, poněkud specifický a proto si podle radních 

bohatnutí na neštěstí jiných podporu nezaslouží. 
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Významnější byl argument o videoterminálech, na jejichž provoz město nemá vliv a 

navíc se na nich hraje o větší částky. Zde měla radnice protiargument, že své kroky 

konzultovalo s ministerstvem financí, které mu přislíbilo podporu. Ta měla spočívat 

především v tom, že v oblastech vymezených vyhláškou nebude licence na videoterminály 

udělovat. Tyto sliby však zůstaly bohužel nenaplněny. 

Kontrola dodržování nové vyhlášky se ukázala docela problematická. Provozovatelé 

některých heren si pořídili mříže a kamery, takže mohli přicházející hlídku městské policie 

zjistit s dostatečným předstihem, a buď ji nevpustili vůbec nebo až potom, co se hráči od 

přístrojů stačili „uklidit“. Co na tom, že kontrola najde monitory ještě horké, vedle automatu  

rozpité pivo a v popelníku hořící cigaretu - nikdo nehraje. 

 

 
(ilustrační foto) 

Město proto změnilo taktiku – místo omezení provozní doby vyhláškou, platnou od 

31. března, rovnou vymezilo místa, kde je provoz heren zakázán. Týkalo se to především 

centra a rozsáhlých oblastí na sídlištích. Počet registrovaných přístrojů začíná klesat, ale v této 

chvíli se prokazuje negativní dopad poněkud licoměrného přístupu ministerstva financí. To 

totiž přes proklamovanou podporu radnice uděluje licence na provoz  videoterminálů jako na 

běžícím pásu.  

Bilance po půl roce: počet výherních hracích přístrojů se snížil o tři čtvrtiny (ze 468 na 

110) a počet heren klesl podobně razantně (z 89 na 26). Ale: v roce 2007 evidovalo 

ministerstvo financí v Chomutově 21 vidoeloterijních terminálů, v půlce roku 2008 jich už je 

484! Argumenty, že omezování udělování licencí na jejich provoz neumožňuje současná 

legislativa, jsou tak v rozporu s předchozími sliby, že ministerstvo bude chomutovskou 

vyhlášku respektovat. Poněkud podivně pak působí slib, že od září už budou automaty 

povolovány s ohledem na městské vyhlášky a bude se přitom přihlížet ke stanovisku obcí. 

Změnil se snad zákon? Nikoli, jen hlas obcí (Chomutov ve svém tažení proti automatům není 

rozhodně osamocený) zesílil natolik, že už jej nelze ignorovat. Město se však dosavadním 

přístupem ministerstva cítí podvedeno. V říjnu požádalo o kopie všech ministerských 

rozhodnutí týkajících se terminálů a odvolalo se proti nim. V případě, že neuspěje, chce se 

bránit soudní cestou. Řešení problematiky, k němuž se město v roce 2008 rázně postavilo, se 

tak zřejmě potáhne i v příštích letech. 
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Občané v ulicích 
 

Rok 2008 přinesl jeden dlouhá léta nevídaný jev – projevy nespokojenosti občanů. 

Část veřejnosti vyjadřovala svůj nesouhlas s některými opatřeními, jež přijalo vedení města. 

Součástí protestů bylo i podepisování několika petic, zaměřených proti představitelům města i 

jejich činnosti. Ve svém zápalu však demonstranti leckdy porušovali zákon o obcích nebo 

městské vyhlášky. Kromě toho, že některé demonstrace se konaly přesto, že byly nepovolené, 

docházelo k ilegálnímu výlepu letáků, které je propagovaly. Navíc argumenty, které 

zaznívaly, leckdy postrádaly faktický základ, jindy byly jen snůškou nepřesných nebo 

účelových tvrzení, když byly kritizovány kroky, jež radnice nemůže ovlivnit (například 

oprava mostu na silnici I/13, která je majetkem Ředitelství silnic a dálnic, nebo špatný stav 

vlakového nádraží). Přesto šlo o jev od pádu totality nevídaný. 

Je příznačné, že organizátorem prvního protestního setkání v polovině března se stal 

podnikatel - provozovatel několika heren. Právě této skupiny podnikatelů se totiž dotkla jedna 

z nových městských vyhlášek, která omezila provozní dobu výherních hracích přístrojů (viz 

předchozí téma). Protože ale náměstí 1. máje měl po dobu výstavy pronajatý Klub ledního 

hokeje v souvislosti s výstavou v kostele sv. Kateřiny, hned první ze série protestních akcí 

byla nepovolená. Jejích účastníků byla asi stovka a kromě výtek na adresu radnice zazněla 

kritická slova ohledně politického prostředí v obecné rovině.  

Druhá demonstrace na témže místě přilákala ještě méně lidí, asi sedmdesát. 

Nespokojení občané požadovali rezignaci vedení města i kritizovali poměry v celé republice. 

Další mítink, první, jenž splňoval zákonem dané podmínky, proběhl v dubnu na Husově 

náměstí. Jedna z největších demonstrací se pak uskutečnila rovněž v dubnu na protest proti 

odvolání Přemysla Rabase z funkce ředitele zooparku. Zúčastnily se jí na tři stovky lidí včetně 

politických špiček Strany zelených.  

Protesty pokračovaly do července a některé měly charakter happeningů („zvířátková“, 

„vodní“, „květinová“, „fotografická“ demonstrace). Podporu jim na dálku vyjadřovaly i 

některé známé osobnosti, například exprezident Václav Havel nebo herečka Květa Fialová. 

S blížícími se volbami však demonstrace postupně přestaly skrývat politický náboj. Od 

začátku se na nich objevovali představitelé KSČM, která je jak v kraji, tak na městě v opozici. 

Většinu akcí organizovalo hnutí Nespokojení občané!, které se i přes svůj ryze lokální 

charakter účastnilo krajských voleb, aktivní byli i někteří lidé spříznění s hnutím 

Severočeši.cz. 

Přestože tak leckdy o motivech některých organizátorů lze pochybovat, nelze popřít, 

že třináct protestních demonstrací za rok a tisíce podpisů pod různé petice městem skutečně 

hýbaly. 

 

 

Vražda ve Školní ulici 
 

Dva lidské životy si v Chomutově vyžádalo řádění vraha Romana Postla z Teplic. Ten 

ve středu 3. září večer vtrhl do baru Motorka ve Školní ulici, zastřelil barmana, dvacetiletého 

muže vietnamské národnosti, a sebral několikatisícovou tržbu. Poté v baru založil požár a 

vyběhl z něho, ale narazil na jednoho z nájemníků domu, Miroslava Koubu, kterého přivolal 

hluk. Vystřelil i po něm a dal se na útěk. Kouba telefonem zavolal policejní hlídku, která 

nebezpečného střelce začala pronásledovat. V následující přestřelce byl těžce zraněn 

osmadvacetiletý policista Roman Jedlička, který svému zranění po převozu do nemocnice 

podlehl, a rovněž nebezpečný útočník. Roman Postl prodělal operaci, lékaři mu museli 

odebrat část střev a ledvinu. Po operaci mu bylo sděleno obvinění z dvojnásobné vraždy a 

z pokusu vraždy. Ani na nemocničním lůžku neprojevoval žádnou lítost, jen si stěžoval na 
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bolesti a zajímal se, kdy mu budou sňata pouta. Toho se ale nedočkal, jeho stav se zhoršil a 

pět dní po divoké přestřelce následuje své oběti – umírá. 

Vyšetřování prokázalo, že devětatřicetiletý Postl vraždil už předtím. V pondělí 1. září 

nastražil past v podobě defektu na vozidle. Teplického podnikatele, který zastavil s úmyslem 

pomoci, chladnokrevně zastřelil a spolu s komplicem zahrabal jeho tělo v nedalekém lese. 

V úterý se jeho obětí stal dvacetiletý mladík v Ústí nad Labem, který pracoval jako obsluha 

benzinové pumpy. Byl střelen zblízka pistolí do hlavy kvůli patnácti tisícům korun, které si 

vrah z místa činu odnesl společně s notebookem. Navíc se ukázalo, že Postl byl letos na jaře 

propuštěn z vězení, kde si odpykával trest odnětí svobody rovněž za vraždu (tehdy to byl 

sedmnáctiletý mladík). Ohledně příčin jeho vražedného řádění vyšetřovatelé sledovali několik 

verzí, jako pravděpodobná se jevila ta, že šlo o narkomana, který své činy mohl spáchat pod 

vlivem tvrdých drog. 

Smrt Romana Jedličky, který zemřel na následky zranění utrpěného při zásahu proti 

nebezpečnému zločinci, vyvolala vlnu solidarity nejen mezi policisty, ale i mezi širokou 

veřejností. Navíc se ukázalo, že Jedlička byl nastávajícím otcem. Jeho přítelkyně byla v 

sedmém měsíci těhotenství. Policisté z Ústeckého kraje vyhlásili finanční sbírku ve prospěch 

jeho nejbližších. Pozůstalým po zastřeleném policistovi poskytli částku 200 tisíc korun také 

radní Ústeckého kraje. Kasičky, do nichž bylo možné přispět, byly nainstalovány i ve dvou 

supermarketech v Chomutově a jednom v Jirkově. Finanční sbírku zorganizovali mimo jiné i 

policisté v Berouně.  

 

 
 

Devět dní po osudných momentech se s Romanem Jedličkou rozloučili jeho nejbližší, 

přátelé, představitelé policie i města, ale také obyčejní lidé, kteří ho ani neznali. Slavnostní 

salva, spousty květin a věnců, smuteční průvod směřující na místo tragédie – byla to dojemná 

událost, pocta člověku, který nasadil svůj život za bezpečí ostatních. K jeho rakvi se přišli 

poklonit i přátelé zavražděného vietnamského barmana. Ten měl pohřeb o den dřív. Další 

symbolické rozloučení proběhlo v sobotu, kdy památku Romana Jedličky uctilo sto padesát 

motorkářů. Jejich jízda městem skončila u místa, kde byl Roman, rovněž příznivec 

jednostopého motorismu, zastřelen - před bývalou poštou na Palackého ulici. Zde následně 

z iniciativa jeho kolegů vyrostl pomníček, připomínající tragické momenty ze 3. září. 
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Za mimořádnou občanskou statečnost byli 10. října městem oceněni tři aktéři 

nešťastné události, Roman Jedlička – in memoriam, Miroslav Kouba, který přesto, že po něm 

Postl střílel, zavolal policii, sledoval ho a tak nasměroval jeho pronásledovatele, a policista 

Michal Králík, který prchajícího vraha postřelil a tak mu zabránil v dalším možném běsnění a 

přispěl k jeho zadržení. Posledně jmenovaný rovněž dostal vyznamenání profesní – medaili 

Za statečnost. Ocenění se uskutečnilo v obřadní síni historické radnice za přítomností členů 

rady a zastupitelstva města. Po předání pamětních medailí se ocenění podepsali do pamětní 

knihy města. 

Finanční sbírka, kterou vyhlásil magistrát, trvala do konce roku, v kasičkách 

rozmístěných na čtyřech místech města se sešlo téměř 100 tisíc korun. Bezprostředně po 

vraždách uspořádala sbírku i vietnamská komunita. Její výtěžek, 200 tisíc korun, byl rozdělen 

na poloviny, jednu získala rodina zavražděného barmana, druhou Jedličkova přítelkyně. 

Sbírku pro pozůstalé uspořádala také severočeská policejní správa. Zapojily se do ní všechny 

policejní složky v zemi. Vybralo se 1 154 tisíc korun. 

V prosinci, v měsíci, kdy byla Romanu Jedličkovi odhalena pamětní deska na 

okresním policejním ředitelství, se jeho přítelkyni narodila dcera Natálka.   

 

 

Kamery zaměřené na prostitutky, média zaměřená na Chomutov 
 

Čas od času se Chomutov stává objektem pozornosti sdělovacích prostředků 

s celostátním rozsahem. Bylo tomu tak i v případě iniciativy vedení města „popasovat se“ 

s problémem prostituce na výpadovce z města směrem ke státní hranici. Protože legislativa 

dlouholeté volání zejména z příhraničních regionů nereflektuje, obce mají v řešení 

problematice svázané ruce a musejí hledat postup, který jim umožňují stávající zákony. Těch 

není mnoho a vzhledem k uvedené situaci v legislativě bývají originální, což se týkalo právě 

ofenzivy Chomutova proti prostitutkám a především jejich zákazníkům. 

Právě zaměření pozornosti na zákazníky se stalo novým prvkem. Město přišlo 

s nápadem prostor Lipské ulice, jíž se tento problém týká především, snímat kamerami. 

Vozidla, jež ženám postávajícím u silnice zastaví, pak vyfotografovat, následně jejich řidiče 

legitimovat a fotografii jim poslat domů. Myšlenka, že leckteré manželce by se takto 

vyzrazené zálety nemusely líbit, má svou logiku a váhu zejména v oblasti prevence. Narazila 

však, stejně jako jiné podobné iniciativy, právě na zákonná omezení. Zdá se, jakoby 

v Chomutově žili především lidé se svými nezadatelnými právy, jako jsou hluční návštěvníci 

restaurací, nepřizpůsobiví sousedé, prostitutky a jejich klienty, gambleři, lidé vyhýbající se 

práci a podobně. Kromě nich je tu ta slušná (v této souvislosti rozuměj hloupá) většina, která 

jen chodí do práce, po ní si chce odpočinout, platí nájem, chce žít v klidu - a pod těmito 

hloupými záminkami by byla ochotná akceptovat omezení oněch výsostných lidských práv 

svých spoluobčanů. Ti první ale mohou být v klidu, krokům radnice v této oblasti vždy hodí 

klacek pod nohy nějaký ochránce lidských práv, takže jde o věčný tanec mezi vejci… 

Po otevření nové rychlostní komunikace I/7 v minulém roce začala pouliční prostituce 

z Chomutova mizet. Bohužel jen na čas. S jarem 2008 se lehké děvy opět u silnic objevily. 

Lidé žijící v okolí Lipské ulice se na radnici obrátili se stížnostmi, mimo jiné upozorňujícími 

na rostoucí agresivitu prostitutek i jejich pasáků. Protože není možné, aby oblast celý den 

monitorovali strážníci, přišel nápad, že je nahradí kamery. Podle ministerstva vnitra však 

obecní policie nemůže zjišťovat osobní údaje člověka, který jen zastavil u silnice, a pak mu 

domů posílat jeho foto. Strážníci podle tohoto stanoviska mohou v oblasti pouze hlídkovat a 

zasáhnout jen tehdy, když dojde k porušení právního předpisu či obecní vyhlášky. Přestože na 

území města je zakázáno poskytovat sexuální služby, ty, kdo se touto pochybnou činností 

živí, se při takto nastavených pravidlech mohou strážníkům jen vysmívat. Úřad pro ochranu 
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osobních údajů zase nápad zveřejnit fotografie SPZ aut zákazníků na speciálním webu označil 

za citelný zásah do soukromí lidí, který je v rozporu se zákony na ochranu osobnosti. 

Následná komunikace s tímto úřadem přinesla úpravu původního záměru. Zákazníky 

prostitutek město může snímat, pošle jim však nikoli fotografii, ale obsílku – předvolání 

k přestupkové komisi, aby svědčili v přestupkovém řízení se ženami, jimž umožnili nasednout 

do svého auta. Kromě toho se fotografie jejich vozidel objevily na internetových stránkách 

městské policie, ovšem v rozostřenou registrační značkou i tvářemi.  

Mezi klienty chomutovských prostitutek výrazně převažovali ti z německého 

pohraničí. Město proto jednalo ještě před spuštěním kamer i s vedením příhraničního saského 

města Annaberg-Buchholz, aby se zpráva o snímání aut zastavujících u prostitutek dostala k 

tamním potenciálním zákazníkům. A výsledky? Zatímco během prvních dvanácti hodin 

monitorování lokality zachytily kamery pět prokazatelných zákazníků, toho čtyři ve vozech s 

německou poznávací značkou, v následujících týdnech se poměr zájemců o sexuální služby 

výrazně pozměnil. Roli v tom zřejmě sehrála i pozornost německých médií. Do Chomutova 

dorazilo několik německých televizních štábů i další novináři.  

K 10. prosinci z první dvacítky adresátů obsílky k přestupkové komisi směřovalo 

jedenáct k majitelům jedenácti aut s německou značkou a devíti s českou. Od poloviny října, 

kde se tato akce rozjela, do konce roku tak bylo zachyceno a zveřejněno na tři desítky 

případů. Přestože prostitutky se snaží kamery přelstít, například tím, že posunky zákazníky 

navigují mimo dosah kamer nebo se jim klidí z dohledu samy, téměř čtvrtletní monitorování 

Lipské ulice přineslo jasný výsledek: počet mužů, kteří tu vyhledávají sexuální služby, se 

viditelně snížil, a to zejména díky odlivu těch ze sousedního Saska.  

V tomto nerovném a zřejmě nekonečném souboji tedy Chomutov v roce 2008 po 

dlouhém vyjednávání nakonec zabodoval. Aby však vyhrál celou válku, to by musela nejdřív 

přijít úprava zákonů. Ale k tomu, jak rádi říkají vrcholní politici, schází politická vůle. 

Někteří z nich argumentují tím, že je nemorální se takovou „neslušnou“ činnosti zabývat na 

úrovni důstojných zákonodárných orgánů. Škoda že to nepřijdou vysvětlit lidem z Lipské 

ulice v Chomutově či z jiných lokalit našeho města i regionu… 

 

 

Žižkovo náměstí vydalo svědectví minulosti 
 

Výstavbě víceúčelového komplexu na Žižkově náměstí předcházel archeologický 

průzkum. Zhostili se ho archeologové z Ústavu archeologické památkové péče Most a byl 

rozdělen na několik etap. V první etapě, od listopadu roku 2007 do konce zimy, zjišťovali 

odborníci rozsah dochování pozůstatků opevnění, zástavby města a původní komendy řádu 

německých rytířů. Podařilo se jim odhalit nová fakta ohledně stavební podoby města a části 

budov sousedících se zámkem (dnešní radnicí). Soubory středověkých a renesančních 

architektonických článků vykázaly vysokou uměleckou úroveň šlechtického sídla. 

Archeologický průzkum mimo jiné potvrdil, že poté, co zámek nebyl používán k bydlení, 

byly některé jeho části používány pro hospodářské účely, například severní křídlo včetně 

sklepů bylo upraveno pro provoz pivovaru. Tyto části zámku byly po roce 1945 zbořeny.  

Ve druhé fázi, vlastním průzkumu, se archeologové prokopali do zapomenutého 

depozitáře muzea, který byl na sklonku války vybombardován a po odsunu německých 

obyvatel města zapomenut. Podle předpokladu archeologů měla být na tomto místě jen suť, 

místo ní se po odkrytí vrstvy cihel a betonu začaly mezi hlínou objevovat nádherné výtvory 

středověkých kameníků z někdejšího zámku. Při ručním probírání sutě pak nalezli 

třímetrového plechového orla rakousko-uherské monarchie a desítky dalších vzácných 

historických předmětů. Většinou šlo o kamenické a terakotové ozdobné stavební prvky z doby  
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pozdní gotiky a renesance, jimiž se zdobily fasády reprezentativních budov. Jak se ukázalo,  

z vybombardovaného muzejního depozitáře se zachovalo neporušené sklepení a právě tam se 

archeologové prokopali. Na betonové podlaze přes šedesát let tiše ležely pohřbené muzejní 

exponáty. Nálezy, například detailně propracované části ozdobného ostění oken, bohatě 

profilované terakotové římsy nebo fragmenty točitého schodiště (na snímku dole s jedním 

z fragmentů Milan Sýkora, který archeologické práce vedl), dokládají, že ve středověku 

zdobily Chomutov skvostné stavby vysoké architektonické úrovně, a tudíž že na přelomu 

gotiky a renesance, kdy zámek procházel přestavbou, tu působili špičkoví architekti a sochaři 

své doby. 
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Další nálezy jsou z minulosti podstatně bližší, například čtyřmetrový znak Habsburské 

říše, který plnil funkci vývěsního štítu pivovaru, replika halapartny z přelomu 19. a 20. století 

sloužící jako součást výzdoby pivovarského sálu nebo fragment sousoší s říšskou orlicí 

z období 2. světové války. Do druhé etapy výzkumu patří rovněž nález kvádru o rozměrech 

metr krát čtyřicet centimetrů, identifikovaný jako soklová část takzvaných Božích muk. Podle 

odborníků jde o součást velkolepého plánu výstavby jezuitského areálu z konce 16. století, 

který má spojitost s tehdejším příchodem jezuitů do Chomutova, a zároveň důkaz, že 

náboženské spory v období reformace se nevyhnuly ani Chomutovu. Vytesané reliéfy na 

čtyřech delších stranách kvádru, nad kterým byl původně umístěný kříž, jsou zobrazením 

svatého Ignáce z Loyoly, Panny Marie, ukřižovaného Krista na kříži a svatého Františka 

Xaverského. Dalším významným objevem bylo odkrytí studny, která byla umístěna na 

nádvoří zámku a její dnešní poloha je před informačním centrem. 

Odkryta byla také nejmladší část zástavby pod bývalým pivovarem, v níž se střetávají 

dvě úrovně - přízemí a suterén – a zároveň novější a starší stavební vrstvy. Ukázalo se, že 

původní zástavba zámku byla mnohem rozsáhlejší, než historici předpokládali, a že některé  

části jsou oproti dosavadním předpokladům starší. 

Třetí etapa archeologického průzkumu Žižkova náměstí, která probíhala v letních 

měsících, už žádné zásadní objevy nepřinesla. Přesto lze výsledky prvního uceleného 

archeologického výzkumu centra města zhodnotit jako pozoruhodné. Odkryty byly mimo jiné 

části opevnění sídla Fridricha z Chomutova z 1. poloviny 13. století, tedy ještě před první 

dochovanou písemnou zmínkou o Chomutově, dále přízemí velké bašty se střílnami ze 2. 

poloviny 15. století, která byla součástí tehdy budované rezidence pánů z Veitmile. K 

unikátním nálezům, které pomohly archeologům upřesnit představy o běžném životě dávných 

obyvatel města, patří značné množství předmětů z výbavy obytných prostor v nadzemních 

podlažích věže, zbytky interiérů měšťanských domů i předměty denní potřeby, například šicí 

souprava s bronzovými špendlíky, mince, zbytky kachlových kamen, části dveří, kovové 

pobití truhly včetně miniaturního visacího zámku a části různých zbraní, například velký 

tesák, nože, šipky z kuše a fragment roztržené hákovnice ze 2. poloviny 15. století, jedné z 

nejstarších palných zbraní. Nálezy velkého počtu kameninových nádob ze Saska pak jsou 

podle archeologů nejen důkazem čilého obchodního styku mezi oběma zeměmi, ale i vysoké 

životní úrovně místních měšťanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 
 

Archeologický průzkum Žižkova náměstí je možné v obecné rovině chápat jako 

součást nekonečného koloběhu života místa, kde žijí lidé: záměr své město dále zvelebit je 

vlastní současníkům stejně jako byl vlastní našim předchůdcům. Pohled do budoucna – záměr 

výstavby moderního komplexu - nám tak přinesl pohled do minulosti, pohled, který přiblížil 

(alespoň odborníkům), jak na místech, kudy denně procházíme, žili ti, kteří tu procházeli před 

staletími… 

Změny, kterými Chomutov prochází v současné době a které ho čekají v brzké 

budoucnosti, zaznamenají záznamy kronikáře v příštích letech. Stejně jako archeologické 

artefakty, i listy kroniky budiž tak svědectvím pro zvídavé, kteří přijdou po nás a budou chtít 

nahlédnout do doby, která je pro nás všední každodenností, ale pro naše potomky bude – snad 

zajímavou - minulostí… 
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Bílek Štěpán, str. 99 

Binter Jiří, MUDr., str. 63 

Biskup Pavel, MUDr. 60 

Bouda Josef, str. 99 

Brožek Jaroslav, str. 90 

Budjač René, str. 69 

Burešová Edita, str. 17 

Bystroň Leon, MUDr., str. 95 

 

Čenský Jan, str. 18 

Čermák Jiří, str. 14 

Čermák Vladimír, Ing.  63 

 

Daudze Argita, str. 12 

Děd Stanislav, Ing., str. 94 

Dostál Jiří, MUDr., str. 95 

Drlý Ladislav Ing., str. 63, 69 

Drösslerová Renata, str. 98 

Dřízhal Jan, Ing.,, str. 101 

Dušek Jiří, str. 75 

Dušková Kateřina, str. 75 

Džulová Eva, MUDr., str. 95 

 

Ebenové bratři, str. 90 

 

Fiala Josef, str. 20 

Fialová Květa, str. 123 

Fischerová Táňa, str. 23 

Fojtík Zdeněk, str. 63, 65 

Franz Vladimír, str. 90 

Fridrich z Chomutova, str. 128 

Frouzová Lenka, str. 75 

 

Gondolánová Věra, str. 98 

Gott Karel, str. 18, 90 

Gyurjan Karel, str. 90 

 

Havel Václav, str. 123 

Hejna Zdeněk, Ing. PhDr., str. 63 



Hons Miloslav, Mgr., str. 55  

Horák  Ladislav, str. 93 

Hošek Milan, MUDr., str. 95 

Houška Jakub, str. 17 

Hubka Vilém, str. 18 

Husák Petr, str. 62, 63, 69 

 

Chabr Ladislav, Mgr., str. 90 

Chodacká Martina, MUDr., str. 95 

Chodacki Aleš, MUDr., str. 95 

 

Jabůrek Lukáš, str. 90 

Jančar Ladislav, str. 94 

Janda Vladimír, Ing., str. 12, 62, 63, 66 

Janda Petr, str. 21 

Jedlička Roman, str. 67, 68, 107, 123, 124, 125 

Jelínek Jaroslav, str. 6 

Jílková Jana, str. 75 

Jirásek Ernest, MUDr., str. 95 

 

Kačer Jan, str. 23, 90 

Kalina Miroslav, str. 14 

Kasl Michal, MUDr., str. 10, 12, 62, 63, 66 

Kašková Vladimíra, MUDr., str. 95 

Keznikl František, MUDr., str. 95 

Kezniklová Eva, MUDr., str. 95 

Kisza Herbert, str. 90 

Klouda Martin, str. 63 

Kluc Miroslav, str. 8, 93 

Kohout Petr, str. 51 

Komínek Jaroslav, str. 63, 69 

Konrádová Ivana, Mgr., str. 50 

Kopřiva Pavel, str. 90 

Kopřivová Marie, str. 20 

Koptiš Stanislav, MUDr., str. 95 

Kouba Miroslav, str. 68, 123, 125 

Koudelková Hana, Ing., str. 9 

Kozák Rudolf, Ing., str. 16, 63, 69 

Krákora Jaroslav, MUDr. 63 

Krčmář Václav, str. 14 

Král Jiří, MUDr., str. 95 

Králík Michal, str. 125 

Kraner Jan, MUDr., str. 95 

Krauzová Marcela, str. 17 

Krejčí Václav Upír, str. 55 

Kretschemrová Jaroslava, str. 90 

Kroh Jiří, MUDr., str. 95 

Křelina Roman, Mgr., str. 21 

Kubíček Jiří, str. 63 



Kúta Milan, MUDr., str. 95 

Kutěra Štefan, str. 40 

Kyznar Jindřich, str. 9 

 

Levy Yaakov, str. 11 

Liechtenstein Michel, str.  11 

Liška Ondřej, Mgr., str. 50 

Lochovský Pavel, MUDr., str. 95 

Loub Lukáš, Mgr., str. 95 

Louda Josef, str. 90 

Loun Ladislav, str. 101 

Lukavec Vítek, str. 100 

 

Macek Petr, str. 23, 90 

Mandát Stanislav, 63 

Märc Josef, Mgr., str. 91 

Mareš Jan, Mgr., str. 62, 63 

Markvart, Pavel Karel, Mgr., str.  62, 63 

Marschová Jitka, MUDr., str. 95 

Melničuk Jiří, Ing., str. 40 

Míka Antonín, Ing. Arch., str. 20 

Mikoláš Josef, str. 8, 93 

Moskvitinová Natálie, str. 100 

Munk Jan, str. 11 

 

Novák Václav, str. 14 

Nováková Kamila, str. 62, 63 

Novotný Ladislav, str. 94 

Nuslauer Pavel, Ing., str. 63 

 

Pachner Jaroslav, Ing. Arch., str. 17 

Paulová Jana, str. 90 

Petráček Jindřich, str. 63 

Petráček Zdeněk, str. 24 

Pilař Roman, MUDr., str. 95 

Pojman Libor, str. 63 

Pojmanová Jitka, str. 6 

Polák Pavel, JUDr., str. 63 

Polanský Jiří, JUDr., str. 63 

Postl Roman, str. 67, 107, 123, 124, 125 

Přibyl Jan, str. 17 

 

Rabas Přemysl, MVDr., str. 9, 10, 63, 66, 67, 77, 123 

Rabasová Iveta, str. 11, 67, 77 

Radůza, str. 90 

Rathouský Bedřich, Ing., str. 40 

Richter David, MUDr., str. 95 

Rindoš Vlastimil, str. 63 



Roth Jiří, PaedDr., str. 10, 12, 62, 63, 66 

Ruml Ondřej, str. 90 

 

Řápková Ivana, Ing. Mgr., str. 4, 9, 11, 14, 15, 18, 25, 51, 56, 62, 63, 64, 86, 121  

Řehák Jan, Ing., str. 55, 62, 63, 68, 75,  

Řezníček Jiří, str. 90 

 

Saufflet  Roman, str. 5 

Sempel Peter, str. 92 

Sidon Karol Efraim, str. 11 

Slačíková Drahomíra, Ing., str. 75 

Smetana Pavel, MUDr., str. 95 

Smetana Roman, str, 66, 67 

Smutná Jitka, str. 23 

Snížek František, str. 9, 32 

Sobotková Karin, str. 18 

Sojka Theodor, Ing., str. 119 

Stehlík Stanislav, str. 69 

Stehlíková Džamila, MUDr., str. 63 

Stádník Jindřich, str. 62, 63, 69 

Staňo Ota, MUDr., str. 95 

Stolař Petr, str. 20 

Strach Jiří, str. 15 

Svobodová Marie, str. 98 

Sýkora Milan, str. 127 

 

Šamšulová Eva, Mgr., str. 20 

Šlosarová Jitka, MUDr., str. 95 

Štáfková Marie, str. 12, 16, 62, 63, 66, 68 

Štědrý Karel, str. 18 

Štejnar Radek, str. 17 

Štika Petr, MUDr., str. 95 

Šulc Jiří, str. 52 

Šulková Alena, str. 75 

 

Tomášek Martin, str. 90 

Ton Karel, str. 20 

Truchlyová Dana, str. 75 

Tůmová Petra, str. 5 

 

Uhlíř Jaroslav, str. 23 

Umlauf Pavel, str. 63 

 

Válková Jarmila, RNDr. str. 64 

Váňa Ivan, str. 10 

Vaňhová Jana, str. 16, 62, 63, 68, 69 

Viták Jiří,  str. 63 

Vlasák Jan, str. 23 



Vlková Eva, Mgr., str. 100 

Vojtek Jan, Doc. Ing. CSc., str. 49 

Vokatý Zdeněk, Ing., str. 69 

Volák Josef, str. 8 

 

Zedníček Pavel, str. 90 

Zelenková Milada, str.100 

Zeman Michal, MUDr., Ph. D. str. 95 

Zmátlová  Libuše, str. 63 

Zuna Petr, Prof. Ing. CSc. D. Eng. h. c., str. 6, 49 

Zykl Oldřich, MUDr., str. 95 
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Přílohy : Právní předpisy města přijaté v roce 2008 
 
 

NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

č. 1/2008  

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

  
Rada města Chomutova se dne 17. března 2008 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. 

a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

 Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin 

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 

oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 

silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

 

1. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u čp.101 

Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

Nerudova 

Palackého - parkoviště před knihovnou 

Riegrova - úsek podél Chomutovky u čp. 3653-3658 

Příční 
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Puchmayerova 

Revoluční 

Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 

U městských mlýnů 

Žižkovo nám.  

 

2. oblast ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova - Čechova - Beethovenova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

28. října 

Ing. Meisnera - mezi ul. Školní a Čechova 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 

Křižíkova 

Legionářská 

mjr. Šulce   

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 

nám. T. G. Masaryka 

Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1), od č.p. 4058 k č.p. 254 

Poděbradova 

Purkyňova 

Smetanova 

Vikové-Kunětické 

Vršovců 

Zdeňka Štěpánka - sídliště 

 

3. oblast ohraničená ulicemi  Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – Tyršova – Na 

Příkopech – Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Arbesova 

Grégrova 

Hálkova 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 

Heydukova 

Karla Buriana  

Libušina - vedle soudu 

Na Bělidle 

Partyzánská 

Příkopy 

Puškinova 

Selská 

Sklepní 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 

 

4. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Zborovská – Buchenwaldská – 

Boženy Němcové s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  

Buchenwaldská 

Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

5. další zpoplatněná parkoviště 

Kosmova - parkoviště naproti čp. 4721 



 137 

parkoviště - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 

Přemyslova  - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1.5. do 30.9. 

Přemyslova  - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 

Wolkerova - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská - parkoviště u zimního stadionu 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo 

zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Správa sportovních 

zařízení Chomutov, s.r.o., v budově Zborovská 4602, Chomutov. 

2. Stání vozidla je zpoplatněno v době: pondělí až pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 

12:00 hodin. 

3. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

4. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova: nepřetržitý provoz 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovací kartou či parkovacím lístkem vydaným 

parkovacím automatem nebo výběrčím. 

2. Parkovací karta nebo parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání vozidla na 

viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla tak, aby umožňoval bezprostřední 

kontrolu údajů o platnosti. Řidič motocyklu uschová parkovací kartu nebo parkovací 

lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

3. Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo 

jejich určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 2/2007, upravující 

organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 

473/07 ze dne 5.12.2007, účinné od 1.2.2008. 

2.  Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 131/08 ze dne 

17.3.2008 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 

Ing. Mgr. Ivana  Řápková, primátorka   Ing. Jan  Řehák, 1. náměstek primátorky 

 

Vyhlášeno dne:    19. 3. 2008                Sejmuto dne            Nabytí účinnosti dne:    19. 3. 2008  
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Ceník za stání silničních motorových vozidel 

na místních komunikacích města Chomutov 

  

        každá Abonentní Rezidentní 

komunikace 

0 - 30 0 - 60 započatá další karta karta 

minut minut 2.hodina započatá měsíční měsíční roční 

        hodina sazba sazba sazba 

náměstí 1.máje - vyznačená plocha u oválu 10 20 20 40 600 250 2 000 

Chelčického - parkoviště u č.p. 101 5 10 20 30 600 250 2 000 

Revoluční 5 10 20 30 600 250 2 000 

Klostermannova 5 10 20 30 600 250 2 000 

Jakoubka ze Stříbra 5 10 20 30 600 250 2 000 

Puchmayerova 5 10 20 30 600 250 2 000 

Žižkovo náměstí 5 10 20 30 600 250 2 000 

U městských mlýnů x x x x 600 250 2 000 

Riegrova - úsek podél Chomutovky u č.p. 3653-

58 x x x x 600 250 2 000 

Příční x x x x 600 250 2 000 

Nerudova 5 10 20 30 600 250 2 000 

Husovo náměstí 5 10 20 30 600 250 2 000 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a 

Mánesovou 5 10 20 30 600 250 2 000 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 5 10 20 30 600 250 2 000 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 5 10 20 30 600 250 2 000 

Mánesova - parkoviště před městskou halou 5 10 20 30 600 250 2 000 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 5 10 20 30 600 250 2 000 

Palackého - parkoviště před knihovnou 5 

navazuje střednědobé 

stání 600 250 2 000 

Riegrova - park. Východní zahrady (za 

objektem SKKS) 5 

navazuje střednědobé 

stání 600 250 2 000 

28.října 5 20 40 40 500 150 1 000 

Arbesova x x x x 500 150 1 000 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského 

divadla 5 10 20 20 500 150 1 000 

Buchenwaldská x x x x 500 150 1 000 

Grégrova x x x x 500 150 1 000 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 5 

navazuje střednědobé 

stání 500 150 1 000 

Hálkova 5 

navazuje střednědobé 

stání 500 150 1 000 

Heydukova x x x x 500 150 1 000 

ing.Meisnera - úsek mezi ul. Školní a Čechova 5 10 20 20 500 150 1 000 

K.Buriana x x x x 500 150 1 000 

Karolíny světlé - úsek mezi ul. Školní a č.p. 

3623 5 20 40 40 500 150 1 000 
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Karolíny Světlé - zadní trakt ul. Palackého x x x x 500 150 1 000 

Křižíkova 5 10 20 20 500 150 1 000 

Legionářská x x x x 500 150 1 000 

Libušina - vedle soudu 5 

navazuje střednědobé 

stání 500 150 1 000 

mjr.Šulce x x x x 500 150 1 000 

Na Bělidle 5 20 40 40 500 150 1 000 

nám.Dr.Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 5 10 20 20 500 150 1 000 

nám. T.G.Masaryka 5 

navazuje střednědobé 

stání 500 150 1 000 

Palackého - před č.p. 4258-61(bývalá Pošta 1) x x x x 500 150 1 000 

Palackého - od č.p. 4058 k č.p. 254 5 20 40 40 500 150 1 000 

Partyzánská 5 10 20 20 500 150 1 000 

Poděbradova 5 10 20 20 500 150 1 000 

Příkopy x x x x 500 150 1 000 

Purkyňova x x x x 500 150 1 000 

Puškinova 5 10 20 20 500 150 1 000 

Selská x x x x 500 150 1 000 

        

        každá Abonentní Rezidentní 

komunikace 

0 - 30 0 - 60 započatá další karta karta 

minut minut 2.hodina započatá měsíční měsíční roční 

        hodina sazba sazba sazba 

Sklepní x x x x 500 150 1 000 

Smetanova x x x x 500 150 1 000 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 5 

navazuje střednědobé 

stání 500 150 1 000 

Vikové-Kunětické x x x x 500 150 1 000 

Vodních staveb - parkoviště podél č.p. 5471 x x x x 500 150 1 000 

Vršovců 5 20 40 40 500 150 1 000 

Wolkerova - část parkoviště pod autobusovým 

nádr. 5 10 20 20 500 150 1 000 

Palackého - zadní trakt za č.p. 4445-4505 5 20 40 40 500 150 1 000 

Zborovská - parkoviště před č.p. 4602 - budova 

MMCH 5 10 20 20 500 150 1 000 

Zdeňka Štěpánka x x x x 500 150 1 000 

Zborovská - parkoviště u zimního stadionu 5 navazuje střednědobé stání 

        

komunikace s dlouhodobým stáním do 24 hodin 

Přemyslova - parkoviště u hotelu U jezera 10 

Přemyslova - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského Zooparku 30 

Parkoviště u Podkrušnohorského Zooparku - výjezd ze silnice I/13 30 

komunikace se střednědobým stáním za 12 hodin 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 10 

Hálkova 10 

Libušina - vedle soudu 10 
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Riegrova - park. Východní zahrady (za objektem SKKS) 10 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 10 

Zborovská - parkoviště u zimního stadionu 10 

Palackého - parkoviště před knihovnou 10 

nám. T.G.Masaryka 10 

 

        

            měsíční roční 

Celoplošná Abonentní karta (platí na komunikacích uvedených na kartě) sazba sazba 

            1 000 

10 

000 

        

vozidla provozovatelů taxislužeb     

komunikace měsíční 

Žižkovo náměstí - část parkoviště, vymezeného pro vozidla taxislužeb 600 

Wolkerova - část parkoviště pod autobusovým nádražím, vymezeného pro vozidla taxislužeb 600 

Nádražní - část vozovky před výpravní budovou ČD, vymezené pro vozidla taxislužeb 600 

        

V ulici Kosmova naproti č.p. 4721 je zajištěn nepřetržitý provoz, který umožňuje odstavení vozidla na 

předem   

dohodnutou dobu. Sazby pro jednotlivá vozidla jsou stanoveny v Kč takto :  

        

vozidlo 

odstavení na období 

24 hodin týdenní měsíční 

motocykl 12 80 250 

přípojný vozík za motocykl 9 60 175 

motocykl s přípojným vozíkem 20 135 400 

osobní a dodávkový automobil 25 175 500 

přípojný nákladní vozík za osobní a dodávkový automobil 12 80 250 

přípojný vozík osobní, karavan za osobní, dodávkový a nákladní 

automobil 20 135 400 

nákladní a speciální nákladní automobil 50 350 1 200 

návěs a přívěs za nákladní a speciální nákladní automobil, traktor 40 270 800 

jízdní souprava, kamion 75 500 2 000 

autobus 50 350 1 200 

        



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV 

č.  2/2008,   

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 31. března 2008 usneslo vydat na 

základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“). 

Čl. 1 

Vymezení činností,  

se kterými je spojeno vyšší riziko narušení veřejného pořádku  

K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města se vymezují činnosti, které narušují 

veřejný pořádek v obci nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 

majetku: 

a) rušení nočního klidu, 

b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení,   

c) pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, zejména 

tanečních zábav a diskoték v podobě živé i reprodukované hudby. 

 

Čl. 2 

Omezení činností 

1. V  době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Noční klid 

je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. 

2. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 

s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, 

cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. provádět  pouze v době od 8 hodin do 20 

hodin. 

3. Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na 

venkovních prostranství jsou povinni tyto ukončit do 22.00 hodin.  

4. V některých lokalitách města (příloha č. 1) jsou provozovny povinny ukončit veřejnosti 

přístupnou hudební produkci v podobě živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin.  

 

Čl. 3 

Výjimky  

1. Z ustanovení čl. 2 odst. 2, 3 a 4 této vyhlášky může Rada města Chomutova udělit 

výjimku konkrétní osobě  na určité časové období nebo na pořádání určité akce.  

2. V případě pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce musí být žádost o výjimku podána 

minimálně 30 dnů před termínem jejího konání.  

3. Žádost o výjimku musí obsahovat:  

a) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku,  

b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce, 

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,  

d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen v 

průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“). 

e) výpis z živnostenského rejstříku, ve kterém je provozovna uvedena, ne starší 3 měsíců, 

f) doklad o způsobilosti provozovny k pořádání veřejnosti přístupných produkcí živé a 

reprodukované hudby 
1)

. 

                                                 
1) § 122, 126 a 127 zák. č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Žádosti o výjimku (příloha č. 2) se podávají písemně na adresu: Magistrát města 

Chomutova, interní audit, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov.  

5. Při udělení výjimky rada města stanoví závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku. 

6. Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost 

v době nočního klidu veřejný pořádek. 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška je vydána na základě usnesení Zastupitelstva města 

Chomutova č. 048/08 z 31.3.2008 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

Ing. Mgr. Ivana  Ř á p k o v á , primátorka            Ing.  Jan  Ř e h á k , 1. náměstek primátorky      

Vyhlášeno dne
2)

:                            Sejmuto dne:                               Nabytí účinnosti dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
2) 

2)
 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a) : ………………… 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Chomutova, č. 2/2008, o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

 

Lokality, kde se omezuje doba pořádání veřejných hudebních produkcí 

 

Lokalita, ulice: 

Sídliště Zahradní - Zahradní, Pod Břízami, Písečná, Skalková, 

Borová 

Sídliště Písečná - Písečná, Jirkovská 

Sídliště Mostecká, Zadní Vinohrady Mostecká, Kosmonautů, Patočkova,Vítězslava 

Nezvala, Sluneční, Zadní vinohrady 

Oblast ohraničená ulicemi Šafaříkova, Rooseveltova, Moravská 

Sídliště Severka – areál Za cihelnou Březenecká, Moravská, Cihlářská, Blatenská 

Sídliště Jitřenka 

Jiráskova, Bezručova, Kostnická, Hornická, 

Husova, Ak. Heyrovského, Lužická, Seifertova, 

Gerstnerova, Zengerova, 

Úsek mezi křižovatkami Blatenská a Cihlářská Moravská 

Sídliště Březenecká Březenecká, Holešická, Dřínovská, Kundratická, 

Stavbařská 

Střed města Školní, 28. října, Nerudova 

 

 

Lokalita sídliště ZAHRADNÍ 
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Lokalita sídliště PÍSEČNÁ 

 
 

 

Lokalita sídliště MOSTECKÁ, ZADNÍ VINOHRADY 
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Lokalita SEVERKA - AREÁL ZA CIHELNOU: 

mezi ulicemi: Blatenská – Šafaříkova – Rooseveltova - Moravská 

 
 

 

Lokalita sídliště SEVERKA - AREÁL ZA CIHELNOU 

mezi ulicemi: Březenecká – Moravská – Cihlářská - Blatenská 
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Ulice MORAVSKÁ - úsek mezi křižovatkami Blatenská a Cihlářská 

 
 

 

Lokalita sídliště JITŘENKA ohraničená ulicemi: 

Jiráskova – Seifertova – Bezručova – Kostnická – Hornická – Husova 
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Lokalita sídliště: BŘEZENECKÁ 

 
 

 

 

Lokalita střed města - ulice: ŠKOLNÍ; 28. ŘÍJNA; NERUDOVA 
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 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 STATUTÁRNÍHO MĚSTA  CHOMUTOVA 
č.  3/2008, 

o regulaci provozování výherních hracích přístrojů 

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 31.3.2008 podle ustanovení § 17 odst. 11 a § 50 

odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhlášku“). 

 

Článek 1 

Účel 

Účelem vyhlášky je omezení provozování výherních hracích přístrojů na území Statutárního 

města Chomutova (dále jen „města“) v lokalitách, kde se jejich provozování jeví nežádoucí ve 

vztahu k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

 

Článek 2 

Vymezení lokalit se zákazem provozu výherních hracích přístrojů 
1. Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno

1)
 ve školách, školských 

zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví. 

2. Výherní hrací přístroje je zakázáno
2)

 provozovat na těchto veřejně přístupných místech:  

a) širší střed města ohraničený ulicemi: Čechova, Beethovenova, Riegrova, Na 

Příkopech, Partyzánská, Vinohradská, Čelakovského, Moravská, Bezručova, 

Zborovská, Tolstého, Wolkerova, Rokycanova, včetně prostoru těchto ulic a budov, ve 

kterých mohou být výherní hrací přístroje dle zákona
3)

 provozovány – vymezení 

jednotlivých ulic definuje mapová příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

vyhlášky. 

b) městská sídliště:  

- sídliště Březenecká vymezené ulicemi Březenecká, Stavbařská, Kundratická, 

Dřínovská, Kyjická, Holešická, 17. listopadu, Hutnická, 

- sídliště Kamenná vymezené ulicemi Kamenná, Školní pěšina, Kamenný vrch,  

- sídliště Zahradní vymezené ulicemi Zahradní, Borová, Jasmínová, Výletní, Růžová, 

Skalková, Pod Břízami, 

- sídliště Písečná vymezené ulicemi Písečná, Jirkovská,  

včetně prostoru těchto ulic a budov, ve kterých mohou být výherní hrací přístroje dle 

zákona
3)

 provozovány.  

c) ulice Lipská, Kadaňská, Havlíčkova, Akademika Heyrovského, Hornická a Palachova, 

včetně prostoru těchto ulic a budov, ve kterých mohou být výherní hrací přístroje dle 

zákona
3)

 provozovány.  

Článek 3 

Přechodná ustanovení 
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, lze provozovat na veřejně přístupných místech v čl. 2.2. nejdéle do doby stanovené 

ve vydaném povolení. 
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Článek 4 

Ustanovení zrušující 
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 3/2007, o regulaci provozování 

výherních hracích, která byla vydána zastupitelstvem města Chomutova dne 10.12.2007. 

 

Článek 5 

Účinnost 
Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 026/08 ze dne 

31.3.2008 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Ing. Mgr. Ivana  Ř á p k o v á, primátorka              Ing.  Jan  Ř e h á k, 1. náměstek primátorky 

 

             Vyhlášeno dne
4)

: 31.12.2008     Nabytí účinnosti od: 31.3.2008 
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Chomutova č. 3/2008, o regulaci 

provozu výherních hracích přístrojů 

   

Lokalizace oblasti zákazu provozu VHP v širším středu města 

- v mapě ohraničeno polygonem, včetně prostoru těchto ulic a budov, ve kterých mohou být 

výherní hrací přístroje dle zákona
3)

 provozovány 

 

Širší střed města ohraničený ulicemi: Čechova, Beethovenova, Riegrova, Na Příkopech, 

Partyzánská, Vinohradská, Čelakovského, Moravská, Bezručova, Zborovská, Tolstého, 

Wolkerova, Rokycanova, konkrétně vymezený ulicemi: nám. 1. máje, Ruská, Nerudova, 

Revoluční, Příční, Husovo náměstí, Riegrova, Na Příkopech, Partyzánská, Arbesova, Selská, 

Karla Buriana, Grégrova, Sklepní, Vinohradská, Mostecká, Čelakovského, Tyršova, 

Mánesova, Klostrmannova, Jakoubka ze Stříbra, Ulička, Puchmayerova, Táboritská, 

Fárského, Žižkovo náměstí, Chelčického, U městských mlýnů, Palackého, Boženy Němcové, 

Buchenwaldská, Zborovská, Gutenbergova, Vaníčkova, Mozartova, Schubertova, Vilová, 

Macharova, Kollárova, Škroupova, Štefánkovo náměstí, Jungmanova, Londýnská, Jezerní, 

Jeseniova, Moravská, částí ulice Blatenská (ohraničená ulicemi Zborovská a Moravská), 

Bachmačská, Za Borovskou, částí ulice Bezručova (spodní část ohraničená ulicemi Zborovská 

a Lidická), Tolstého, Wolkerova, Rokycanova, Poděbradova, Školní, Karolíny Světlé, 28. 

října, Vršovců, Zdeňka Štěpánka, částí ulice Spořická (ohraničená ulicemi Školní a 

Rokycanovou/Čechovou), Čechova, nám. Dr. Beneše, Mjr. Šulce, částí ulice Meisnerova 

(ohraničená ulicemi Školní a Čechova), nám. T. G. Masaryka, Vikové-Kunětické, Vodních 

staveb, Křižíkova, Purkyňova, Smetanova, Legionářská, Beethovenova. 
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Příloha č. 2   k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Chomutova č. 3/2008, o regulaci 

provozu výherních hracích přístrojů 

 

Lokalizace oblasti zákazu provozu VHP na městských sídlištích 

v mapě ohraničeno polygonem, včetně prostoru těchto ulic a budov, ve kterých mohou být 

výherní hrací přístroje dle zákona
3)

 provozovány 
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Příloha č. 3   k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Chomutova č. 3/2008, o regulaci 

provozu výherních hracích přístrojů 

 

Lokalizace oblasti zákazu provozu VHP ve vybraných ulicích 

- v mapě červeně, včetně prostoru těchto ulic a budov, ve kterých mohou být výherní hrací 

přístroje dle zákona
3)

 provozovány 

 

 
 

Vyhlášeno dne: 31.3.2008    Sejmuto dne: 31.3.2008   Nabytí účinnosti od: 31.3.2008 

 

 


