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Úvod – představení nového kronikáře
Jmenuji se Stanislav Král, jsem chomutovský rodák a
v Chomutově také s výjimkou let 1977 – 1981 celý život žiji. Bez
váhání můžu říct, že jsem chomutovský patriot. Přestože naše
město nepatří k největším, nejhezčím a nejbezpečnějším, mám za
to, že je dost velké, hezké a bezpečné na to, abychom zde prožívali
spokojené životy. Alespoň mně se to s partnerkou Marcelou a
dcerkou Magdalénkou daří.
Město znám nejen z pozice obyvatele, ale i zaměstnance.
Po střední škole jsem několik let působil v Technických službách
města Chomutova na pozici mistra provozovny veřejná zeleň. Ještě
větší přehled o chodu města jsem získával od roku 1998, kdy jsem
pracoval v Deníku Chomutovska, byť jako sportovní redaktor. Přímo u zdroje důležitých
informací jsem se ocitl v roce 2003, kdy si mě městský úřad vybral na pozici referenta
tiskového úseku a redaktora Chomutovských novin. Na radnici pracuji dál, i když
Chomutovské noviny už dělá někdo jiný. Jsem celoživotním fanouškem chomutovského
sportu, zejména ledního hokeje. Od chvíle, kdy mi v Deníku Chomutovska vtiskli do ruky
fotoaparát, stalo se mým koníčkem i fotografování. Ostatně s kronikou města Chomutova
jsem se nejprve seznámil přes fotografie - od roku 2004 jsem snímky z dění ve městě
poskytoval svým předchůdcům. Zakládám si na vytříbeném pravopise a na přesnosti údajů.
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Kapitola 1.: Události veřejného života
1. 1. Chronologicky řazený zápis
Leden

Tradičně první událostí, která si vysloužila pozornost širší veřejnosti, byl pomyslný
závod miminek o to, které z nich nejdřív přijde na svět. Titul prvního chomutovského
občánka roku 2009 získala Adriana Řimsová z Chomutova, která se narodila 1. ledna v 15.40
hodin Veronice a Radimovi Řimsovým. Na snímku si miminko za asistence šťastné maminky
chová primátorka Ivana Řápková. Holčička, jejíž porodní míry činily 3,35 kilogramu a 53
centimetrů, dostala od města finanční dar ve výši pěti tisíc korun a k tomu drobné dárky.
Ještě širší pozornosti se chomutovské nemocnici dostalo poté, co se ve sdělovacích
prostředcích objevila informace, že zdejší onkologie přišla o status komplexního
onkologického centra. S tím se nechtěla smířit nejen samotná nemocnice, ale i místní politici
a poslanci za Chomutovsko (více kap. Co hýbalo městem).
Na Tři krále projeli městem jako obvykle Kašpar, Melichar a Baltazar s průvodem. Na
své jízdě z Podkrušnohorského zooparku navštívili i starobylou radnici, kde se setkali s
primátorkou Ivanou Řápkovou. Všude, kam zavítali, zanechali na dveřích a zárubních své
znamení K+M+B 2009, zazpívali, popřáli štěstí, ale také vybírali peníze pro tříkrálovou sbírku,
kterou vyhlašuje Česká katolická charita. Její zástupce, farář Alois Heger později oznámil, že
během šesti dnů bylo po Chomutově vybráno 28 196 korun.
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Sčítaly se peníze i z další sbírky, a to pro přítelkyni zastřeleného policisty Romana
Jedličky, který loni v září padl při stíhání pětinásobného vraha Romana Postla. Čtyři
pokladničky umístěné v supermarketech vydaly 92 275 korun, a protože součástí veřejné
sbírky byl i bankovní účet, přispěli Chomutované dohromady 170 tisíci korunami.
Římskokatolická farnost Chomutov zažila velkou slavnost, když ji poprvé ve funkci
přijel navštívit nový biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. Důvodem návštěvy bylo
seznámit se se zdejšími věřícími, ale především s duchovními z této oblasti diecéze.
Chvíle slávy si užili tvůrci a realizátoři přeložky silnice I/7 z Chomutova do Křimova,
jejichž dílo v prestižní soutěži Stavba roku 2008 získalo Cenu Státního fondu dopravní
infrastruktury. Součástí 6,8 kilometru dlouhé stavby je i most, který překlenul údolí s
potokem Hačka ve výšce 62 metrů. Jeden z pilířů od nynějška zdobí plaketa připomínající
úspěch této technologicky náročné stavby za 3,1 miliardy korun v uvedené soutěži.

V Kadaňské ulici se objevily cedule oznamující, že prostor je monitorován kamerami
městské policie. Chomutovská radnice tak učinila další krok ve své snaze vymýtit z veřejného
prostranství ve městě prostituci. Oblast Kadaňské se tak přesunula do režimu, který funguje
od loňska v Lipské ulici. Na internetu se objevují záběry prostitutek a jejich zákazníků, navíc
zájemce o placený sex pak magistrát jako svědky přestupku písemně zve před přestupkovou
komisi (více kap. Co hýbalo městem). Na snímku obsluha centrálního pracoviště městského
kamerového dohlížecího systému.
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Ministryni pro lidská práva Džamilu Stehlíkovou 23. ledna ve funkci vystřídal Michael
Kocáb. Současná chomutovská zastupitelka a dříve také radní byla členkou české vlády od
roku 2006.

Únor
Po delší době o sobě dalo vědět hnutí Nespokojení občané!, jež prostřednictvím své
předsedkyně Marie Kindermannové 16. února předalo náměstkyni primátora Marii Štáfkové
petici s úderným názvem Už vás máme dost! Požadovalo v ní odstoupení vedení radnice,
které podezřívá ze špatného hospodaření s majetkem města a z kroků namířených proti
zájmům občanů. Petici podepsalo šest tisíc dvě stě lidí nejen z Chomutova, ale i dalších míst
republiky, ovšem při zevrubnějším prozkoumání vyšlo najevo, že asi dva a půl tisíce podpisů
bylo neplatných, neboť se na arších vyskytovaly několikrát, případně jejich autoři uvedli
nesmyslná jména nebo neexistující adresy.
Petice zapadla v bouři, kterou hned druhý den způsobilo avizované odebírání části
sociálních dávek neplatičům. Městem najatý exekutor přímo v místnosti, kde probíhá
výplata dávek, kasíroval dlužníky, kteří se dlouhodobě neměli k zaplacení poplatků za odpad
nebo za držení psa, případně dostali a nezaplatili pokutu za rušení nočního klidu, výtržnosti
nebo třeba prostituci. Byl to od chomutovského magistrátu odvážný a průlomový krok, který
názorově rozdělil doslova celou republiku. Na magistrát a především primátorku Ivanu
Řápkovou se snesla sprcha kritiky ze strany různých pseudohumanistů a ochránců práv,
z druhé strany se zase vzedmula vlna sympatií především od veřejnosti a představitelů
podobně postižených měst. Exekuce a vůbec boj radnice proti nepřizpůsobivým občanům
vyšroubovaly zájem médií o Chomutov, který se začal objevovat na čelných místech
zpravodajství v nebývalé míře (více kap. Co hýbalo městem).

Březen
Padesáté výročí tibetského povstání proti čínské okupaci si
10. března vyvěšením vlajky nejvýše položeného území světa
připomněla i chomutovská radnice a také několik dalších institucí
na území města. Studenti Chomutovského soukromého gymnázia
před věží vytvořili z písku mandalu (na snímku), další kulturní a
duchovní hodnoty Tibetu naznačil doprovodný program.
Veřejnost si za poslední léta zvykla v březnu očekávat
z Podkrušnohorského zooparku Chomutov radostnou zprávu o
narození mláděte tuleňů kuželozubých. Předpoklad se vyplnil i
letos, kdy na svět přišel už jedenáctý potomek samice Taške a
samce Kaška. Samička po porodu vážila 15 kg a měřila 102 cm.
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Symbolickým poděkováním lidem, kteří zdarma věnují svůj volný čas obecně
prospěšným činnostem, pomáhají handicapovaným či jinak potřebným lidem, je od roku
2001 cena Křesadlo. K držitelům letos přibyla Petra Písaříková z Chomutova, a to za založení
a vedení keramické dílny pro handicapované děti a mládež. Dobrovolníky navrhují neziskové
organizace či jednotlivci a vybírá je komise složená ze zástupců neziskovek, novinářů a
zástupců státní správy.

Ocenění převzali i zástupci magistrátu, který s webem www.chomutov-mesto.cz
získal třetí místo v krajském kole Zlatého erbu. Na snímku cenu přebírá náměstek primátora
Jan Řehák, kterému ji předává bývalá kolegyně na náměstkovské pozici, nyní hejtmanka kraje
Jana Vaňhová. Soutěže o nejlepší internetové stránky a elektronické služby měst a obcí se
Chomutov zúčastnil v minulosti již několikrát, přičemž nejlépe dopadl hned při své první
účasti v roce 2004. V krajském kole s internetovými stránkami obsadil 2. místo a s tehdy
revoluční elektronickou službou řazení občanů pomocí SMS dokonce zvítězil a ještě dostal
zvláštní Cenu hejtmana Ústeckého kraje. V celostátním finále pak tatáž elektronická služba
obsadila druhé místo.
Občanské sdružení Kuprospěchu muselo opustit bývalé kino Evropa. Důvodem bylo
neplnění stěžejního bodu smlouvy, kterým bylo vybudování nízkoprahového centra
v objektu. Reakcí na vypovězení nájemní smlouvy byl protest, ke kterému si členové sdružení
Kuprospěchu vybrali ples města. Před divadlem vytvořili z vlastních těl nápis Nechte nám
prostor, který se jim pak podařilo složit i v sále divadla. Partnerem města v záležitosti
vybudování nízkoprahového centra v bývalém kině na Březenecké se následně stala Oblastní
charita Most.

8

Na magistrát přišla další petice. Dva tisíce šest set čtyřicet lidí se podepsalo pod výzvu
na záchranu městských lázní a zachování padesátimetrového bazénu. Iniciátorka petice
Liběna Šmídová se obává, že kvůli výstavbě aquacentra na Zadních Vinohradech bude
budova zbořena.
Jen co se trochu oteplilo, objevili se v Chomutově znovu archeologové z Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. V prostoru mezi Priorem a
lázněmi začali provádět průzkum na místě, na němž má soukromý investor vybudovat hotel.
Poslední březnovou sobotu pak měla vernisáž výstava Zapomenutá tvář města, která
prezentovala výsledky třičtvrtěroční mravenčí práce pracovníků zmíněné instituce při
průzkumu nyní zastavěného, tudíž už vlastně bývalého Žižkova náměstí.

Duben

Chomutov zahájil největší investici ve své historii – výstavbu sportovně a kulturně
společenského centra na Zadních Vinohradech. Dnem, kdy byl položen základní kámen
stavby zimního stadionu, byla sobota 4. dubna. Tento akt byl spojen s lidovou veselicí, na
které se dvě tisícovky lidí bavily soutěžemi, hudebními vystoupeními, exhibicemi malých
hokejistů a krasobruslařek nebo si třeba při autogramiádě vystáli frontu na podpis některého
z hráčů A mužstva KLH Chomutov. Na snímku slavnostní poklepání na základní kámen.
V sousedství sportovně a kulturně společenského centra, na polích u Zadních Vinohrad
směrem k Otvicím vyroste malé satelitní městečko. V budoucnu tu bude stát čtyřicet
rodinných domů, pro které město začalo připravovat inženýrské sítě.
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V pondělí 6. dubna byli obyvatelé Chomutova svědky netradičního smutečního
průvodu. Církevní hodnostáři vyprovodili na poslední cestě svého zesnulého kolegu, vikáře
Jana Kozára. Průvodu předcházela v kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše za účasti
stovek věřících. Po skončení vyšel průvod do ulic, jako doprovod vyzváněly zvony. Jako první
šli ministranti s kadidelnicí a křížem, za nimi církevní hodnostáři, následovala pohřebnická
dodávka s rakví, procesí uzavírali smuteční hosté. Průvod prošel náměstím 1. máje, Ruskou
ulicí a následoval k městskému hřbitovu Beethovenovou ulicí. Jan Kozár působil
v Chomutově od roku 1984, o šest let později se stal vikářem Krušnohorského vikariátu.
Zemřel v úterý 31. března ve věku 76 let.

Dva měsíce byla na internetové adrese www.podporujichomutov.cz v provozu petice,
která se stavěla za razantní kroky chomutovské radnice proti nepřizpůsobivým. Organizátor
petice Petr Minárech z Kadaně osobně předal primátorce Ivaně Řápkové (viz snímek) archy
se 161 tisíci podpisy podporujícími postup města (více kap. Co hýbalo městem). Petice se
tak stala údajně největším počinem svého druhu v dosavadní české historii. Například petice
Nechciradar.cz (nesouhlas s umístěním vojenské základny systému Národní raketové obrany
USA na území ČR), která měla značnou marketingovou podporu, nasbírala za dva roky
146 tisíc podpisů.
Cenný nález oznámili archeologové pracující mezi Priorem a lázněmi, na místě, kde
má vyrůst nový hotel. V přední části u vozovky ulice Dr. Farského, v místech základů bývalé
renesanční zástavby, odkryli mimo jiných předmětů také soubor patnácti vzácných mincí.
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Květen
Ve čtrnácti městech republiky se 3. května sešly stovky Romů, kteří demonstrovali
proti vzrůstajícímu extremismu v Česku. Chomutovské shromáždění se pokusila narušit
skupina asi osmdesáti pravicových radikálů. Skandovali známá hesla a použili dýmovnici,
proto zasáhli policejní těžkooděnci. Akce byla z bezpečnostních důvodů předčasně ukončena,
nikdo nebyl zraněn.

Červen
Nákladem tisíc kusů vyšla kniha Chomutov 2009 – město v obrazech. Doprovodný
text napsal městský architekt Jaroslav Pachner, autory fotografií, na kterých titul stojí, je
několik fotografů z Chomutova i okolí. Publikace zachycuje město a jeho vývoj od roku 1989,
v poslední části představuje předpokládaný výhled na dalších dvacet let.
Tři desítky pravicových radikálů způsobily 11. června v Chomutově další policejní
manévry. Policie byla na nepovolený pochod dobře připravena, na akci nasadila sto dvacet
těžkooděnců i jejich uniformovaných kolegů. Ti účastníky doprovázeli na trase od nádraží
Chomutov-město až k policejnímu ředitelství. Pochod se obešel bez vážnějších incidentů, po
hodině a půl se účastníci rozešli.
Město 15. června vyznamenalo dalších pět osobností Cenou Jiřího Popela z Lobkovic.
Za mimořádný přínos městu plaketu a pamětní list převzali Eugenie Trávníková a Jiří Hyjánek,
in memoriam pak byla cena udělena také Vladimíru Valešovi, Gerhardu Stübigerovi a Jiřímu
Atlovi (bližší představení oceněných osobností v závěru této kapitoly).
Obchodní dům Prior v centru města 30. června zavřel, aby během následujícího roku
mohl projít kompletní rekonstrukcí. Během ní z budovy zůstanou prakticky jen obvodové zdi,
ovšem na konci má být moderní obchodní centrum. Po dobu oprav zůstává v provozu
pracoviště České pošty, které sídlí v už zrekonstruované části budovy.
Poslední červnový den naopak otevřela brány letní scéna Banda v areálu
Kamencového jezera. Chvályhodný záměr poskytnout zábavu pod širým nebem se ovšem
v následujících měsících setkal se silným odporem obyvatel z okolní zástavby. Na jednu
stranu se tak postavily tisíce mladých lidí, kteří na Bandě nacházeli především přes prázdniny
zábavu a kulturní vyžití, na druhou pak ti, kteří byli hudbou několikrát týdně až do časných
ranních hodin rušeni.

Červenec
Žákům ZŠ v ul. Akademika Heyrovského se povedl kuriózní dobrý skutek. Podařilo se
jim najít firmu, která od nich odkoupila víčka od PET lahví, která dlouho sbírali, ale kvůli
současné ekonomické krizi je již neměli komu odevzdat, protože místní zpracovatelé o ně již
neměli zájem. Moravská společnost jim za 800 kilogramů víček poslala 7 200 korun. Školáci
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peníze osobně předali zástupcům Chomutovského dětského nadačního fondu při dětském
oddělení místní nemocnice.
Prasečí chřipka dorazila na Chomutovsko. Sedmnáctiletý mladík z Kadaně si ji přivezl
z Irska. Jde o jediný potvrzený případ ze tří podezření, jež Krajská hygienické stanice
v Chomutově dosud prověřovala. Prasečí chřipka je nemoc prasat způsobená chřipkovými
viry, v roce 2009 se ovšem objevil zmutovaný virus A/H1N1, který napadá i člověka. Protože
prasečí chřipka ohrožovala celý svět, lékaři na Chomutovsku zavedli opatření - kdo má
příznaky chřipky, má hned zaklepat na dveře ordinace a nahlásit to sestře a pak má přednost
před ostatními v čekárně.

Srpen

Občanské sdružení Světlo ve spolupráci s městem Chomutovem otevřelo 1. srpna
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (na snímku). Centrum je umístěné v prostorách
bývalé mateřské školky v Dřínovské ulici na sídlišti Březenecká. Pro děti a mladé lidi ve věku
od 6 do 26 let, kteří nechtějí trávit svůj volný čas jen venku na ulicích nebo nenavštěvují
žádné kluby, kroužky či sportovní oddíly, jsou k dispozici tři místnosti.
Zástupci hnutí Nespokojení občané! v čele s učitelkou Marií Kindermannovou přišli
na magistrát s návrhem místního referenda. V něm se chtějí zeptat obyvatel města, jestli
také nesouhlasí s pronájmem Kamencového jezera na 50 let, převodem komunálních služeb
na akciovou společnost a systémem parkování ve městě. Návrh byl podpořen podpisy 4 200
obyvatel města.
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Hluk z hudebního areálu Banda nepřestává popouzet některé obyvatele Chomutova.
Na neustávající stížnosti reagovalo město a dohodlo se s provozovatelem areálu na zrušení
středečních produkcí a dodržování únosné hladiny zvuku při víkendových. Přesto se 6. srpna
odpůrci hudebního areálu sešli na náměstí 1. máje, aby podepisovali petici vyzývající město
ke zrušení výjimky z městské vyhlášky o rušení nočního klidu, kterou provozovatel dostal.
Ovšem na náměstí přišli v nejméně desetinásobné převaze i zastánci Bandy, a to převážně
mladí lidé. Na snímku s iniciátory protestu diskutuje náměstek primátora Jan Řehák.
Budovu bývalého kina Evropa má město zpátky. Občanské sdružení Kuprospěchu,
které ji mělo několik let v nájmu, ji předalo magistrátním úředníkům.
Gymnázium v Mostecké ulici obměnilo vedení. Dosavadního dlouholetého ředitele
Josefa Mouleho, jenž odešel do důchodu, nahradil Jaroslav Zahrádka, který na gymnáziu
vyučoval základy společenských věd a tělocvik. Zahrádka uspěl ve výběrovém řízení, v němž
porazil tři další zájemce.

Září
V úterý 8. září začal soudní proces se šesti pachateli jedné z nejbrutálnějších loupeží
v historii města. Skupina maskovaných lupičů při ní 14. prosince 2007 přepadla pobočku
Raiffeisenbanky na Žižkově náměstí. Když lupiči sebrali z trezoru přes sedm milionů korun,
vzali s sebou člena ostrahy jako rukojmí. Pod kola pronásledujících policejních vozů házeli
kovové hroty a dýmovnice. Za jízdy pálili ze samopalu a postřelili tři policisty. V lese za
Chomutovem zapálili dodávku, v níž prchali, a rukojmí propustili. Policisté je dopadli 8. října
2008. Soudní proces se protáhl až do roku 2010.
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Na detašovaném pracovišti Českého vysokého učení technického v Chomutově
začala počtvrté výuka studentů prvního ročníku. Těch tentokrát do lavic zasedlo jen osmnáct.
To je sice o tři více než v předchozím roce, ale podstatně méně než v úvodních dvou, kdy
v Chomutově studium ČVUT zahájilo 56, resp. 46 studentů.
Téměř tři tisícovky Chomutovanů přišly oslavit první milník výstavby nového zimního
stadionu ve sportovně společenském areálu v bývalých kasárnách. Zájemci si prohlédli přímo
staveniště, na kterém byl před pěti měsíci položen základní kámen stavby. Součástí
odpoledne byl hudební a zábavný program.
Ve Středisku knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici zahájila provoz
unikátní kavárna nazvaná Café Atrium. Hosty zde totiž obsluhují lidé s lehkým mentálním
nebo tělesným postižením, pro které je to výjimečná příležitost k získání reálné pracovní
zkušenosti na cestě za možným uplatněním na trhu práce. Kavárna je nekuřácká a kromě
kávy se tu podává lehké občerstvení včetně cukrovinek. Projekt realizuje místní občanské
sdružení Masopust.

Říjen
Spojení Chomutova s Prahou je od 2. října rychlejší a bezpečnější. Zprovozněn byl
totiž jeden z úseků čtyřproudé rychlostní silnice R7, a to v části mezi obcemi Bítozeves a
Vysočany. Navíc tzv. křižovatku smrti, kde se R7 protínala se silnicí Most – Žatec, nahradilo
nové bezpečné mimoúrovňové křížení. Stavba silnice a mimoúrovňové křižovatky vyšla skoro
na miliardu korun.
Bývalý ruský kosmonaut Alexandr Pavlovič Alexandrov navštívil 7. října několik škol
v Chomutově a okolí. Školáci ho zasypali spoustou zvídavých otázek, ostřílený veterán si s
nimi ale dokázal poradit. Alexandrov byl v kosmu dvakrát, v 80. letech tam letěl v Sojuzech a
byl na několika orbitálních stanicích. Ve vesmíru strávil 309 dní.
Obchodní galerie Central, která vyrostla na místě bývalého autobusového nádraží na
Žižkově náměstí, byla 15. října slavnostně otevřena. Po přestřižení pásky ve čtyři hodiny
odpoledne se dovnitř vtlačilo množství zvědavců, kteří ovšem vesměs vycházeli zklamaní.
Podle reakcí a komentářů v tisku je důvodem především absence průchozí pasáže, špatně
vyřešené parkoviště na střeše objektu a také prodejní nabídka, která se v drtivé většině už
v Chomutově vyskytuje, dokonce v několika případech v podání stejných firem. Nákupní
galerie má na prodejní ploše 4 400 m2 celkem 14 maloobchodních jednotek a 52 parkovacích
míst na střeše budovy. Součástí nového komplexu je kromě obchodního centra také bytový
projekt Rezidence Chomutovka, která po svém dokončení nabídne 20 bytů různých velikostí.
Celkové náklady na výstavbu činily 310 milionů korun.
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Šek s rekordní částkou 684 tisíc korun převzali z rukou
primátorky Ivany Řápkové zástupci místní pobočky Klokánku, jenž
je provozován Fondem ohrožených dětí. Charitativní akce byla
součástí Chomutovské noci módy, při které topmodelky, jako Diana
Kobzanová, Iveta Lutovská, Kateřina Průšová, Lucie Hadašová, Zuzana
Jandová nebo Michaela Salačová, předváděly oděvní kolekce předních
návrhářek. Věnovaná částka je výsledkem dražby uměleckých děl,
která do ní věnovali místní výtvarníci Vojtěch Návrat, Milan Pecák,
Ladislav Chabr, Marie Svobodová, Karel Meloun a Roman Křelina.
Nejštědřejší byl podnikatel a zastupitel Zdeněk Fojtík, který plastiku
Vojtěcha Návrata vydražil za 160 tisíc korun (na snímku).

Listopad
Na starobylé radnici proběhla 10. listopadu už čtvrtá vědecká konference Comotovia.
Ta letošní byla věnována především chomutovským událostem z období napoleonských
válek, od nichž uplynulo 200 let. Kromě nových informací o působení vojsk přímo
v Chomutově se v příspěvcích účastníků například probíraly poznatky z archeologického
průzkumu na Žižkově náměstí nebo třeba z porovnávání renesančního portálu radnice
s obdobnými a stejně datovanými architektonickými prvky v okolních městech a v Sasku.
Přednesené příspěvky by měly později souhrnně vyjít ve sborníku, stejně jako v případě
předchozích sympozií. Účastníci se shodli, že inspirací k dalšímu setkání v roce 2011 by se
mohlo stát povstání chomutovských měšťanů proti jezuitům z roku 1591.
Obětem světových válek se v Den válečných veteránů, tedy 11. listopadu, poklonili
představitelé měst, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské a dalších organizací. V Chomutově proběhl pietní akt u památníku u kostela svaté
Barbory.
Na několika místech nejen v Chomutově a na Chomutovsku, ale například i v Ústí nad
Labem se objevily billboardy reagující na kauzu studií primátorky Ivany Řápkové na
právnické fakultě v Plzni. Zesměšňující text zněl: „Hledám index a spolužáky z Plzně! Zn.:
Najdu? Ivana Řápková, expresní studentka“.
Mediální kolotoč kolem primátorčina studia vyprovokoval odpůrce radnice k další
demonstraci. V předvečer dvacátého výročí sametové revoluce přišli vyjádřit svůj nesouhlas
s představiteli města a tím, jak Chomutov spravují. K tomu účastníci zvolili i dvacet let starý
symbol – zvonili klíči, které pak zanechali na schodech radnice. Takzvaný „klíčový happening“
proběhl klidně, zúčastnilo se ho jen asi třicet obyvatel města.
V Táboritské ulici naproti historické radnici vznikla nová ulička, která vede dvorem
zrekonstruovaného domu č.p. 114 a lidé tak mohou projít z náměstí přímo do Puchmajerovy
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ulice. V památkově chráněném objektu, který vlastní vietnamský podnikatel, je několik
obchůdků, které dohromady tvoří malebný celek s příjemnou atmosférou.

Deset let trvání oficiální spolupráce Chomutova a Annabergu-Buchholze si
připomněli zástupci obou měst na společenském večeru v saském městě. Chomutovskou
delegaci vedla primátorka Ivana Řápková, jejími členy pak byli zástupci magistrátu a řady
veřejných institucí. Spolupráce mezi městy trvá již déle, před deseti lety ovšem dostala
podpisem smlouvy oficiální formu. Na snímku chomutovská delegace při prohlídce kostela
svaté Anny, největšího pozdně gotického síňového kostela Saska.
Na Chomutovsku se vyskytly další dva případy prasečí chřipky, v jednom případě se
jedná o 53letého muže přímo z Chomutova. Oba lidé se nemocí nakazili v zahraničí, uvedla
Krajská hygienické stanice v Chomutově. Podle provozovatelů lékáren v Chomutově se
občané ve zvýšené míře zásobují dýchacími rouškami a preventivně užívají vitamíny pro
zvýšení imunity, stav se ale nedá označit za paniku.
V ulici Na Příkopech pokácely Technické služby města Chomutova deset letitých
jírovců kvůli jejich špatnému zdravotnímu stav. Hrozilo lámání a padání větví, tudíž zranění
chodců nebo majetkové újmy motoristů.
Nového ředitele má po gymnáziu také Základní umělecká škola T. G. Masaryka.
Radní jím zvolili Karla Žižku, u kterého předpokládají, že „do výuky vnese nové nápady, nové
způsoby řízení a zlepší prezentaci školy“. Nový ředitel se ujme své role v čele umělecké školy
1. února 2010. Dosavadní ředitel Josef Švancar, který školu vedl od roku 1993, odchází do
důchodu.
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Prosinec
Vrchní soud v Praze udělal 1. prosince definitivní tečku za téměř třináct let starou
kauzou údajného tunelování ve Válcovnách trub Chomutov. Bývalého šéfa dozorčí rady
Petra Lukeše a pět jeho společníků zprostil obžaloby z poškozování věřitele. Lukeš se
vyhlášení rozsudku osobně nezúčastnil, od roku 1997 žije na Floridě, odkud také v minulosti
řídil své tuzemské firmy. Dalšími členy představenstva a dozorčí rady válcoven, které soud
osvobodil, jsou Vladimíra Pugnerová, Martin Pinl, Ladislav Gerle, František Štěpán a Jiří
Slabyhoud. Podle obžaloby se měli činu dopustit tím, že v roce 1997 převedli majetek
společnosti VT Dioss Chomutov a tří jejích dceřiných společností v hodnotě 800 milionů
korun na novou firmu Válcovny trub Chomutov. Ve VT Dioss zůstaly dluhy za 4,5 miliardy
korun, které však vznikly ještě před příchodem Lukeše do firmy. Mateřská firma poté zanikla,
nová však vyráběla dál a později se stala součástí skupiny Z-group. Obžalovaní se u soudu
hájili tím, že měli na vybranou: buď předluženou firmu poslat do konkurzu, nebo pokračovat
v rámci jiné. Věřitelé pak místo peněz dostali směnky splatné za deset až třináct let z výnosů
válcoven.

Tisíce lidí přišly 5. prosince na náměstí 1. máje na tradiční rozsvícení vánočního
stromu a vánoční výzdoby ve městě. Sledovali pohádkovou show (na snímku), během níž
andělé postavili obřího sněhuláka. Program trval asi hodinu a vyvrcholil slavnostním
rozsvícením vánočního smrku a ohňostrojem, který byl odpálen ze střechy budovy za
bývalým kinem Praha.
Město Chomutov má od 14. prosince nového náměstka primátorky. Je jím Martin
Klouda z ČSSD, jenž nahradil stranickou kolegyni Marii Štáfkovou. Ta se postu vzdala kvůli
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zdravotním problémům, které ji již delší dobu nedovolovaly funkci
vykonávat. Exnáměstkyně Štáfková také v posledním období čelila
soukromému obchodnímu sporu kvůli zasíťování pozemků pro rodinné
domy. Štáfková rezignovala na zasedání zastupitelstva města, které
hned na její post ve vedení města i v městské radě zvolilo
zastupitele Martina Kloudu (na snímku). Nový druhý náměstek
předtím pracoval na krajském úřadě na odboru strategie, přípravy
a realizace projektů, ještě předtím jako úvěrový a obchodní
specialista v jednom z pojišťovacích domů. V náměstkovské funkci
je již třetí osobou v tomto volebním období. Zahájila ho Jana
Vaňhová (také ČSSD), která v říjnu 2008 uspěla ve volbách do
krajského zastupitelstva Ústeckého kraje a měsíc poté byla jmenována hejtmankou.
Krajská hygienická stanice v Chomutově potvrdila dalšího pacienta nakaženého
prasečí chřipkou, tentokrát virus H1N1 napadl malé dítě. Na Chomutovsku je to již čtvrtý
případ, žádný z nich neskončil smrtí.

Chomutovská radnice uspořádala 15. prosince první veřejnou dražbu věcí, jež
zabavila při exekucích, které od konce srpna provádí vlastními silami. Dražilo se přes sto
předmětů, hlavně televizory, DVD přehrávače, set–top boxy, ale i řada mobilních telefonů a
šperků (na snímku). Věci byly zabaveny těm dlužníkům, kteří dluží především za pokuty proti
veřejnému pořádku, za rušení nočního klidu a další přestupky. Nového majitele našlo 84 věcí
za necelých šestatřicet tisíc korun. Přestože výtěžek není vysoký, magistrát je spokojen,
zdůrazňuje především výchovný efekt dražby na nepřizpůsobivé občany.
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K požáru vyjížděli 16. prosince večer chomutovští hasiči do areálu zooparku.
V Šichtově (nebo Schichtově) dole hořel kovový přístřešek s uskladněnou slámou. Škoda byla
vyčíslena na půl milionu korun.
Za starým zimním stadionem se začalo s bouráním. Na základě demoličního výměru
šly k zemi budovy bývalých mrazíren, které sloužily už jen jako útočiště bezdomovcům a cíl
dobrodružných výprav mládeži. Objekty nebylo možno důkladně zabezpečit, takže hrozilo
nebezpečí úrazu.

V rámci Chomutovských Vánoc byl poprvé k vidění živý betlém přímo v centru dění
na náměstí 1. máje. Na Štědrý den zde ožil biblický příběh o narození spasitele (na snímku).
Živé obrazy předváděli lidé kolem bývalého kastelána Červeného hrádku Jaroslava Stejného
v přibližně třičtvrtěhodinových intervalech. V centru dění a pozornosti byli Marie, Josef a
maličký Ježíšek, nechyběli samozřejmě Tři králové, další osoby, které se Ježíškovi přišly
poklonit, a živá zvířata.
Oslavy silvestra a příchodu nového roku proběhly v Chomutově bez utržených prstů,
poraněných očí nebo vážných otrav alkoholem. Podle mluvčího chomutovské nemocnice
zdravotníci ošetřovali jen jedno nepříliš vážné popálení, dále zašívali několik řezných a
tržných ran a také pomáhali opilcům, kteří přebrali. Klidnou noc prožili i hasiči. V několika
případech došlo jen k drobným škodám na cizím nebo veřejném majetku.
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1. 2. Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic
Vladimír Valeš Ph.D., in memoriam – původní profesí učitel, pak kulturní pracovník
(ředitel Okresní knihovny v Chomutově), divadelník, autor knihy Historie jezuitského areálu
v Chomutově, organizátor sochařského sympózia ve Vintířově. Zasloužil se o záchranu kaple
Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu, která svědčí o duchovní obnově regionu.
Mgr. RNDr. Eugenie Trávníková – lékárnice, zakladatelka oboru klinické farmakologie
v okrese Chomutov již v sedmdesátých letech, vybudovala síť lékáren v okrese Chomutov,
které se staly vzorem pro kraj i ostatní regiony republiky. Působení v různých organizacích a
spolcích brala jako službu občanům okresu Chomutov. Pracovala ve Spolku pro budování
farmaceutického muzea, v Odborné společnosti farmaceutické, byla členkou výboru Spolku
lékařů a Lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Jiří Hyjánek - atlet (krajský přeborník ve vrhu koulí), trenér - vychoval několik
krajských přeborníků, mládežnických reprezentantů ČR, medailistů MČR i přeborníků ČR,
podílel se na rekonstrukci atletické dráhy, vybudování dráhy tubeco na rozběh pro skok
daleký a vysoký, doplnění vybavení stadionu ve prospěch atletiky.
Gerhard Stübiger, in memoriam – vážený člen muzejní rady, redakční rady muzejního
časopisu, kam dodával své příspěvky, člen obecně prospěšné společnosti Zaniklé obce a
města chomutovského regionu. Díky němu mohla vyjít dvojjazyčná česko-německá publikace
Historičtí svědkové doby v Euroregionu Krušnohoří.
Jiří Atl, in memoriam - učitel, muzikant, textař, vedoucí hudebních souborů, vedoucí
Tanečního orchestru Jiřího Atla. Český rozhlas v Ústí nad Labem nahrával a vysílal několik
písní, které J. Atl otextoval nebo složil a sám se skupinou Vokál nahrál a nazpíval.

Cenu Jiřího Popela z Lobkovic z rukou primátorky přebírá trenér Jiří Hyjánek.
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport
2. 1. Chronologicky řazený zápis
Leden
Reprezentant ČR ve windsurfingu, olympionik z Atén Tomáš Malina zahájil novou
závodní sezonu účastí na IFCA Mistrovství světa ve slalomu. To se konalo v první polovině
ledna v jihoafrickém Kapském Městě, které je již tradičně zimním domovem chomutovského
surfaře. V průběhu pěti dnů se tu o titul mistra světa utkalo více než dvacet jezdců ze třinácti
států. Tomáš Malina s novými prkny Fanatic obsadil v celkovém pořadí 9. místo, což hodnotil
jako „docela dobrý vstup do nové sezony“.

V Městském divadle v Chomutově proběhlo 28. ledna slavnostní vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec Chomutovska pro rok 2008. Vítězkou se stala devatenáctiletá
kanoistka SC 80 Chomutov Marcela Krauzová, na snímku jí blahopřeje předseda Chomutovské
sportovní unie a také její trenér Petr Doležal. Krauzová se v předchozích ročnících ankety
pravidelně umisťovala na předních příčkách v mládežnické kategorii a první triumf mezi
dospělými si zasloužila především za čtyři tituly mistra republiky a za účast na světovém
kanoistickém maratonu. Už na přelomu roku ovšem odešla z Chomutova rozvíjet svůj talent
do Dukly Praha (více v rozhovoru v závěru této kapitoly). Stříbrnou příčku v hlavní kategorii
ankety obsadil softbalista Lubomír Vrbenský, bronzovou zápasník Vojtěch Kukla. Cenu pro
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nejúspěšnějšího mládežníka bezkonkurenčně vyhrála plavkyně Simona Baumrtová.
Nejúspěšnějším kolektivem dospělých se stali chomutovští softbalisté, nejúspěšnějším
mládežnickým kolektivem pak dorost/juniorka KLH Chomutov. Kategorii masters vyhrála
kanoistka Blanka Doležalová.
Hokejisté KLH Chomutov v základní části 1. ligy zůstali za očekáváním veřejnosti i za
předsezonními sliby. Tým ze tří čtvrtin obměněný a posílený řadou hráčů zvučných jmen se
po slibném rozjezdu často utápěl v matných výkonech a nepřesvědčivých výsledcích, které
nakonec sotva stačily na třetí místo, bod před Vrchlabím a tři za Brnem. Základní část
suverénně ovládlo Ústí nad Labem. Vedení chomutovského klubu slíbilo pro play off zlepšení
a zároveň potvrdilo platnost záměru zaútočit na postup do extraligy.

Únor
V galerii Špejchar vystavoval další významný český výtvarník Josef Mžyk. Díla tohoto
malíře, grafika a ilustrátora jsou zastoupena ve sbírkách nejen všech státních a mnoha
soukromých galerií v Česku, ale i v řadě zahraničních. Pro Mžykovo dílo je typické používání
jasných barev bez přechodových tónů, jinak je velmi rozmanité, tu vrcholně abstraktní, tu
s přesnými tvary a detaily. V Chomutově představil kolekci reprezentující tři bloky, expresivní
obrazy, obrazy ve stylu pop-artu a akty. Josef Mžyk samostatně v Chomutově dosud
nevystavoval, jen několik jeho serigrafií bylo v roce 2004 ve Špejcharu součástí výstavy
Jubilanti Hollaru.

Městské divadlo v Chomutově potřetí (předtím 2004 a 2008) hostilo celorepublikové
finále soutěže o nejsympatičtější maminku a jejího potomka Missis 2009. Zaplněnému
hledišti a prostřednictvím televizních kamer také celé republice se představilo deset
nejlepších dvojic z původního počtu zhruba šesti tisíc přihlášených. Happyendem skončila
účast pro chomutovskou Lucii Hlinovskou a její pětiletou dceru Valerii, jež se do finálového
večera nominovaly až z postu náhradnic, přesto skončily třetí. Vítězkou se stala Radana
Vozňáková z Rychvaldu se synem Danielem. Na prvním snímku tři vítězné dvojice spolu
s porotou a organizátory, na druhém šťastná rodina Hlinovských.
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Mistrovství České republiky v plavání dospělých v Českých Budějovicích přineslo
velkou radost chomutovské Slávii. Nejlepší závodnice oddílu Simona Baumrtová zde totiž
vybojovala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile, navíc ve své královské disciplíně 200 metrů znak
splnila limit pro účast na světovém šampionátu dospělých! Dosaženým časem 2:14,04 také
znovu překonala svůj osobní rekord (více v článku v závěru této kapitoly).

Březen

Velký sen o postupu do extraligy se rozplynul. Hokejisté KLH Chomutov sice ve
čtvrtfinále play off čtyřmi výhrami v řadě hladce vyřadili Duklu Jihlava (na snímku hráči
Chomutova v bílých dresech), ale v následné semifinálové sérii nepřešli přes Kometu Brno,
které podlehli těsně 3:4 na zápasy. V šestém utkání na domácím ledě přitom byli postupu
velmi blízko, ale tento klíčový zápas v prodloužení prohráli 1:2. Naději chomutovského klubu
a fanoušků ještě nějaký čas živilo oznámení Znojma o úmyslu prodat extraligovou licenci.
Jihomoravský klub nakonec dal přednost právě spřízněnému geografickému sousedovi z
Brna, který předtím pro změnu nestačil ve finále na Ústí nad Labem.
Zatímco sezona hokejového A mužstva byla neúspěšná, junioři a dorostenci KLH
Chomutov byli spokojeni. Oba týmy coby nováčci extraligy se včas zbavily obav ze sestupu,
umístily se uprostřed tabulky základní části (junioři třináctí, dorostenci čtrnáctí) a důstojnou
roli sehrály i v osmifinále play off.
Sdružení Rodáci a přátelé města Chomutova, které si za cíl klade zisk finančních
prostředků na nové varhany v kostele sv. Ignáce na náměstí 1. máje, uspořádalo první
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reprezentační ples. Na svůj záměr pořadatelé v tombole vybrali 15 041 Kč. Na plese byla také
poprvé představena nová sbírková nádoba, která byla poté převezena do hypermarketu
Globus, kde mají všichni příznivci této iniciativy možnost na varhany přispět. Přímo v kostele
sv. Ignáce pak během roku sdružení uspořádalo dva koncerty. Na tom červnovém vystoupil
světově uznávaný houslista Jaroslav Svěcený a za doprovodu klavírní virtuozky Markéty
Cibulkové zahrál především skladby Antonína Dvořáka. Na dobrovolném vstupném bylo
vybráno 7 684 korun. Na druhém koncertě, který proběhl v listopadu, vystoupily dva místní
pěvecké sbory – dětský Happy Smile pod vedením Aleny Valevské a pak Hlahol se
sbormistrem Miroslavem Šulcem, který byl doprovázen Komorním orchestrem města
Chomutova pod vedením Marie Fartákové. Dobrovolné vstupné přineslo na účet Varhany
pro Ignáce 5 652 korun, další dva tisíce vložil do sbírkové nádoby za Hlahol Miroslav Šulc.
Vynikající juniorská plavkyně Simona Baumrtová, která na konci ledna vyhrála svou
kategorii ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska pro rok 2008, zabodovala i v jejím
krajském finále, kde v kategorii mládeže obsadila třetí místo. Mezi dospělými skončili dva
zástupci Chomutovska v první desítce - Lubomír Vrbenský osmý a Marcela Krauzová devátá.

Duben
Jeden případ, kdy se v médiích skloňovali Romové a Chomutov v opačné rovině než
obvykle. V boji o titul Miss Roma ČR 2009 v Hodoníně zvítězila dvacetiletá chomutovská
kadeřnice Aneta Kančiová.

Čtrnácté Chomutovské slavnosti se premiérově tematicky odkazovaly k období tzv.
první republiky. Atmosféru doby navozovala kulturní vystoupení i sortiment zboží ve
stáncích, s dobovými rekvizitami proběhly dětské soutěže i soupeření cechů vedených vždy
jedním z radních města. K tématu se vázal i zápis do České knihy rekordů a kuriozit, který si
Chomutov vysloužil v počtu lidí v buřince na jednom místě. Komisaři agentury Dobrý den jich
zaevidovali 128. Na prvním snímku vystoupení cirkusu Berto, který pobavil děti i dospělé, na
druhém pak buřinky letící k nebi na oslavu českého rekordu.
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Květen

Chomutovské slavnosti skončily na 1. máje historicky prvním závodem dračích lodí na
Kamencovém jezeře. O pohár primátorky Chomutova bojovalo dvacet dvacetičlenných
amatérských posádek, které doplňovali kormidelník a bubeník udávající rytmus. Podmínkou
byla účast alespoň čtyř žen na každé lodi. Každá z dračích posádek jela dvě kvalifikační jízdy.
Podle výsledků se vytvořilo pět čtyřčlenných skupin, které jely o konečná umístění. Po
dramatických a napínavých soubojích se celkovým vítězem prvního ročníku Dragon Cupu stal
tým CV Relax vedený chomutovským zastupitelem Zdeňkem Fojtíkem.
Chomutovská skupina X-Left To Die pokřtila 2. května v Kulisárně u divadla své první
oficiální CD. Album s názvem Potešma shrnuje to nejlepší, co kapela zatím vytvořila (více
v článku v závěru této kapitoly).
V prvních třech květnových dnech se TŠ Stardance Chomutov představila na
Mistrovství Evropy ve show dance v Srbsku. Velká dětská formace Kovbojové a malá dětská
skupina Hřiště si odtamtud přivezly stříbrné medaile.
Nejlepší tuzemská zpěvačka Lucie Bílá (na snímku), navíc
čerstvě ověnčená dalším Českým slavíkem, zazpívala 7. května
v rámci svého turné i v Chomutově. Ve dvouhodinovém programu
zazněly téměř tři desítky hitů ze všech zpěvaččiných sólových desek
i muzikálových rolí. Vyprodané hlediště chomutovského divadla ji
za výkon odměnilo potleskem ve stoje.
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Červen
Chomutovský mládežnický box ve skončené sezoně opět potvrdil pozici absolutní
české špičky. Junioři VEKIBOXu Chomutov totiž potřetí v řadě skončili první v lize mládeže,
vybraní borci pak úspěšně reprezentovali Českou republiku na mezinárodních turnajích a
zejména Jan Kováč, Radek Giessmann a Ruslan Sofrančuk z nich pravidelně vozili medaile.

Šestému ročníku festivalu Otevřeno nepřálo počasí, ovšem přes chlad a částečně i
déšť si diváci na neotřelá kulturní vystoupení cestu našli. Nejvíc jich podle očekávání přišlo na
páteční koncerty na náměstí 1. máje, kde vystoupila nestárnoucí rebelka a rockerka Jana
Uriel Kratochvílová s kapelou Illuminatica (na snímku) a poté slovenská pop-rocková skupina
No Name. V mixu místních a přespolních účinkujících, stálic šoubyznysu a jeho nováčků ještě
vystoupili žáci ZUŠ Chomutov s baletem Carmen, také jejich hudební uskupení Tequila Band
a Oklep, dále skupiny V3SKA, CCTV Allstars, Fast food Orchestra a Duo EV, divadla Décalages,
Kvelb a Já to sem, strhující ohňovou šou předvedli Pa-li-tchi.
V chomutovském padesátimetrovém bazénu se uskutečnil šestý ročník plaveckých
závodů pro tělesně a zrakově postižené Eurowaves 2009 - Pohár pro všechny Evropany.
Závod pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru přilákal do Chomutova 130
účastníků z devíti evropských zemí. Nejhodnotnějším výkonem mítinku byla kraulová
dvoustovka bývalé paralympijské reprezentantky a medailistky ze Sydney Kateřiny Liškové,
která se osobním rekordem 3:09,86 po přepočtu dostala na hodnotu 996 bodů.
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Podobně jako o měsíc dříve získala TŠ Stardance na další z
vrcholných akcí dvě stříbrné medaile. Na Mistrovství světa a
Evropy v disco dance v Ostravě se o ně zasloužilo jednak duo
děvčat Natálie Moskvitinová – Dominika Andresová a jednak sólo
vystoupením Natálie Moskvitinová, která byla jedinou Češkou ve
finále. Ještě větší medailovou žeň zažili zástupci Beethovenu D.C.
EXE. Mistrem světa se stala dětská formace s názvem Jako blesk,
vicemistrem pak juniorská formace What are you looking at? a také
v dětské kategorii sólo Vítek Lukavec (na snímku). Mistrem Evropy
v disco dance se stala formace dospělých se sestavou Jai ho.
Národní házenkářky SK Chomutov NH další mistrovský titul do sbírky nepřidaly, byť
jen velmi těsně. Ve finále 1. ligy hrály s Tymákovem nejprve na jeho hřišti 13:14 a poté doma
16:15. Ve prospěch západočeského celku tak rozhodl větší počet branek vstřelených na
soupeřově hřišti.
Simona Baumrtová zazářila na mezinárodních plaveckých závodech Mare Nostrum
v Barceloně. Nejlepší závodnice TJ Slávie Chomutov startovala ve třech disciplínách: na 50
metrů znak obsadila 9. místo v čase 0:29,77. Na 100 metrů znak překonala svůj osobní
rekord o 0,89 sec. a v čase 1:02,28 obsadila v rozplavbách čtvrté místo, které pak potvrdila v
odpoledním finále v čase 1:02,30, když ji překonaly pouze dvě finalistky a jedna
semifinalistka z loňské olympiády v Pekingu. Časem 1:02,28 zaostala pouze 0,54 sec. za
českým rekordem legendární Ilony Hlaváčkové. Vrcholem pak byl nedělní závod na 200
metrů znak. Již v rozplavbách si zlepšila osobní rekord na 2:13,41 a celkově druhým časem
postoupila do odpoledního finále, ve kterém obsadila, stejně jako den předtím na poloviční
trati, skvělé čtvrté místo v čase 2:13,40. Oba tyto časy znamenaly překonání českého
ženského rekordu (více v článku v závěru této kapitoly).

Červenec
Viktoriánské slavnosti už popáté představily obyvatelům
Chomutova a jeho návštěvníkům folklorní tradice nejen české, ale i
vzdálených evropských krajů. Tentokrát na něm spolu s pořádajícím
Krušnohorem a dalším domácím souborem Skejušanem vystoupily
litevský Suvartukas, slovenská Magura, moravský Lipovjan a
západočeská Stázka. Všech šest uvedených souborů hrálo, zpívalo a
tančilo na několika místech a scénách v rozpětí čtyř dnů. Dvakrát
v zahradní restauraci u chomutovského divadla, dvakrát v atriu
SKKS a jednou na zámku Červený hrádek. S komornějším pojetím
vystoupily i na mši svaté v kostele sv. Ignáce (na snímku), kterou
celebroval litoměřický biskup Josef Koukl.
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Chomutovští softbalisté Lubomír Vrbenský, Jaroslav Mikulec, Václav Svoboda, Jiří
Nezbeda a Jakub Vrba se v dresu české reprezentace zúčastnili MS v Kanadě. Kvalitními
výkony přispěli k tomu, že mnohonásobní mistři Evropy obsadili 9. místo.
Simona Baumrtová se opět zapsala do historie chomutovského plavání, poprvé totiž
člen zdejšího oddílu startoval na seniorském mistrovství světa. Závodnice TJ Slávie
Chomutov navíc potvrdila pozici nejlepší současné české plavkyně, když ve své nejsilnější
disciplíně 200 metrů znak se z rozplaveb probojovala až do semifinále, kde obsadila celkově
15. místo, mezi Evropankami byla sedmá. Postarala se tak o nejlepší český výsledek od MS
2003, protože od následujícího šampionátu žádný český závodník z rozplaveb nepostoupil.
Během šampionátu Simona Baumrtová vytvořila tři české rekordy a spolupodílela se na
vytvoření rekordu v ženské polohové štafetě. Jako jediná z reprezentantů ČR startovala ve
čtyřech disciplínách.

Srpen

Slunečné počasí doprovázelo letošní ročník festivalu Kamenčák, na němž na dvou
scénách vystoupily hvězdy popové, folkové a rockové muziky. Na hlavní scéně se představili
Ewa Farna, skupiny Baby Grace, X-Left To Die, dále Jana Lota, Michal Hrůza a David Koller. Na
druhé scéně si užili především folkaři, kterým zahráli písničkáři Jana Vébrová a Jindra Kejak,
skupina Strašlivá podívaná nebo mexická formace Santy y su Marabú. Výjimečnou pozici i
divácký ohlas měla skupina Kryštof, jejímž vystoupením Kamenčák 2009 o den dříve začal. Na
snímku Jana Lota, vlastním jménem Jana Španělová, která se zpěvem začínala v Chomutově.
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Možná nejpopulárnější česká hudební skupina Chinaski 14. srpna opět vystoupila
v Chomutově. Nikoliv však na koncertě, ale na veřejnosti úspěšně utajené akci pro fanklub
kapely v Golf Clubu v areálu Kamencového jezera. Několik desítek nejvěrnějších příznivců, v
drtivé většině děvčat, se spolu se svými idoly zúčastnilo různých soutěží, na závěr pak kapela
odehrála malý koncert.
Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov nadále vládnou evropské klubové scéně.
Potvrdil to Pohár mistrů evropských zemí v Itálii, kde se o titul utkalo devět nejlepších celků
starého kontinentu. Bobři totiž vyhráli nejen základní část, ale spolehlivé výkony je přes play
off dovedly až do finále. Ani tam nezaváhali, španělský celek Magos Tenerife především díky
bodové smršti ve čtvrté směně porazili 5:0. Chomutov se tak při své desáté účasti na PMEZ
popáté radoval z prvenství, čtyřikrát získal stříbrnou a jednou bronzovou medaili.
Občanské sdružení Kuprospěchu uspořádalo šestý ročník nezávislé hudební přehlídky
Cumbajšpíl. Hlavními hvězdami byla přední česká zpěvačka Monika Načeva, romský písničkář
Mário Bihári, nejen taneční Neočekávaný dýchánek, průkopníci českého reggae a dubu
Hypnotix a kultovní postpunková kapela Rány těla. Mimo nich se představila i řada zástupců
hudební scény regionu.
TŠ Stardance se v úplném závěru srpna zúčastnila Mistrovství Evropy mažoretek
v Polsku a získala tam tři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Zlato vybojovaly velká
formace kadetek, malá skupina juniorek a duo kadetek Kristýna Pěnkavová – Natálie
Valentová.

Září
Obě chomutovské taneční školy uspěly na Mistrovství
Evropy v disco dance v Bratislavě. Tanečníci Beethovenu D.C. EXE
si ze Slovenska přivezli dvě medaile, když o zlato se obhajobou
titulu postaral Vítek Lukavec a stříbro vybojovalo duo Natálie
Nováková – Tomáš Topolančin. Za TŠ Stardance zazářila opět
Natálie Moskvitinová (na snímku), která porazila všech 54
soupeřek, jako jediná Češka se dostala do finále a v něm nakonec
po zásluze získala titul mistryně Evropy v kategorii desetiletých
děvčat.
Se stejným cílem – tedy postoupit do nejvyšší soutěže – zahájili další sezonu hokejisté
KLH Chomutov. Opět se na to v letní přestávce výrazně posílili. Na trenérskou lavičku usedl
Radim Rulík, držitel zlatých medailí z MS dvacetiletých i dospělých, výraznou obměnou prošel
hráčský kádr. Klub znovu lovil v extraligových vodách, například z Karlových Varů přivedl
čerstvým mistrovským titulem ověnčeného Milana Procházku, ze Slavie Praha pak Milana
Krafta, který má jak titul z juniorského mistrovství světa, tak bohaté zkušenosti z NHL.
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Přestupové snahy pak vyvrcholily příchodem bývalého reprezentačního útočníka,
hokejového bouřliváka Radka Dudy z Českých Budějovic.
Od 16. září je v prodeji román chomutovského spisovatele Karla Patočky Commandos
– bič na Tálibán, který pojednává o české armádě v Afghánistánu. Občanským povoláním
policista vydal u renomovaného nakladatelství Naše vojsko už třetí titul, další dva má
připravené a několik dalších rozepsaných.
Nestárnoucí Oldřich Dvořák vybojoval zlatou medaili na Mistrovství světa v zápase
veteránů ve finské Kouvole, a to v těžké váze do 130 kg kategorie nad 55 let. Pro 56letého
bývalého olympionika a nyní jednatele klubu ASK VALZAP to byl již třetí titul veteránského
mistra světa.

Říjen

Při třinácté účasti ve finále nejvyšší soutěže softbalisté SC 80 Beavers Chomutov
desátý titul nezískali. Nad jejich síly byl tým Eagles Praha-Krč, kterému podlehli 1:3 na
zápasy. Snímek je z jediného vítězného utkání, ve kterém Beavers soupeře rozstříleli 7:0, na
pálce Jiří Peksa.
Chomutovský windsurfař a olympionik Tom Malina uzavřel sezonu světového poháru.
Po sedmi odjetých závodech, v nichž se střídaly úspěchy s neúspěchy, mu ve světovém
žebříčku PWA patřila 35. příčka, která oproti předchozímu ročníku znamenala další zlepšení.
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Kadeti (15 až 17 let) zápasnického klubu ASK VALZAP Chomutov získali potřetí v řadě
titul mistra republiky v kategorii týmů. Rozhodl o tom závěrečný čtvrtý turnaj v Prostějově.

Listopad
Chomutovská učitelka Monika Charvátová s dvanáctiletou dcerou Monikou obsadily
druhé místo v zemském českém finále soutěže Missis 2010 o nejsympatičtější maminku a
postoupily do celorepublikového finále. Vítězkou se stala Věra Vondrášková s osmiletým
Viktorem z Katovic.
Windsurfař Tom Malina chce dosáhnout a minimálně pět vteřin udržet rychlost 40
námořních uzlů, tedy 74,1 km/hod., což se v Česku zatím nikomu oficiálně nepodařilo.
K pokusu si vybral Přísečnickou přehradu. U správce tohoto vodního díla Povodí Ohře si
vyjednal povolení a během listopadu zde uskutečnil několik pokusů, bohužel kvůli slabému
větru všechny neúspěšné. Na jaře hodlá pokračovat.
Mistrovství světa v latino show pod názvem World dance Latino Festival se
v libereckém centru Babylon zúčastnily obě chomutovské taneční školy. A opět se zařadily do
absolutní světové špičky. Formace osmnácti nejmladších tanečnic Beethovenu D.C. EXE
vybojovala s choreografií Kočičí, či, či, či zlatou medaili, stejně jako čtyřiadvacet dětí TŠ
Stardance, které titul získaly za vystoupení Hawai v kategorii do 10 let. Velká formace
nejmladších dětí (do 8 let) TŠ Stardance své první vystoupení na MS dotáhla k 5. místu.
Jen o několik dní později cestovali reprezentanti TŠ Stardance do německé Riesy, kde
proběhlo Mistrovství světa v show dance. Malá skupina dětí s choreografií Hřiště zde
obsadila 5. místo.

Prosinec
V Městském divadle v Chomutově proběhla tradiční soutěž
Chomutovské taneční gala – Velká cena města Chomutova, při níž
se několika stovkám diváků představily páry ze sedmi zemí. Akci
společně pořádaly město Chomutov a Sportovní taneční klub
Stardance Chomutov, jehož čelní reprezentanti Jan Smetana –
Marta Šantorová obsadili páté místo v kategorii latinskoamerických
tanců.
Nejznámější česká zpěvačka Lucie Bílá vystoupila 17. prosince znovu v Chomutově.
Koncert v kostele sv. Ignáce uspořádala společnost Restamo Holding jako poděkování
obchodním partnerům, ale navštívit ho mohla i veřejnost. Zpěvačka zazpívala známé hity,
písně z muzikálů a vánočně laděné skladby. Kostel zaplnilo pět set diváků.
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2. 2. Svěží vítr na českou hudební scénu vane z Chomutova
V Chomutově působí celá řada hudebních skupin nejrůznějšího žánrového zaměření.
Skupině X-Left To Die, která od svého začátku působí pod křídly Střediska knihovnických a
kulturních služeb na Palackého ulici, kvalitní původní tvorba, instrumentální zručnost a
strhující pódiová prezentace umožnily postupně se z regionálního hudebního rybníčku
vymanit a v současnosti již úspěšně oslovují rockové a metalové fanoušky po celé republice.
X-Left To Die vznikli na jaře roku 2004 na troskách dvou kapel. Zakládající sestavu
tvořili David Weingärtner (zpěv), Roman Knop (kytara), Víťa Růžička (baskytara) a Míra
Špernoga (bubny), toho však brzy za bicími vystřídal konzervatorista Honza Valenta. Přes
mnohdy diametrálně odlišné inspirační zdroje kluci brzy zjistili, že mají stejné hudební cítění
a jejich tvorba dokáže zaujmout publikum i hudební experty. Svůj styl nazvaný blue-core
vysvětlují jako pochmurný, sklíčený, smutný, rozladěný. Pasuje to především k textové
stránce tvorby a k samotnému názvu kapely, který se dá volně přeložit jako „neznámo kolik
času zbývá do smrti“. Ovšem kdo by čekal utahané, lkavé melodie, byl by ohromen nářezem
a přívalem energie, kterou skupina vkládá do hudby i do jevištní prezentace. Tam hudebníci
sázejí i na lehce avantgardní kostýmy.
Prvním hudebním záznamem skupiny bylo v listopadu 2004 demo. Následující rok
vyhrála v Annabergu-Buchholzi Rockovou cenu Krušných hor, za což získala příležitost natočit
v drážďanském studiu CD. To nahráno bylo, ovšem nikdy nevyšlo. Výměna bubeníků
podnítila vydání druhého dema. Další prvenství na přehlídkách a v soutěžích přišla v roce
2007. Nejprve to bylo vítězství na plzeňské Múze, za což skupina získala tři nahrávací dny ve
studiu, které využila k natočení třetího dema. Následně X-Left To Die v pražském Matrixu
vyhráli Skutečnou ligu. I tam, mimo dalších cen, získali nahrávací hodiny ve studiu a také
poukaz na videoklip, výsledkem čehož je obrazový materiál k písni All Is Saint. Další krok
směrem vzhůru kapela učinila v létě 2008 vítězstvím v České rockové lize, přestože s ní
soupeřilo dalších dvě stě padesát hudebních skupin. Také zde bylo jednou z cen natočení
klipu v hodnotě sto tisíc korun, tou hlavní pak nahrání CD, tentokrát už na skutečně
profesionální úrovni. V říjnu 2008 se skupina X-Left To Die rozrostla o dalšího kytaristu Ivana
Bublu. Už s ním absolvovala první opravdovou koncertní šňůru, kterou v prosinci zakončila
v kadaňském Orfeu. Tam nahrála live DVD (dosud nevydáno), čímž si vybrala jednu z hlavních
cen za prvenství v České rockové lize.
Pak přišel rok 2009 a s ním v prvních čtyřech měsících intenzivní práce na prvním
oficiálním albu, coby ceně za již zmíněné prvenství v České rockové lize. Nahráno bylo ve
studiu Propast u Petra Jandy, vyšlo v květnu, jmenuje se Potešma, obsahuje 14 skladeb a
prodává se za 190 korun. Skupina koncertuje po celé republice a přes léto hraje takřka na
všech prestižních festivalech v ČR, ať už je to Rock For Churchill ve Vroutku, Masters Of Rock
ve Vizovicích, Noc plná hvězd v Třinci, Basinfirefest ve Spáleném Poříčí u Plzně, Rock For
People v Hradci Králové, Rockový slunovrat v Řevnicích, Sázava fest v Kácově nebo Vysmáté
léto v Kadani. Výsadní postavení mezi koncerty má vystoupení 3. června v Brně, kde X-Left To
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Die předskakují glamrockové legendě Marylinu Mansonovi. Zejména zpěvákovi Davidu
Weingärtnerovi se tak splnil jeden z životních snů.
Hektická a úspěšná koncertní činnost se odráží i v zájmu médií, skupina tak dává
rozhovory v rádiích i v hudební televizi Óčko. Tím dále roste počet jejích fanoušků a
Chomutov je tak zmiňován v dalších pozitivních souvislostech.

Závěrečná děkovačka po koncertě v Kulisárně, kde X-Left To Die křtili své nové CD.
Zleva Roman Knop, David Weingärtner, Víťa Růžička, Honza Valenta a Ivan Bubla.
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2. 3. Plavkyně Simona Baumrtová prožila nejúspěšnější rok
své kariéry
Pro Simonu Baumrtovou (ročník 1991)
byl rok 2009 jasně nejúspěšnější v její plavecké
kariéře. Sbírala jeden úspěch za druhým, a tak
se z pozice nejlepší oddílové plavkyně TJ Slávie
Chomutov pozvolna přesunula na post nejlepší
plavkyně České republiky.
Již v lednu Simona s reprezentací odjela
na třítýdenní soustředění do Jihoafrické
republiky. Po návratu se zúčastnila mistrovství
České republiky v Českých Budějovicích, kde
toužila splnit limit na MS do Říma. To se jí
podařilo už první den, a to v její nejsilnější
disciplíně 200 metrů znak, kde zvítězila časem
2:14,04, což znamenalo překonání limitu na
MS o 0,88 sekundy. I další část šampionátu se jí
vydařila - dosáhla jednou na 1. místo a dvakrát
na 2. místo z celkových čtyř startů na MČR. V
dalších měsících pilně trénovala a její časy se
postupně zlepšovaly. V dubnu uspěla na
mezinárodních závodech Austria meeting ve
Vídni, kde obsadila první, druhé, třetí a čtvrté místo. Důkazem dalšího růstu výkonnosti byly
výsledky na závodech Mare Nostrum v Barceloně. Poprvé v životě se jí podařilo překonat
český seniorský rekord, a to hned dvakrát - v závodě na 200 metrů znak, kde v rozplavbách
zaplavala čas 2:13,41, který pak ve finále ještě vylepšila na 2:13,40.
Posledním závodem před mistrovstvím světa v Římě pak bylo Letní mistrovství České
republiky v plavání v Praze-Podolí. Simona se představila ve čtyřech disciplínách - 50, 100,
200 metrů znak a 200 metrů polohový závod. Ve všech zvítězila a vytvořila dva české
seniorské rekordy - 200 znak (2:11,89) a 200 polohový závod (2:16,53). Po tomto mistrovství
se již plně soustředila na poslední přípravu před MS v Římě.
Na mistrovství světa v Římě se Simona kvalifikovala jako jediná česká reprezentantka
ve čtyřech disciplínách - 50, 100, 200 znak a 200 polohový závod. Jejím velkým přáním bylo
probojovat se do semifinále. Největší šance se rýsovaly na 200 metrů znak, předpokládalo se
však, že si bude muset opět zlepšit osobní rekord. To se chomutovské plavkyni povedlo, čas
2:11:08 a tím pádem 15. místo jí kýžené semifinále vynesly. Tam si nejlepší osobní čas opět
zlepšila na 2:10,79 a skončila celkově patnáctá (sedmá z Evropanek). Z reprezentantů Česka
se již nikomu dalšímu nepodařilo do semifinále postoupit. Jednalo se o nejlepší umístění a
zároveň nejlepší výsledek českého plavce na MS od roku 2003. Předposlední den šampionátu
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vytvořila ještě český seniorský rekord na 100 metrů znak - 1:01,59, kterým překonala
legendární Ilonu Hlaváčkovou, bývalou mistryni Evropy.
Po návratu Simona v první polovině srpna odpočívala a ke konci měsíce se již vrhla do
přípravy na podzimní sezonu, která vrcholila mistrovstvím Evropy v 25metrovém bazénu v
Istanbulu. Tam již měla účast jistou, neboť nemusela plnit kvalifikační limity díky svým
skvělým výsledkům z první části sezony. Jejím tajným cílem byla alespoň jedna finálová účast.
První závody absolvovala v říjnu v Trutnově, pak se společně s reprezentací zúčastnila
soustředění na Kypru. V listopadu na závodech opět dokazovala skvělou formu. V Roudnici
překonala český seniorský rekord na 200 metrů polohový závod - 2:13,40 a v disciplíně 100
metrů znak se jako druhá Češka (po Iloně Hlaváčkové) dostala pod jednu minutu. V Brně se
poprvé na podzim objevila na své parádní trati - 200 metrů znak. Zvítězila rozdílem 2,5
sekundy a překonala český rekord výkonem 2:06,02 (do té doby ho držela bývalá mistryně
Evropy Kateřina Pivoňková). Po tomto závodě následovala závěrečná příprava před
evropským šampionátem v Istanbulu.
Prvním představením Simony Baumrtové na těchto vrcholných závodech byla
disciplína 100 metrů znak. V ní překonala časem 0:58,62 svůj osobní rekord, v následném
semifinále pak měla smůlu, neboť skončila na prvním nepostupovém místě. Vše si
vynahradila v dalších závodech. Na 50 metrů znak skončila šestá vynikajícím časem 0:27,12.
Poslední den pak dohmátla na 200 metrů znak na šestém místě v českém rekordu 2:05,07.
Simona na těchto závodech dopadla z českých reprezentantů nejlépe. Poslední předvánoční
víkend byl určen mistrovství České republiky dorostu, kde Simona startovala v šesti
disciplínách a ve všech zvítězila.
Na vrcholných závodech (mistrovství světa Řím, mistrovství Evropy Istanbul) se
Simona Baumrtová stala nejúspěšnější českou plavkyní. Během roku překonala celkem 10
seniorských českých rekordů, získala 6 seniorských a 6 dorosteneckých mistrovských titulů a
získala 1. místo v celostátní anketě plavkyně roku 2009.
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2. 4. Rozhovor s Marcelou Krauzovou: Je to krásný závěr
Sportovcům na Chomutovsku vládla v roce
2009 žena. Kdyby žena – děvče! Anketa Nejúspěšnější
sportovec Chomutovska za svých čtrnáct ročníků
mladšího vítěze, než je kanoistka Marcela Krauzová
(na snímku), neměla. V předchozích dvou letech
vyhrála v anketě mládežnickou kategorii, teď plynule
přesedla na pomyslný seniorský trůn. Zároveň je
jasné, že se na něm déle než do příštího vyhlášení
neohřeje. Devatenáctiletá reprezentantka totiž na
začátku roku odešla z SC 80 Chomutov rozvíjet svůj
talent do pražské Dukly.
S jakými pocity jste pohár pro nejlepšího
sportovce přebírala? Věřila jste v umístění na
vyšších příčkách?
„První pocit byl šok, protože jsem to absolutně
nečekala… Doufala jsem možná v první desítku, ale
jak se vyhlašování začalo chýlit ke konci, tak jsem se spíš smiřovala s tím, že letos, poprvé
mezi dospělými, z toho nic nebude. A ono nakonec místo nejvyšší!“
Pohár vám předával předseda CHSU Petr Doležal, o němž zasvěcenější vědí, že do
nedávna byl vaším trenérem. To musel být oboustranně emotivní moment...
„Ano, byla to pro mě, a myslím že i pro Petra, velmi emotivní chvíle. Vždyť mě
trénoval od nějakých jedenácti let a za tu dobu už jsme společně mnoho prožili. Potkávali
jsme se denně, a tak můžu říct, že náš vztah není jen sportovec - trenér, ale jsme i dobří
kamarádi.“
Předstihla jste tradičně úspěšné softbalisty, s nimiž je kanoistika organizována
v jedné jednotě…
„Sofťáky znám víceméně jen od vidění, lépe se znám pouze se stálicí ankety Lubošem
Vrbenským, se kterým jsem se pravidelně potkávala právě na vyhlašování ankety. Jinak
softbalistům samozřejmě fandím a přeji jim jejich úspěchy. Myslím, že svými výsledky se jim
podařilo přilákat pozornost nejen na sebe, ale i na Českou republiku a Chomutov, čehož si
velmi cením.“
Odešla jste do Dukly, vaše působení v chomutovské kanoistice jste tedy zakončila
stylově.
„Stylově? Díky, to zní hezky. Ano, musím uznat, že takový závěr je krásný. Navíc si
dobře uvědomuji, že to bylo poprvé a naposledy, protože vyhrát Sportovce roku už se mi
v pražské konkurenci patrně nepoštěstí. I když – můj odchod není úplným odchodem. Téměř
každý týden jsem alespoň na skok v Chomutově, a tak se stále vídám s bývalým trenérem
Petrem Doležalem i tréninkovými parťáky.“
Můžete už teď srovnat podmínky v chomutovském oddílu a v Dukle?
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„Rozdíl bych viděla především ve vybavení loděnice, která sportovcům v Dukle
poskytuje kompletní tréninkové zázemí. Zatímco v Chomutově máme saunu, tak Dukla má
navíc i vířivku a pravidelně tam dochází masér. Tímto se ´duklákům´ dostává všeho, co je pro
trénink, ale i pro dokonalou regeneraci potřeba. Na Dukle máme místnost s pádlovacími
trenažery, takže člověk ani v zimě nevyjde ze cviku. Na takové služby pochopitelně
chomutovský oddíl finančně nedosáhne, ale třeba se to jednou zlepší…“
Kanoistika na vrcholové úrovni je dřina. Kompenzuje vám to radost z úspěchů?
„Máte pravdu, že kanoistika je náročná, jako každý sport, a není snadné skloubit
trénink, školu a přátele. Ne každý to pochopí a ne každý by byl ochoten obětovat sportu tolik
času. Pro mě je vše kompenzováno nejen úspěchy, ale také tím, že trávím svůj čas s lidmi,
kteří mají stejnou zálibu jako já - zničit se na tréninku.“
Zničit se? To zní divně…
„Ano, ale myslím, že právě těžké tréninky, které absolvujeme společně, z nás dělají
dobrou partu, takže se rádi vidíme i mimo sportoviště a zajdeme do kina nebo na kafe.
Kanoistika mi bere volný čas a možnost podnikat věci spontánně - mám svůj tréninkový plán
a ten musím dodržet. To je komplikace pro mé nesportovní kamarády, ale ti nejlepší to
chápou a dokážeme si najít pro sebe čas. Sport mi naopak dává hezké zážitky a taky možnost
podívat se s reprezentací do světa. Pokud k tomu přibude ještě nějaký uspokojivý výsledek,
není co řešit.“
Před olympiádou v Pekingu existovala naděje, že se na ní dostanete. Jaké jsou vaše
vyhlídky na Londýn 2012?
„Olympiáda vždycky byla a i nadále zůstává mým snem, nejvyšší metou. Jenže si
zároveň uvědomuji, že to, co dělá olympiádu výjimečnou, je skutečnost, že se tam nemůže
nominovat každý. Takže budu sportovat, dokud mi to bude přinášet dobrý pocit, a jestli se do
toho Londýn přimotá, pak budu jedině šťastná. Naděje přece umírá poslední, a tak mi
nezbývá, než se tři roky v Dukle činit a doufat, že to třeba dobře dopadne…“
Vizitka Marcely Krauzové
- celkově 35 titulů mistryně ČR + 4 stříbrné a 7 bronzových medailí z MČR (ze závodu
v kanoistickém maratonu, sprintech na 500 a 1 000 m, nebo na dlouhých tratích 5 km)
- mezinárodní výsledky:
2005: 4. místo na MEJm (K1) Česká republika, Týn nad Vltavou
2006: 2. a 5. místo na MEJ (K2) v Řecku (Athény), 2. (K2) a 7. (K1) místo na MSJm ve Francii
(Trémolat)
2007: 1. (K1) a 5. (K2) místo na MEJm na Slovensku (Trenčín), 2. (K2) a 6. (K1) místo na MSJm
v maďarském Györu
2008: 12. místo (K2) na MSm dospělých, Týn nad Vltavou
- další úspěchy: 7. místo v anketě Juniorský sportovec ČR roku 2006 (spolu s Martinou
Víchovou z Děčína), 9. místo v anketě Juniorský sportovec ČR roku 2007, dvakrát 1. místo,
jednou 2. a jednou 3. místo v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska v kategorii
mládeže, 1. místo v anketě Nejúspěšnější sportovec Chomutovska 2008 v hlavní kategorii
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Kapitola 3.: Veřejná správa
3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova
Rada města Chomutova v roce 2009 pracovala ve složení (abecedně):
Stanislav Aubrecht
Petr Husák
Martin Klouda (od 14. 12.)
Mgr. Jan Mareš
Mgr. Pavel Karel Markvart
PaedDr. Jiří Roth
Mgr. Ing. Ivana Řápková
Ing. Jan Řehák
Jindřich Stádník
Marie Štáfková (do 14. 12.)
Ing. Kamila Vrtišková (roz. Nováková)
Rada města Chomutova v roce 2009 zasedala třicetkrát, z toho dvacetkrát řádně a desetkrát
mimořádně. Zasedání proběhla v těchto termínech: 6. ledna, 19. ledna, 26. ledna, 2. února,
16. února, 2. března, 6. března, 10. března, 16. března, 30. března, 6. dubna, 20. dubna,
23. dubna, 4. května, 18. května, 1. června, 8. června, 15. června, 26. června, 13. července,
31. srpna, 7. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 9. listopadu, 11. listopadu, 30. listopadu,
7. prosince, 14. prosince.
Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2009 pracovalo ve složení (abecedně):
Stanislav Aubrecht
MUDr. Jiří Binter
Ing. Vladimír Čermák
Ing. Ladislav Drlý
Zdeněk Fojtík
PhDr. Zdeněk Hejna
Ing. Miloň Houda (od 2. 2.)
Petr Husák
Ing. Vladimír Janda
MUDr. Michal Kasl
Martin Klouda
Jaroslav Komínek
Ing. Rudolf Kozák (do 2. 2.)
MUDr. Jaroslav Krákora
Jiří Kubíček
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Stanislav Mandát
Mgr. Jan Mareš
Mgr. Pavel Karel Markvart
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
Ing. Kamila Vrtišková (roz. Nováková)
Libuše Zmátlová
Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2009 zasedalo osmkrát, z toho čtyřikrát řádně a
čtyřikrát mimořádně. Zasedání proběhla v těchto termínech: 2. února, 30. března, 1. června,
22. června, 21. září, 19. října, 30. listopadu, 14. 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).

Zde je průřez nejzásadnějšími a nejzajímavějšími rozhodnutími:
Zastupitelstvo už na prvním zasedání 2. února muselo zareagovat na prohlubující se
hospodářskou krizi, která stále více snižovala příjmy města. Proto nařídilo omezit také
výdaje. Zastaveno bylo zahajování nových investičních akcí, s výjimkou investičních akcí
v rámci IPRM a akcí určených samotným zastupitelstvem. Vedoucí magistrátních odborů a
ředitelé městských organizací také dostali příkaz zahájit krizové řízení finančních toků a
předložit radě města prostřednictvím odboru ekonomiky návrhy na úspory výdajové stránky
rozpočtu města.
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Na stejném zasedání mezi sebou zastupitelé přivítali nováčka. Slib zastupitele složil
čtyřicetiletý Ing. Miloň Houda (ČSSD), který nahradil Rudolfa Kozáka ze stejné strany,
někdejšího místostarostu.
Rada města na svém zasedání 2. března určila finanční částky pro takzvané
podporované sporty. Mezi vybrané sportovní kluby rozdělí přes 9,7 milionu korun, tj. o 230
tisíc korun víc než v předchozím roce. Nejvíc získali opět hokejisté KLH Chomutov – 4,5
milionu korun. Fotbalisté FC Chomutov a basketbalisté BK ASK Chomutov dostali po 1,25
milionu korun. Dalších šest klubů obdrželo dotaci ve výši několika set tisíc korun. Rozhodnutí
RM 30. března potvrdili zastupitelé.
Na jednání 16. března schválili radní výběr firmy, která má postavit nový zimní
stadion. Obě zakázky, tedy stavbu hlavní haly i tréninkové haly se šatnovacím blokem, ve
veřejném výběrovém řízení získala firma North stav, a.s.
Zásadní rozhodnutí v otázce čerpání rozpočtu muselo zastupitelstvo řešit na každém
řádném jednání. Další utažení opasků nařídilo 30. března, kdy projednalo a schválilo omezení
čerpání výdajů pro II. až IV. čtvrtletí roku 2009. Například do odvolání zastavilo čerpání
Fondu oprav majetku města, vyjma havárií. Stejně tak zastavilo realizace schválených
investičních akcí města, vyjma investičních akcí, které jsou prováděny za podpory získaných
dotačních titulů. U ostatních schválených investičních akcí bylo povoleno vynaložit pouze
nezbytně nutné výdaje související s přípravou akce.
Na následujícím mimořádném jednání 1. června pak zastupitelstvo města stejně jako
tentýž den i na řádném zasedání městská rada schválily seznam investic, které měly být
realizovány nebo zahájeny v roce 2009.
Na tomtéž jednání radní schválili výjimky z obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Hudební
produkce přesahující 22. hodinu tak díky nim mohly být pořádány v restauraci U Bizona,
v Golf Clubu na horní hraně areálu Kamencového jezera, stejně jako v celém areálu. Pro areál
Kamencového jezera jako celek pak radní 26. června výjimku rozšířili z pátku a soboty na
všechny dny. Naopak u žádosti občanského sdružení Kuprospěchu Rada města Chomutova
přihlédla k doporučení městské policie a výjimku z vyhlášky neudělila. To ji chtělo pro
pořádání 6. ročníku Krušnohorského kulturního festivalu Cumbajšpíl ve dnech 28. a 29. srpna
v městském parku. Hlavní část (20 hudebních skupin) se měla odehrávat v centrálním altánu,
druhá část (4 skupiny) na louce u pěšiny B. Němcové a třetí část (čajovna, stan s projekcí
filmů) na louce u městských lázní. Městská policie Chomutov nedoporučila konání této akce
v parku, protože v průběhu předchozího ročníku Cumbajšpílu, kdy byla výjimka udělena, si
několik občanů stěžovalo na rušení nočního klidu. Sdružení tehdy dokonce překročilo dobu
stanovenou pro ukončení hudební produkce o dvě hodiny, čímž se dopustilo přestupku.
40

Radní města (na snímku zleva primátorka Ivana Řápková, Kamila Nováková a Jiří Roth)
se 8. června na mimořádném výjezdním zasedání přesvědčili, že Severočeské doly dělají
maximum pro zmírnění negativních dopadů své činnosti na životní prostředí a život obyvatel
okolních obcí. Představitelé důlní společnosti je zavezli až na dno těžebního prostoru a
provedli je i po dalších provozech a rekultivacích.
Dlouho připravovaný krok, přerod Technických služeb města Chomutova v akciovou
společnost posvětili 22. června zastupitelé. Technické služby se tak svou formou měly zařadit
po bok Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova nebo Chomutovské bytové. Další
konkrétní kroky ke změně ale učiněny nebyly, zejména kvůli finanční náročnosti prováděných
činností ve vztahu k rozpočtu města. Nakonec 14. prosince zastupitelé své usnesení
revokovali, a tak technické služby nadále zůstávají příspěvkovou organizací města.
Na tomtéž jednání zastupitelé zvedli ruku pro deset změn v územním plánu. Většinou
mění využití u pozemků, které dosud byly vyčleněné na případné zahrádky. Volné parcely na
Černovické ulici by měly do budoucna sloužit jako území obchodu a služeb, v lokalitě Černý
Vrch u kolejí chtějí zájemci stavět rodinné domky, na Severním poli je třeba rozšířit pozemky
pro možnou průmyslovou výrobu. Na sídlištích zase bylo třeba změnit využití několika ploch
pro parkování na úkor zeleně. Jde o Březeneckou, Stavbařskou, Cihlářskou a Bezručovu ulici.
Milion korun z finanční rezervy města zastupitelé uvolnili na přípravu investičních
akcí, které schválili na minulém zasedání. Z peněz budou vypracovány například projekty na
šest parkovišť, která se mají budovat nebo rozšiřovat na sídlišti Březenecká.
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Rada města na prázdninovém zasedání 13. července schválila osvobození od úhrady
parkovného řidiče vozidel se speciálním označením O1 (vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) na všech vyhrazených parkovacích
stáních určených pro tato silniční motorová vozidla. Toto osvobození nabylo účinnosti ihned.
Radní města Chomutova na prvním poprázdninovém jednání 31. srpna zrušili
bytovou komisi, která byla jejich poradním orgánem při řešení bytových otázek, a zároveň s
tím odvolali i všech jedenáct členů. Bytová komise ztratila význam založením Chomutovské
bytové, a.s., a převedením bytů na tuto společnost.
Do čela Základní umělecké školy T. G. Masaryka vybrali 2. listopadu radní města
nového ředitele. Neztotožnili se s doporučením výběrové komise, která jako nejvhodnějšího
kandidáta viděla jednu z vyučujících na škole, a rozhodli se pro Mgr. Karla Žižku.
11. listopadu se mimořádně sešla městská rada a 30. listopadu zastupitelstvo, aby
projednaly a schválily žádost o finanční podporu z vládního dotačního programu Podpora
terénní práce 2010 v celkové výši 1 070 880 Kč. Uvedené finance mají zajistit činnost dalších
terénních pracovníků v lokalitách s vysokým podílem nepřizpůsobivých obyvatel.

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2009 začalo odstoupením Marie Štáfkové
(ČSSD) z postu náměstkyně primátorky. Ta tak učinila z vlastní vůle kvůli dlouhodobým
zdravotním problémům. Na předem oznámený krok nejvyšší orgán města zareagoval
připravenou volbou jejího nástupce, kterým se vzápětí veřejným hlasováním stal dosavadní
sociálnědemokratický zastupitel Martin Klouda. Na snímku mu blahopřeje radní a kolega
z ČSSD Jan Mareš. Devětatřicetiletý Klouda vystřídal Štáfkovou i v městské radě.
42

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova
Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový.
V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo
vedení města k organizačním změnám, jejichž důsledkem bylo zrušení 19 pracovních míst.
Počet zaměstnanců tak klesl z 243 na 224. Jednalo se především o pozice, které výrazně
neohrozí činnost úřadu. Ekonomický přínos organizační změny se měl projevit především
v roce následujícím, a to snížením výdajů na činnost magistrátu o 8 milionů Kč. Dále byly
převedeny pohledávky z nájmů za bytové a nebytové prostory do společnosti Chomutovská
bytová, a.s., a tím se definitivně ukončila jedna z činností, která souvisela se správou majetku
města a byla pro činnost magistrátu velkou zátěží. Naopak činnost magistrátu se rozrostla o
mobiliární exekuce, které začali v rámci akce Záchranný kruh uskutečňovat sami zaměstnanci
odboru ekonomiky a městské policie jako správci daně. Pohledávky z nezaplacených pokut a
místních poplatků se začaly tímto způsobem vymáhat daleko efektivněji.
V rovině elektronizace úředních činností zavedl chomutovský magistrát elektronickou
spisovou službu a jako jeden z prvních orgánů veřejné moci se přihlásil do informačního
systému datových schránek. Zjednodušila se tak evidence a vypravování dokumentů města,
zároveň došlo k snížení výdajů na korespondenci. Dále se začala naplňovat radou města
schválená koncepce rozvoje informačních služeb na magistrátě z roku 2008. V roce 2009 byla
zahájena vnitřní integrace účetních systémů a propojení páteřních systémů. Naplno se tak
rozjel outsourcing informačních služeb - informační služby na úřadě jsou nyní plně řešeny
dodavatelsky. Rovněž dodavatelsky byly realizovány tiskové služby a tím došlo k obměně
tiskáren za moderní a výkonná zařízení. Kopírovací činnost na úřadě se zefektivnila, vedoucí
odborů mají každý měsíc informace o počtu okopírovaných a oskenovaných dokumentů.
Ve vztahu k občanům město stále usiluje o získávání zpětné vazby na svoji činnost,
proto pokračovalo v pravidelných setkáváních s občany, za nimiž nově primátorka, náměstci
primátora, tajemník magistrátu a čelní představitelé některých odborů a městských
organizací začali jezdit do jednotlivých lokalit. Dalším nástrojem bylo zavedení schránek, do
kterých mohl návštěvník magistrátu vhodit běžně přístupný formulář s hodnocením činnosti
obsluhujícího úředníka, případně s podnětem ke zlepšení činnosti úřadu. Od 7. týdne do
konce roku 2009 tak bylo do schránek občany vloženo 3 896 vyplněných formulářů. Z tohoto
počtu 3 850 občanů hodnotilo činnost a přístup úředníka pozitivně a pouze 46 negativně.
Vedoucí zaměstnanci řešili na základě vyplněných formulářů 24 podnětů ke zlepšení činnosti
úřadu. Ve snaze o další zkvalitňování práce je magistrát neustále v rámci moderních metod
řízení monitorován a porovnáván s jinými úřady v republice. Proto se tajemník magistrátu
spolu s vedoucí interního auditu (manažerem kvality ve veřejné správě) 4. až 6. února 2009
zúčastnili 5. Národní konference kvality ve veřejné správě v Olomouci. Jde o tradiční fórum
odborné veřejnosti a manažerů napříč veřejnou správou, které je zároveň reprezentativní
součástí celoevropského úsilí o dosahování kvality ve veřejné správě. Setkání je i příležitostí
ke vzájemné komunikaci v rámci odborných sekcí, k předávání zkušeností a poznatků
vedoucích ke zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, včetně představení
43

nových trendů. Součástí konference bylo slavnostní předání cen MV ČR za kvalitu a inovaci
ve veřejné správě za rok 2008. Ocenění Ministerstva vnitra České republiky pro organizaci
zvyšující kvalitu veřejné služby převzala za město Chomutov Ing. Jarmila Mravcová, a to za
aplikaci „charty služeb občanům“, na které se sama významně podílela.
Nadále pracovala pod vedením tajemníka pracovní skupina pro parkování, která
monitoruje celý systém parkování ve městě. Unikátnost řešení spočívá v tom, že celý systém
zpoplatnění zajišťují úředníci města a městská policie. Do organizování systému nevstupuje
žádný podnikatelský subjekt ani organizace zřízená městem. Prodej parkovacích karet
zajišťuje informační servis odboru kancelář tajemníka přímo na magistrátě. Výběr peněz
z parkovacích automatů a dozor nad dodržováním systému placeného parkování má městská
policie. Všechny vybrané peníze putují do takzvaného Fondu dopravní infrastruktury, který
spravuje odbor ekonomiky. Zřízením fondu získalo město zdroj prostředků pro vybudování
nových parkovacích ploch. Za rok 2009 činily příjmy fondu více než 9,76 milionu korun.
Dohromady od zprovoznění systému v únoru 2008 se vybralo bezmála 16,5 milionu korun.
Orgány města Chomutova tak mohlo být pro rok 2009 a pro rok následují schváleno
vybudování 404 nových parkovacích míst celkem za 21 milionů korun. Obrazně řečeno řidiči
si sami šetří na nová parkovací místa. Obecným cílem, na kterém se úředníci města podílejí,
je touto provozně nenáročnou formou a citlivou organizací dopravy alespoň částečně zmírnit
důsledek nárůstu automobilizace ve městě Chomutově.

Odbor kancelář primátora
Odbor je z hlediska činnosti členěn na úseky projektů, právní a vnějších vztahů. Projektový
úsek vyhledává dotační tituly a zpracovává projekty, na jejichž základě město získává dotace. Právní
úsek vypracovává právní stanoviska, vede soudní spory města, posuzuje smlouvy, spolupracuje při
tvorbě právních předpisů a dalších dokumentů. Úsek vnějších vztahů zprostředkovává činnost úřadu i
volených orgánů města veřejnosti, zajišťuje některé akce i propagaci města.
Úsek projektů
V roce 2009 se práce úseku soustředila především na realizaci dílčích projektů dvou
Integrovaných plánů rozvoje města (dále jen IPRM) Chomutova, které byly zpracovány pro
programové období 2007 – 2013, oblast podpory 1.1 Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad.
IPRM - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí je složen z devíti dílčích projektů
zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí
v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM. Jedná se o tyto dílčí projekty:
1. Centrum sportu a volného času - zimní stadion – v srpnu 2009 byla ukončena první
etapa výstavby, proběhla kontrola této etapy a město obdrželo dotaci ve výši 19 231 627
Kč,
2. Centrum sportu a volného času - tréninková hala a šatnovací blok - v září 2009 byla
ukončena první etapa výstavby, proběhla kontrola této etapy a město obdrželo dotaci ve
výši 10 898 356 Kč,
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím,
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně),
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5. Kulturně společenské centrum - na konci roku 2009 podána žádost o projekt na úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury,
7. Revitalizace a regenerace v zóně - na konci roku 2009 podána žádost o projekt na úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
8. Efektivní řízení I – v rámci projektu došlo k vybavení kanceláře úseku projektů jak
kancelářskou, tak výpočetní technikou,
9. Efektivní řízení II – celoročně v rámci projektu je zajišťována publicita IPRM, provoz
speciálních webových stránek, billboardy, propagace v tisku, pořádání akcí pro veřejnost,
tzv. milníků apod.
Statutární město Chomutov v současnosti realizuje také IPRM Sídliště, místo pro život, který
byl připraven pro pás sídlišť severovýchodně od středu města směrem na Jirkov, tedy pro sídliště
Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na něj poskytlo dotaci
ve výši 191 840 000 Kč. Z této celkové dotace bude městu pokryto 85 % výdajů a vlastníkům bytových
domů 40 %. Celková investice projektu je stanovena ve výši 296 000 182 Kč, z čehož 55 % vydá město
na své dílčí projekty a 45 % mohou použít jednotliví vlastníci bytových domů na regeneraci svých
domů.
Město Chomutov v rámci projektu IPRM Sídliště místo pro život v roce 2009 vyhlásilo 1. výzvu
na podání žádostí. Přijato jich bylo 17 v celkové hodnotě skoro 82 milionů korun. Řídící výbor IPRM
nakonec doporučil Radě města Chomutova schválit projekty ve výši 71 455 600 Kč. Z toho dotace pro
úspěšné žadatele činila 28 540 240 korun. Podporu získaly projekty na zateplení a výměny oken,
rekonstrukce výtahů, sanace panelových domů, modernizace elektroinstalací a další technická
zhodnocení bytových domů. Město se zase v rámci tohoto IPRM zaměří na revitalizaci veřejných
prostranství v dané zóně, tzn. provede například rekonstrukce chodníků a podchodů, kompletní
revitalizace ulic Dřínovská a Kyjická, revitalizace hřišť u základních škol. Dále posílí kamerový systém
v zóně IPRM, zrekonstruuje vybrané křižovatky i okolí nákupního centra na Zahradní, vybuduje nový
chodník k zooparku od sídliště Březenecká.
Úsek projektů také v roce 2009 za město podal v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů ČR
projektovou žádost s názvem Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a
marketing cestovního ruchu (dále jen ETIC). Město získalo dotaci ve výši 18 milionů Kč a projekt se
začal pozvolna rozbíhat. Projekt je zaměřen na zvýšení zájmu turistů o oblast Chomutova a okolí jako
destinace pro dovolenou. V jeho rámci dojde k vytvoření hned několika nových marketingových
produktů. Základem budou webové stránky s přehledem kvalitního ubytování, stravování, kulturních,
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí na území celého regionu.
V rámci programu Cíl 3 - Podpora přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným
státem Sasko a ČR město požádalo a posléze získalo dotaci ve výši 15 000 eur na 1. ročník závodu
dračích lodí Dragon Cup. Jednalo se o celodenní sportovně-kulturně-společenskou akci na
Kamencovém jezeře. Dále se v rámci tohoto programu město coby partner zapojilo do projektu
Centrum krušnohorského lidového umění. Nositelem projektu a příjemcem dotace ve výši 2,66
milionu eur je město Annaberg–Buchholz, ale těžit z toho bude i česká strana. Podkrušnohorský
zoopark díky projektu za necelý milion eur dotvoří zážitkový areál s připomínkou zaniklých kulturních
kořenů a s ukázkami tradičních řemesel ve skanzenu Stará Ves. Muzea v obou městech a také město
Chomutov zrealizují části projektu za necelých 200 tisíc eur.
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Z českých zdrojů financování projektů město Chomutov využilo příspěvku z grantového
programu RWE Transgas Net, s.r.o., a už v říjnu 2008 podalo žádost na tři projekty, které byly na
podzim 2009 schváleny, ale jejich realizace byla posunuta na rok 2010. Jedná se o tyto projekty:
1. Sportovní areál ZŠ Písečná, Chomutov. Účelem projektu je rekonstrukce a revitalizace
hřiště pro žáky a pro aktivní trávení volného času veřejností. Požadovaná výše grantu byla
9 702 981 Kč.
2. Dětské hřiště pro děti od 2 do 15 let. V rámci projektu s požadovanou částkou investice
780 929 Kč dojde k vybudování dětského hřiště u Dehtochemy.
3. Sportovní areál ZŠ Ak. Heyrovského, Chomutov. Finanční příspěvek ve výši 600 000 Kč
bude použit na rekonstrukci dráhy pro sprint a doskočiště pro skok daleký. Sportoviště
bude sloužit i široké veřejnosti.
Dále úsek projektů získal podporu z programu Podpora regionální kulturní činnosti na rok
2009 Ústeckým krajem. Jednalo se o účelové neinvestiční dotace na Koncerty dechových hudeb
(náklady 147 000 Kč, dotace 50 000 Kč) a Chomutovské taneční gala (náklady 254 000 Kč, dotace
50 000 Kč). Už v roce 2008 se úseku projektů podařilo získat finanční prostředky z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury. Město získalo dotaci 14 629 000 Kč, která v roce 2009 významně
přispěla k bezbariérovým úpravám ulic Blatenská, Kadaňská a k vybudování další etapy cyklostezky v
Bezručově údolí, tentokrát z Druhého na Třetí mlýn. Městu se také podařilo získat na opravy dotaci
ve výši 455 000 korun od Ministerstva kultury ČR. Peníze byly použity k rekonstrukci vstupních dveří
do starobylé radnice, které pocházejí z 19. století. Dále město získalo na projekt Zateplení a
rekonstrukce bytového domu v ulici Riegrova v Chomutově od Ministerstva financí ČR 4 000 000 Kč,
na projekt Zateplení objektu Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov od Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR 2 000 000 Kč. Město se stalo partnerem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad v projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2009, jehož cílem je vzájemná
spolupráce při realizaci vhodných publicitních a komunikačních aktivit, které musí ÚRR plnit.
Úsek vnějších vztahů
Úsek byl garantem akcí, jejímž hlavním pořadatelem bylo město Chomutov. Jednalo se
především o tyto akce: Reprezentační ples města Chomutova, Vítání jara – velikonoční pásmo
v podání dětí v Rytířském sále radnice a na náměstí 1. máje ve spolupráci s Mateřskou školou a
Podkrušnohorským zooparkem, Společenský večer u příležitosti Dne učitelů v divadle, Chomutovské
slavnosti 2009 rozšířené o 1. ročník závodu dračích lodí Dragon Cup, udělení ceny Jiřího Popela
z Lobkovic, Den hudeb a následné koncerty dechových hudeb v městském parku (červen – srpen),
oslavy výročí sametové revoluce, Chomutovská noc módy 2009, Den veteránů, Chomutovské Vánoce
2009 – rozsvícení výzdoby a vánoční trhy, Chomutovské taneční gala – Velká cena města Chomutova
– mezinárodní taneční soutěž. Dále úsek spolupracoval na těchto akcích: Tříkrálová jízda, Vlajka pro
Tibet, Mateřinka 2009 a Hubertova jízda – ukončení jezdecké sezony.
Úsek dále zajišťoval propagaci města. Opět se osvědčily účasti města na veletrzích cestovního
ruchu, tentokrát to byly ze zahraničních Vakantie Utrecht, Reisen Hamburg, Reisenmarkt Drážďany a
TC Lipsko a také oba největší tuzemské, tedy Holiday World Praha a Regiontour Brno. Do srpna 2009
úsek zajišťoval vydávání Chomutovských novin. Vlastními silami a ve stejné koncepci je město
vydávalo deset let – od července 1999 (nepočítáme-li jejich předchůdce vycházejícího v letech 1991 –
1995). Vedení města se ale rozhodlo novinám vtisknout modernější a živější tvář, proto jejich výrobu
na základě výběrového řízení zadalo společnosti Strategic Consulting a jejímu vydavatelství Český
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domov. V současné době mají Chomutovské noviny šestnáct stran formátu A4, náklad a periodicita
zůstaly zachovány.

Tři tváře Chomutovských novin během roku 2009.
Vlevo nahoře standardní šestistránkové noviny,
vpravo dvacetistránkový magazín, který v posledních
letech vycházel vždy při příležitosti Velikonoc,
začátku prázdnin a Vánoc, dole pak první číslo CHN
po převzetí výroby vydavatelstvím Český domov.
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Odbor kancelář tajemníka
Odbor zajišťuje plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, které jsou úřadu uloženy
zákony v oblasti personální a mzdové, krizového řízení, informačních a komunikačních technologií,
provozu budov MMCH a servisních činností směrem k občanům i vlastním zaměstnancům města.
Mezi nejvýznamnější a nejpřínosnější služby občanům patří CzechPoint (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál), jehož prostřednictvím může každý člověk získat všechny informace o
údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. V roce 2009 poskytovalo místní pracoviště
CzechPoint výstupy pro občany v následujících agendách:
 výpis z rejstříku trestů - 2 674x
 výpis z katastru nemovitostí – 980x
 výpis z obchodního rejstříku – 1 031x
 výpis ze živnostenského rejstříku – 439x
 výpis z evidenční karty řidiče – 84x
Celkový příjem správních poplatků za uvedené agendy činil 389 150 Kč.
V druhé polovině roku 2009 byl do informačního systému MMCH implementován systém
elektronické evidence dokumentů. Tímto krokem došlo definitivně k ukončení listinné evidence
dokumentů, které na MMCH byly doručeny nebo byly z MMCH vypravovány. Došlo tak k naplnění
jednoho z hlavních cílů postupné elektronizace procesů v činnosti veřejné správy. Náklady na pořízení
elektronické spisové služby činily 2 miliony Kč.
Elektronická spisová služba byla následně rozšířena o další službu, kterou je digitalizace
dokumentů doručených na MMCH v listinné podobě, tzv. digitalizační linka. Pracoviště digitalizace
(viz snímek) skenuje listinné zásilky a adresáti (koneční zpracovatelé) mají spolu s listinnou podobou
dokumentu k dispozici i dokument digitální. Tento postup je prvním krokem k úplné digitalizaci
oběhu dokumentů na úřadě.
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Dalším krokem k rozšiřování elektronizace procesů ve veřejné správě bylo spuštění ostrého
provozu datové schránky (DS) statutárního města Chomutova. Datová schránka města byla oficiálně
spuštěna 19. října 2009, tedy o 14 dní dříve, než byly DS zprovozněny u všech orgánů veřejné moci
povinně ze zákona. Zaměstnanci MMCH byli před spuštěním řádně proškoleni pro práci s tímto
novým systémem a hned od začátku s DS pracovali bez problémů. Za dva měsíce provozu DS bylo
z MMCH odesláno cca tři tisíce a přijato cca dva a půl tisíce datových zpráv. Tímto způsobem město
šetří náklady na poštovném, neboť obce a města využívají systém DS zdarma.
V závěru roku 2009 se v prostoru bývalé zasedací místnosti č. 18 v budově MMCH ve
Zborovské 4602 podařilo dokončit centrální spisovnu (viz snímky) pro ukládání dokumentů, které je
magistrát povinen ukládat do doby jejich skartace. U některých dokumentů jsou skartační lhůty velmi
dlouhé, například u matričních dokumentů až 100 let. Vytvoření jedné centrální spisovny se podařilo
sjednotit dokumenty, které do té doby byly rozmístěny ve dvou budovách na třech místech.

Odbor také vede personální agendu magistrátu. Z evidence vyplývá, že zatímco předchozí rok
končil s 245 zaměstnanci, po Novém roce 2009 měl kvůli převedení pěti zaměstnanců do nově vzniklé
Chomutovské bytové, a.s., 240 zaměstnanců a v závěru téhož roku už jejich fyzický počet činil 224.
Z toho bylo 180 žen a 44 mužů. Věkové složení bylo následující: do 30 let – 34, 31 až 50 let – 134, 51
až 60 let – 55 a 61 a výše – 1 zaměstnanec. Důvodem poklesu bylo především zrušení devatenácti
pracovních pozic, o kterém rozhodla městská rada v říjnu.

Odbor ekonomiky
Odbor ekonomiky vykonává správu na úseku rozpočtu, daní a poplatků a účetnictví. Ve
spolupráci s dalšími odbory dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
Zaštiťuje sestavování rozpočtu města, také vypracovává rozpočtový výhled města na 2 až 5 let,
včetně návrhu úvěrové politiky a strategie zhodnocování volných peněžních prostředků. Spolupracuje
na finančních plánech příspěvkových organizací zřízených městem.
Rok 2009 silně změnil zaběhnuté pořádky. Na jedné straně hospodářská krize nutila všechny
složky města utlumovat výdaje včetně investic, na straně druhé bylo potřeba udržet spolufinancování
výdajů v rámci IPRM, pokud město nechtělo riskovat ztrátu dotací z Evropské unie. Naštěstí
Chomutov patří k městům, která dlouhodobě hospodaří se zdravým, vyrovnaným rozpočtem, jenž
navíc každoročně generuje vysoké přebytky. Střízlivé a odpovědné hospodaření dokládá fakt, že
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město od roku 2002 naspořilo přes 406 milionů korun. Ty následně prostřednictvím finančních
institucí dále zhodnocuje nebo využívá k financování nových investičních akcí, tedy pro svůj rozvoj.
To, že město vždy myslelo na zadní kolečka, můžeme ocenit zejména nyní, kdy se rozběhly nebo
připravují rozsáhlé investice do výstavby sportovišť v areálu bývalých kasáren, do regenerace
městských sídlišť a do modernizace vozového parku městské hromadné dopravy (více o dopadech
krize na hospodaření města v kapitole Hospodářská krize).
I rozpočet roku 2009 byl plánován jako provozně přebytkový a celkově vyrovnaný. Zahájena
byla realizace obou integrovaných plánů rozvoje města a dalších investičních projektů, na kterých
bylo celkem proinvestováno 249,6 milionu korun. Realizace obou IPRM přitom bude pokračovat až
do roku 2013, přičemž v roce 2010 bude město investovat dokonce více než 900 milionů korun.
Hospodaření statutárního města Chomutova za rok 2009 v tisících Kč

č.ř.
1

Druhové třídění

Upravený
rozpočet 2009

Skutečnost
hospodaření k
31.12.2009

% plnění
rozpočtu

904 263,00

1 040 011,30

968 696,20

93,1

2
3
4

třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy

536 534,00
64 341,00
44 500,00

564 060,00
98 952,00
60 299,00

509 557,80
100 769,10
40 640,90

90,3
101,8
67,4

5

třída 4 - přijaté dotace

258 888,00

316 700,30

317 728,40

100,3

1 513 103,00

1 357 650,30

1 011 448,70

74,5

1 462 247,00

1 032 560,30

761 786,40

73,8

50 856,00

325 090,00

249 662,30

76,8

6

Celkové příjmy

Schválený
rozpočet 2009

Celkové výdaje

7

třída 5 - běžné výdaje

8

třída 6 - kapitálové výdaje

9

Výsledek hospodaření

Provozní rozpočet

-42 752,50

Schválený
rozpočet 2009

Upravený
rozpočet 2009

Skutečnost
hospodaření k
31.12.2009

% plnění
rozpočtu

Běžné příjmy

859 763,00

935 888,30

884 230,90

94,5

z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy

536 534,00
64 341,00

564 060,00
98 952,00

509 557,80
100 769,10

90,3
101,8

provozní dotace
Běžné výdaje
Provozní přebytek

Kapitálový rozpočet

258 888,00

272 876,30

273 904,00

100,4

1 462 247,00

1 032 560,30

761 786,40

73,8

-602 484,00

-96 672,00

122 444,50

Schválený
rozpočet 2009

Upravený
rozpočet 2009

Skutečnost
hospodaření k
31.12.2009

% plnění
rozpočtu

Kapitálové příjmy

44 500,00

104 123,00

84 465,30

81,1

z toho příjmy z prodeje majetku

44 500,00

60 299,00

40 640,90

67,4

0

43 824,00

43 824,40

100,0
76,8

kapitálové dotace
Kapitálové výdaje

50 856,00

325 090,00

249 662,30

Kapitálový deficit

-6 356,00

-220 967,00

-165 197,00

Výsledek hospodaření

-42 752,50
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2009
v tis. Kč. bez konsolidace

Text

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

Upravený
rozpočet
2009

564 060,00
109 414,00
29 082,00
123 227,00
16 576,00
24 804,00
198 824,00
7 603,00
20 850,00
27 110,00
2 000,00
4 570,00
98 952,00
13 480,00
37 951,00
17 997,00
19 211,00
4 323,00
5 990,00
663 012,00
272 876,30
935 888,30
60 299,00
0,00
43 824,00
1 040 011,30
160 793,00
4 545,00
6 643,00
4 983,00
103,00
11 480,00
79 720,00
48 735,00
9 725,00
0,00
1 441,00
96 460,00
241 895,00
179 688,00
186 349,30
1 032 560,30
0,00
325 090,00
4 983,00
1 357 650,30
-317 639,00
0,00
31 160,00
348 799,00
317 639,00
0,00
1 388 810,30
1 388 810,30
-96 672,00
-127 832,00
36 143,00
3,86

Poměr
účetní
Účetní
Účetní
skutečnosti
skutečnost
skutečnost
2009 k
2009
2008
rozpočtu
2009
509 557,84
94 112,82
14 176,06
104 044,69
16 576,15
19 695,91
207 334,65
8 152,79
15 123,45
24 611,96
1 691,12
4 038,23
100 769,13
15 359,24
36 282,87
17 688,46
19 320,45
8 344,09
3 774,02
610 326,97
273 903,96
884 230,94
40 640,89
0,00
43 824,46
968 696,28
142 337,80
4 120,71
5 659,83
422,38
67,96
8 564,72
65 946,58
12 728,57
9 039,84
0,00
1 139,37
96 394,33
240 713,90
173 215,89
1 434,54
761 786,42
0,00
249 662,29
422,38
1 011 448,72
-42 752,43
0,00
1 160,00
0,00
-1 160,00
102 058,58
1 070 754,86
1 012 608,72
122 444,51
121 284,51
1 582,38
0,18

90,34%
86,02%
48,75%
84,43%
100,00%
79,41%
104,28%
107,23%
72,53%
90,79%
84,56%
88,36%
101,84%
113,94%
95,60%
98,29%
100,57%
193,02%
63,01%
92,05%
100,38%
94,48%
67,40%
0,00%
100,00%
93,14%
88,52%
90,66%
85,20%
8,48%
65,98%
74,61%
82,72%
26,12%
92,95%
0,00%
79,07%
99,93%
99,51%
96,40%
0,77%
73,78%
0,00%
76,80%
8,48%
74,50%
13,46%
0,00%
3,72%
0,00%
-0,37%
0,00%
77,10%
72,91%
-126,66%
-94,88%
4,38%
4,64%

601 173,60
104 239,44
27 586,16
148 940,96
22 793,14
25 527,08
207 136,47
8 571,46
18 661,16
24 246,58
6 089,16
7 382,01
80 035,31
12 856,82
33 405,73
16 033,14
6 590,27
5 019,28
6 130,07
681 208,91
320 814,28
1 002 023,19
34 286,60
0,00
21 970,63
1 058 280,42
144 912,62
3 528,52
6 513,48
327,84
0,69
7 643,55
61 134,91
42 525,19
6 448,05
0,00
665,78
88 418,10
259 107,28
187 109,51
2 823,59
811 159,10
0,00
147 049,28
327,84
958 208,39
100 072,04
0,00
1 160,00
0,00
-1 160,00
-106 307,94
1 058 280,42
1 065 676,33
190 864,09
189 704,09
1 487,84
0,15

Porovnání
účtnictví
2008
k rozpočtu
2009

Porovnání
Účetní
účtnictví
skutečnost
2007
2007
k rozpočtu
2009

106,58%
572 964,75
95,27%
112 207,66
94,86%
24 637,48
120,87%
126 269,62
137,51%
21 438,63
102,92%
24 429,35
104,18%
191 275,73
112,74%
6 946,41
89,50%
26 274,69
89,44%
23 005,24
304,46%
9 633,77
161,53%
6 846,17
80,88%
64 673,09
95,38%
6 145,47
88,02%
21 793,16
89,09%
9 557,74
34,30%
13 153,93
116,11%
8 198,92
102,34%
5 823,87
102,74%
637 637,84
117,57%
307 764,79
107,07%
945 402,63
56,86%
55 670,15
0,00%
0,00
50,13%
29 136,82
101,76% 1 030 209,60
90,12%
137 202,54
77,64%
6 349,93
98,05%
5 501,84
6,58%
351,04
0,67%
23,74
66,58%
7 788,35
76,69%
49 812,58
87,26%
64 202,79
66,30%
21 072,91
0,00%
0,00
46,20%
654,93
91,66%
64 068,34
107,12%
263 976,32
104,13%
179 705,09
1,52%
5 029,81
78,56%
805 740,20
0,00%
0,00
45,23%
175 260,54
6,58%
351,04
70,58%
981 000,74
-31,50%
49 208,86
0,00%
0,00
3,72%
1 160,00
0,00%
0,00
-0,37%
-1 160,00
0,00%
-78 903,22
76,20% 1 030 209,60
76,73% 1 061 063,95
-197,43%
139 662,43
-148,40%
138 502,43
4,12%
1 511,04
3,85%
0,16

101,58%
102,55%
84,72%
102,47%
129,34%
98,49%
96,20%
91,36%
126,02%
84,86%
481,69%
149,81%
65,36%
45,59%
57,42%
53,11%
68,47%
189,66%
97,23%
96,17%
112,79%
101,02%
92,32%
0,00%
66,49%
99,06%
85,33%
139,71%
82,82%
7,04%
23,05%
67,84%
62,48%
131,74%
216,69%
0,00%
45,45%
66,42%
109,13%
100,01%
2,70%
78,03%
0,00%
53,91%
7,04%
72,26%
-15,49%
0,00%
3,72%
0,00%
-0,37%
0,00%
74,18%
76,40%
-144,47%
-108,35%
4,18%
4,14%

V srpnu zahájil odbor ekonomiky provádění mobiliárních exekucí svépomocí prostřednictvím
vlastních zaměstnanců magistrátu. Město tak nalezlo další efektivní nástroj v boji s neplatiči. Správci
daně vydali v roce 2009 114 exekučních příkazů. V 91 případech proběhl soupis movitých věcí, které
byly následně prodávány v dražbě. Výnos z exekucí činil 194 804 korun a výtěžek z první dražby
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35 920 Kč. Exekuce pokračují pravidelně jednou týdně. Dále se správcům daně podařilo vybrat 1,6
milionu korun od dlužníků při výplatě dávek sociální péče.
Rozhodnutím Zastupitelstva města Chomutova došlo k postoupení všech pohledávek
plynoucích z nájmů a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor na Chomutovskou
bytovou, a.s. Pohledávky včetně jejich příslušenství byly vloženy do základního kapitálu této nově
zřízené společnosti, která je bude vymáhat svým jménem a na vlastní účet. Ke změně vlastníka došlo
ke dni zápisu kapitálového vkladu v obchodním rejstříku. Jako protihodnotu obdrželo město akcie za
20 264 000 Kč, tedy ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Odbor dopravních a správních činností
Odbor se dělí na oddělení dopravních a přestupkových agend a na oddělení správních
činností. První z nich vykonává státní správu ve věcech pozemních komunikací; plní funkci silničního
správního úřadu pro silnice II. a III. třídy ve správním obvodu a silničního správního úřadu pro místní a
veřejně přístupné účelové komunikace na území města Chomutova. Také plní funkci speciálního
stavebního úřadu pro pozemní komunikace II. a III. třídy a místní a veřejně přístupné účelové
komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Dále působí jako dopravní úřad pro
městskou autobusovou dopravu a taxislužby a jako drážní správní úřad pro trolejbusovou dopravu.
V souvislosti s tím vede evidenci řidičů a registr silničních vozidel, k tomu řeší příslušné agendy, jako
jsou osvědčení profesní způsobilosti řidiče a paměťové karty do digitálních tachografů. Také řeší
přestupky na pozemních komunikacích, stejně jako proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému
soužití. Oddělení správních činností pak vede evidenci obyvatel, matriku, řeší občanské průkazy,
cestovní doklady a podobně. Počtem 46 pracovníků je odbor největším z magistrátu.
V roce 2009 došlo ve státní správě, a tedy i na Magistrátu města Chomutova, k přechodu na
elektronickou podobu spisové služby (1. září), což byl předstupeň spuštění datových schránek
(centrálně 1. listopadu, na magistrátu 19. října). První jejich prostřednictvím z magistrátu odeslal
elektronickou poštu pracovník ODaSČ Vladislav Rybář. V rámci zavádění nových elektronických služeb
pro občany odbor vyvinul a v lednu spustil další službu Konceptu Phone Book - dálkové ověření počtu
trestných bodů řidiče. Druhou generaci Koncept Phone Book pak vedoucí odboru Bedřich Rathouský
prezentoval na mezinárodní konferenci INFOTRANS 2009, která se konala 28. dubna v Pardubicích.
Jak dokládá následující graf, zájem klientů o SMS komunikaci se každým rokem zvyšuje:
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Naopak v souvislosti s hospodářskou krizí došlo k poklesu výběru správních poplatků na
odboru o 20 %. Největší propad zaznamenal registr silničních vozidel (-35 %), konkrétně u prodeje
nových osobních i užitkových vozů o 11,1 %, u počtu přihlašovaných dovezených vozidel ze zahraničí
o 38 % (celá ČR -37 %). Jen v tomto segmentu šlo o propad cca 1,4 milionu korun. Pokles do jisté míry
korigoval nárůst vymožených pokut uložených odborem za obecné přestupky (+35%) a přestupky
v dopravě (+6%).
Registr silničních vozidel
Novela zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech zavedla od 1. 1. 2009 u osobních a malých nákladních automobilů do 3,5 t
povinnost hradit ekologický poplatek při první registraci (obdobně u dovozu vozidla do ČR). V roce
2009 tak magistrát vybral 6 128 000 Kč, které pak převedl do Státního fondu dopravní infrastruktury.
Přehled provedených změn:
rok 2009
2 987
2 237
2 398
857

První zaevidování vozidla v ČR
Evidování vozidla, změna registračního místa
Vyřazení vozidla z provozu
Dočasné vyřazení vozidla z provozu

rok 2008
4 073
2 706
1 024
538

Na registru silničních vozidel došlo ve 2. pololetí k zhruba padesátiprocentnímu poklesu návštěvnosti:

Registr řidičů
Jak je výše v krátkosti uvedeno, od konce ledna 2009 magistrát provozuje v ČR unikátní
elektronickou službu Koncept Phone Book II. generace. Ta umožňuje řidičům dálkově si ověřit počet
zapsaných trestných bodů v nonstop režimu, bez jediné návštěvy přepážky. Při mizivé mediální
podpoře ji za 11,5 měsíce využilo 2 800 žadatelů, což je plných 6 % evidovaných řidičů. Velikostně
srovnatelná města přitom dosahují (pokud to vůbec evidují) cca 800 dotazů na přepážce za rok. Tato
služba je konkrétním příspěvkem vládní Strategii BESIP do roku 2012.
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Celkové přehledy registru, stav k 31. 12. 2009 (2008):
rok 2009
45 515
5 014
214
2 370
573
388

Celkem řidičů
Celkem vydaných řidičských průkazů (ŘP)
Počet mezinárodních ŘP
Počet evidovaných cizinců s ŘP
Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)
Počet odstěhovaných řidičů

rok 2008
44 966
5 146
155
2 185
527
374

Registr autoškol
Ve správním území magistrátu bylo v r. 2009 registrováno 14 autoškol, což je meziročně
pokles o jednu. Z porovnání let 2008 a 2009 plyne, že počet žáků autoškol přes hospodářskou recesi
klesl jen o 12 %. O stejných 12 % (absolutně z 2,196 mil. Kč na 1,94 mil. Kč) klesly i výběry poplatků za
provedení závěrečných zkoušek.
Oddělení správních činností
Oddělení nad rámec běžné každodenní agendy v roce 2009 zajišťovalo volby do Evropského
parlamentu, které se konaly 5. a 6. června. Mimo jiné zajistilo všem čtyřiceti okrskům výpočetní
techniku na zjištění výsledků hlasování, distribuci hlasovacích lístků voličům, školení okrskových
volebních komisí a svolání jejich prvního zasedání, vydání voličských průkazů, vhodné podmínky
Českému statistickému úřadu pro sčítání hlasů na magistrátu a také skartaci či archivaci materiálů.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které byly ohlášeny na 9. a 10. října, se
nakonec neuskutečnily.

Připravené volební materiály pro obce v bývalé zasedací místnosti v budově ve Zborovské ulici.
Rok 2009 přinesl oddělení jedno specifikum a tím byl návrh na konání místního referenda. To
může být vyhlášeno, pokud by je podpořilo svým podpisem alespoň 10 % oprávněných osob.
Kancelář primátorky obdržela 4. srpna návrh přípravného výboru na konání referenda od
zmocněnkyně PaedDr. Marie Kindermannové, týž den ho předala magistrátu města k provedení
kontroly dle § 12 zákona. Návrh obsahoval tyto otázky: I. Souhlasíte s podnájmem Kamencového
jezera společnosti CV Relax na 50 let?, II. Souhlasíte s převodem činností TSMCH na soukromé
subjekty?, III. Souhlasíte s novým parkovacím systémem?
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Magistrát města prostřednictvím oddělení prozkoumal náležitosti tohoto návrhu a jeho
přílohy, kterou tvořily podpisové listiny osob podporujících konání místního referenda. Zjistil, že u
některých z nich byly údaje neúplné, nesprávné či nepravdivé, proto nebyly započítány hlasy 722
osob. Tím pádem chybělo 436 podpisů dle propočtu: stav obyvatel města Chomutova k 1. 1. 2009 =
51 388, oprávněných osob 40 590, z toho 10 % je alespoň 4 059 oprávněných osob podporujících
konání místního referenda. Magistrát města proto vyzval zmocněnkyni přípravného výboru, aby
nedostatky ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení výzvy odstranila, což se stalo. Magistrát města opět
důkladně přezkoumal podpisové listiny oprávněných osob a uznal celkem 462 platných údajů
(nezapočítáno bylo 51 osob mj. z důvodů opakování podpisu, adresy v jiné obci, nepravdivých údajů).
Pak už bylo možno návrh z hlediska zákona považovat za bezvadný. Magistrátu přitom nepřísluší
posuzovat předložené otázky z hlediska přípustnosti pro konání referenda, toto zákon svěřuje
zastupitelstvu města. To na zasedání 19. října předloženou zprávu podle § 13 odst. 1, zákona č.
22/2004 Sb., o místním referendu projednalo a rozhodlo o nevyhlášení místního referenda.
Jinak oddělení správních činností řešilo běžnou agendu. Ta není prakticky vůbec navázána na
stav hospodářství, proto zde k poklesu úkonů nedošlo, jak dokládá následující graf:
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Evidence obyvatel
Evidence se dělí na městskou (vede údaje o obyvatelích města Chomutova) a okresní registr
obyvatel (ORO - vede údaje o obyvatelích města Chomutova a 24 obcí ve správním obvodu). Městská
evidence k 1. 1. 2010 vykazovala stav 50 512 obyvatel, o rok dříve to bylo o jeden tisíc a dva
obyvatele víc. ORO k 1. 1. 2010 evidovala 50 456 obyvatel města, přičemž o rok dřív to bylo 50 804.
Počet obyvatel správního území byl k 1. 1. 2010 celkem 83 507 (k 1. 1. 2009 to bylo 83 600). Zdánlivý
rozpor je zapříčiněn skutečností, že v ORO se navíc vedou údaje o cizincích s povoleným trvalým
pobytem na území ČR, cizincích s povoleným přechodným pobytem na území ČR na dobu delší než 90
dnů, o cizincích, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu, a podobně.
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Přehled provedených změn za rok 2009
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem
Počet osob odstěhovaných z obce
Narození
Úmrtí
Sňatek (počet osob)
Rozvod (počet osob)
Zrušení trvalého pobytu

ORO
5 027
1 139
923
805
809
659
432

městská evidence
1 391
2 258
561
496
311
253
243

Matrika
Úsek matriky organizuje některé slavnostní obřady. Vítání občánků v obřadní síni historické
radnice proběhlo čtyřicetkrát a pozváno na něj bylo 465 dětí. Zlatá svatba tamtéž proběhla devětkrát.
Třicetkrát zde zástupci chomutovských škol předávali absolventům maturitní vysvědčení, výuční listy
nebo diplomy. Šestkrát zde byl proveden slavnostní zápis do Pamětní knihy města Chomutova.
Předání udělovací listiny státního občanství ČR proběhlo v kanceláři tajemníka magistrátu osmkrát.
Běžná agenda matriky v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:
Zápis narozených dětí
866 / 1 023
Zápis uzavřených manželství
194 / 252
Zápis úmrtí
816 / 776
Rozvody
240 / 190
Osvojení
9 / 17
Určení otcovství
468 / 449
Z činnosti oddělení v roce 2009 vyplynuly další zajímavé údaje. Například občanských průkazů
bylo celkem vydáno 10 022, z toho 852 prvních. Cestovních dokladů bylo vydáno 3 432, z toho 3 152
se strojově čitelnou zónou a 280 bez ní.

Obřadní síň, jedno ze zvláštních pracovišť oddělení správních
činností, po dalších úpravách.
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Odbor rozvoje, investic a majetku města
Odbor, který je u všech architektonických změn na území města. Navrhuje investiční priority
města, připravuje jeho územní a rozvojové plány, řídí výstavbu na městských pozemcích. Díky tomu
obvykle pracuje s nejvyšším objemem finančních prostředků ze všech magistrátních odborů. Jeho
majetkoprávní oddělení zase spravuje veškerý městský majetek, například zajišťuje jeho pronájem,
případně dražby, také vede pozemkovou agendu.
Investiční výdaje v roce 2009 činily necelých 116 milionů korun. Nejvyšší částku spolkla
příprava pozemků pro výstavbu čtyřiceti rodinných domů na Zadních Vinohradech, kde za 47 350 000
korun z vlastních zdrojů město vybudovalo obslužné komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a další
inženýrské sítě. Na některé akce město získalo dotaci, například rovné čtyři miliony z necelých šesti a
půl na výměnu oken a zateplení městských bytů v Palackého a Riegrově ulici. Některé další zvládla
pracovní skupina, která při odboru působí. Například uvolnila pozemky pro výstavbu sportovně a
kulturně společenského centra na Zadních Vinohradech, tím že odstranila objekty bývalých kasáren.
Také se podílela na rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy v Dřínovské ulici, kam se v budoucnu
přestěhuje sídlo městské policie.
Značné finanční prostředky město uvolnilo do dopravní infrastruktury. Do rekonstrukce
chodníků v Blatenské ulici 5,7 milionu Kč, do rekonstrukce komunikací v Jabloňové ulici 10,0 mil. Kč,
ve Šrobárově ulici 4,2 mil. Kč, v ulici Kosmonautů 3,5 mil. Kč a v ulici Mjr. Šulce 6,3 mil. Kč. Součástí
všech těchto akcí byla také výstavba nových parkovacích stání. Nové parkoviště bylo nákladem 3,7
mil. Kč vybudováno ve vnitrobloku Rokycanovy ulice. Dalšími nákladnými investičními akcemi roku
2009 byly zateplení domu s pečovatelskou službou na Písečné za 6,0 mil. Kč, druhá etapa výstavby
cyklostezky Bezručovým údolím za 6,2 mil. Kč, výměna světelného signalizačního zařízení na
křižovatce ulic Blatenská a Moravská za 2,9 mil. Kč, vybudování dětského hřiště v ulici Vodních staveb
za 1,8 mil. Kč a rekonstrukce kanalizace v ulici Osvobození za 1,5 mil. Kč.

Město vyslyšelo přání občanů a zrekonstruovalo ulici Kosmonautů. Vzniklo zde 40 nových
parkovacích míst, tři stanoviště pro kontejnery a také byla vyměněna část lamp osvětlení.
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Odbor stavební úřad a životní prostředí
Odbor dohlíží na stavební činnost a na změny v užívání staveb na území města a také
v územních obvodech obcí Blatno, Bílence, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána,
Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Všehrdy a Výsluní, v tomto
obvodu vykonává také památkovou péči. Působí jako ochránce životního prostředí v oblastech
vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, zvěře, zeleně a zemědělského
půdního fondu, v oblasti rybářství, lesnictví a myslivosti, metodicky vede rostlinolékařskou péči.
Oddělení stavebního řízení
Oddělení stále zaznamenává obrovský boom výstavby rodinných domů jak v Chomutově, tak i
v okolních obcích spadajících pod správní území stavebního úřadu v Chomutově. Velký zájem je i o
umístění fotovoltaických elektráren. Vlastníci panelových domů na sídlištích své domy opravují,
zateplují a dávají jim nové barevné fasády, čímž mizí pověstná nudná šeď a bydlení se pro obyvatele
stává příjemnějším. Nejen sportovně založení Chomutované s potěšením od dubna sledují výstavbu
zimního stadionu s tréninkovou halou na Zadních Vinohradech v bývalém areálu kasáren. Naopak
ukončena byla stavba obchodní galerie Central a před koncem roku byla slavnostně otevřena. Bytový
dům, který je její součástí, zůstal prozatím zakonzervován ve stadiu hrubé stavby.
Pozornost odboru byla také zaměřena na získání dotačního titulů na obnovu kulturních
památek. Ministerstvo kultury ČR udělovalo příspěvky ze státního rozpočtu na obnovu památek,
které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a
nejsou ve vlastnictví České republiky. Magistrátu města Chomutova tak byla v roce 2009 přidělena
částka 969 tisíc korun, a to na obnovu tří kulturních památek.
Oddělení životního prostředí
Na oddělení životního prostředí se osvědčuje zavedená praxe ve vyřizování koordinovaných
stanovisek, která přináší velkou časovou úsporu občanům. Dnes již občan nemusí se svou žádostí
obcházet jednotlivé úseky (ochranu zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství, ochranu lesa,
ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství a též odbor dopravních a správních činností),
jednotlivé úseky totiž žádost o vyjádření k chystaným stavbám zpracovávají v jeden čas a ucelené
stanovisko je pak souhrnně zasláno žadateli.
V oblasti ochrany životního prostředí stojí za zaznamenání zjištění odborníků z Výzkumného
ústavu lesního hospodářství a myslivosti, že plošné odumírání a rozpad některých porostů s výrazným
zastoupením smrku pichlavého v Krušnohoří má na svědomí kloubnatka smrková. Jedná se o houbu,
která bezprostředně neohrožuje život napadeného stromu, pokud nepřekročí počet napadených a
odumřelých pupenů stromu ¾ celkového počtu několik let po sobě. Pokud je tato hranice
překročena, tak strom většinou po 2 – 3 letech umírá. Z dosavadních šetření lesnických odborníků
zatím nevyplynulo, které faktory přispívají k šíření kloubnatky ve větší míře právě v Krušných horách.
Zatím se nepředpokládá, že by v Krušnohoří mohlo dojít k výraznému samovolnému zlepšování
zdravotního stavu zdejšího smrku pichlavého. Dobrou zprávou je, že proti této houbě je prozatím
odolný domácí smrk ztepilý a též některé smrkové exoty, jako je smrk omorika a smrk černý.
Doporučeny byly i postupy do budoucna, kdy je třeba při nové výsadbě dávat přednost druhové
rozmanitosti a vysazování odolného domácího druhu, tedy již zmíněného smrku ztepilého.
Na úseku myslivosti se oddělení životního prostředí opět podílelo na organizaci výstavy trofejí
na Červeném hrádku.
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Odbor školství
Početně nejmenší odbor je řídícím orgánem školních zařízení zřízených městem, tedy
základních a mateřských škol. Ve spolupráci s nimi vytváří podmínky pro plnění povinné školní
docházky a pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Od Nového roku byly základní školy v ulicích Akademika Heyrovského a Havlíčkově z důvodu
optimalizace školství ve městě sloučeny, přičemž nástupnickou organizací byla určena Základní škola
v ulici Akademika Heyrovského. První moment, kdy změnu pocítila veřejnost, nastal už při zápisu do
prvních tříd, zápis probíhal pouze v centrální budově. Jako součást optimalizace zastupitelé také
změnili spádové obvody, aby se rovnoměrněji rozložil počet dětí mezi školami v Horní Vsi. Ale stále
platí, že zákonný zástupce má právo přihlásit dítě na školu bez ohledu na spádovou oblast.
Oproti předchozím rokům se ve všech chomutovských školách zápisy dětí k povinné školní
docházce posunuly na čtvrtek a pátek, konkrétně proběhly 15. a 16. ledna. Zápisy se týkaly dětí, které
31. srpna 2009 dovršily šestý rok věku, a dětí, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.
Statistické údaje jsou vyjádřeny v následujících v tabulkách:
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Vývoj počtu dětí, které se dostavily k zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2000/2001.
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Populační křivka u dětí, které trvale bydlí v Chomutově a tedy se předpokládá, že budou navštěvovat
chomutovské školy.
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V roce 2009 byl spuštěn program preventivních projektů LINKS, který umožňuje
chomutovským základním školám čerpat z rozpočtu města finance na nejrůznější aktivity zaměřené
na prevenci rizikového chování dětí. Školy si se zadáním poradily, finanční prostředky ve výši 314 tisíc
Kč využily velmi efektivně. Metodikové prevence zorganizovali řadu velmi zajímavých a účinných
aktivit. Sedm škol, které se do programu zapojily, vedení města ocenilo nejen sportovními potřebami,
ale i videokamerou, takže školy mohou propříště své akce zdokumentovat.
Pro zájemce o vysokoškolské studium město Chomutov ve spolupráci s FS ČVUT připravilo již
tradičně Den otevřených dveří na detašovaném pracovišti v Klostermanově ulici. Zhruba sedmi
desítkám účastníkům se věnovali Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., asistent proděkana pro pedagogickou
činnost spolu s Ing. Ivanem Šimanem, CSc., vedoucím oddělení zahraničních a vnějších vztahů. Zájem
o studium v Chomutově klesá, přestože absolventi ČVUT jsou na trhu práce mimořádně žádaní a
město pracoviště i studenty všemožně podporuje. Pro zvýšení zájmu o vysokoškolské studium byl
zpracován Program pro zvýšení naplněnosti na Detašovaném pracovišti Fakulty strojní ČVUT
v Chomutově, který mimo jiné zahrnoval i setkání s výchovnými poradci středních škol s technickým
zaměřením. Bohužel se z pozvaných dvou desítek škol dostavili jen zástupci čtyř. Účastníci se shodli,
že pro Chomutov platí to, co pro celou republiku – nezájem studentů o technické obory, cíl
dosáhnout vysokoškolského titulu co nejsnadněji a nastupující málo početná populace.
Do akce Záchranný kruh (více kap. Co hýbalo městem) byly zapojeny i pracovnice odboru
školství, neboť jedním ze sociálních problémů je záškoláctví. Svolaly pracovní setkání výchovných
poradců základních škol a pracovníků magistrátu, na němž bylo podrobně projednáváno
zpracovávání agendy záškoláctví jednotlivými úseky, bylo poukázáno na časté nedostatky podkladů.
Přijatá konkrétní opatření by měla vést k urychlení vyřizování přestupků na úseku školství tak, aby
zákonní zástupci řádně dohlíželi na dodržování plnění povinné docházky svých dětí.
Ve smuteční obřadní síni se byly pracovnice odboru 24. února 2009 naposledy rozloučit
s Mgr. Evou Poništovou, která zemřela po zákeřné nemoci. Paní Poništová byla velmi svědomitou a
pracovitou ředitelkou základní školy v ul. 17. listopadu. Po zrušení této základní školy zastávala funkci
zástupkyně ředitelky ve škole na Březenecké. Mgr. Eva Poništová odešla jako jedna z nejoblíbenějších
učitelek nejen mezi pedagogickým sborem, ale i mezi žáky.
Ve dnech 16. a 17. března mohli rodiče podávat žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2009/2010. Po zápisech bylo vydáno Mateřskou školou Chomutov 363
kladných rozhodnutí o umístění dětí do odloučených mateřských škol. Předpokládá se, že obsazeno
bude 1 306 z celkových 1 347 míst. Kapacita mateřské školy bude využita na 97 %. ZŠ speciální a MŠ
Palachova vydala celkem 34 kladných rozhodnutí o umístění dětí do mateřské školy. Předpokládaný
počet dětí po zápisech pro školní rok 2009/2010 je 115 na celkovou kapacitu 115 míst. Kapacita
mateřské školy tak bude využita na 100 %.
Den učitelů využilo vedení města k ocenění náročné pedagogické práce. Zástupce
chomutovských škol pozvalo na společenský večer, který se konal 26. března v prostorách městského
divadla. Program uváděla Daniela Šinkorová a představili se v něm komik a bývalý učitel Josef Alois
Náhlovský a žáci místní umělecké školy. Druhý den pak proběhlo v obřadní síni starobylé radnice
setkání primátorky Ivany Řápkové a jejího náměstka Jana Řeháka s řediteli chomutovských škol, kde
byla velmi živě diskutována ožehavá, ale i příjemná témata školství.
Odbor školství velmi úzce spolupracuje i se středními školami. Není divu, že jeho zástupci jsou
čas od času zváni na různé zajímavé akce, kdy se chce škola pochlubit například nově
rekonstruovanou součástí školy, v tomto případě se jednalo o středisko v Jirkově, které patří
Obchodní akademii, Střední odborné škole gastronomie a Střednímu odbornému učilišti Chomutov.
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Slavnostní otevření rekonstruovaného střediska se konalo za přítomnosti hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové a primátorky Chomutova Ivany Řápkové 14. dubna. Střední škola energetická a
stavební Chomutov, Na Průhoně 4800 zase 12. října pozvala pracovnice odboru na slavnostní
otevření prostor určených k praktickému vyučování oboru strojní požární techniky (hasič) a oborů pro
stavební profese a řemesla. Dne 26. listopadu je zase Chomutovské soukromé gymnázium pozvalo na
slavnostní otevření odborné učebny fyziky, která byla vybavena s pomocí partnerů školy. Tyto aktivity
především podnikajících subjektů jsou velmi přínosné, zvyšují úroveň vzdělávání a podporují
náročnou pedagogickou činnost.

Ve čtvrtek 7. května proběhl v areálu Autoškoly Omega v Chomutově další ročník Dopravní
soutěže mladých cyklistů (viz snímky), kterého se letos zúčastnilo 132 žáků základních škol v okrese.
Zástupci Chomutova, Jirkova, Kadaně, Března a Klášterce nad Ohří se utkali ve čtyřech disciplínách zdravověda, pravidla silničního provozu, jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti. Ti nejlepší z obou
věkových kategorií obdrželi hodnotné ceny. Akce proběhla pod záštitou města Chomutova a za
přispění dalších organizací - Domu dětí a mládeže, autoškoly Omega, Městské policie Chomutov,
Policie ČR Chomutov, Českého červeného kříže, Střední zdravotní školy, BESIP, Městského úřadu
Kadaň a dalších.
Pro prvňáčky je nástup do školy velkým zážitkem. Stalo se dobrým zvykem, že některé
z prvňáčků přivítala první školní den paní primátorka, tentokrát navštívila Základní školu Chomutov,
Školní 1480. Tradičně si také žáci prvních tříd chomutovských škol odnesli domů pamětní list, který
navrhla chomutovská výtvarnice Marie Svobodová.
Uplynul měsíc od zahájení nového školního roku 2009/2010 a ředitele ZŠ Hornická PaedDr.
Václava Macha zajímalo, jak se v této škole líbí a jak prožívají změnu prostředí žáci osmých tříd, kteří
přešli v rámci optimalizace sítě chomutovských škol ze ZŠ Havlíčkova. Strach a obavy z nového
prostředí vystřídaly příjemné pocity: přijetí bylo vřelé, žáci se zase začali těšit do školy, zjistili, že je
zde spousta kamarádů. Příjemně je překvapilo vybavení školy v podobě dvou tělocvičen, bazénu a
interaktivní tabule. Dokonce je tato změna více sblížila, stojí při sobě a víc si rozumí.
Již počtvrté byl zahájen akademický rok na Detašovaném pracovišti Fakulty strojní ČVUT
v Chomutově. Do zimního semestru tentokrát nastoupilo 18 studentů. Statistika vysokoškolského
studia FS ČVUT v Chomutově není bohužel taková, jakou si město v počátcích představovalo, vždyť
výsledky ankety na středních školách z roku 2005 ukazovaly, že po maturitě mělo zájem studovat na
vysoké škole 1 926 (52,52%) absolventů středních škol, z toho technický obor 1 041 (27,43%),
důležité pro zájemce byly i ekonomické náklady, a to pro 1 859 (60,83%) z nich. Následující tabulka
však vykazuje jiné údaje:
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Akademický rok

Původně zapsaní

Zapsaní k 30. 9. 2009

2006/2007
2007/2008

56 (z toho 14
vietnam. národnosti)
46

15

2008/2009

20

7

2009/2010

8

4

Poznámka (z toho)
2 ve 4. ročníku,
2 ve 3. ročníku
8 ve 3. ročníku,
7 ve 2. ročníku
všichni zapsáni
do 2. ročníku

Severočeské doly, a.s., vydaly výukový materiál, publikaci AKTA U. Je určen žákům základních
škol, kterým má populárně naučnou formou přiblížit řadu souvislostí vztahujících se k problematice
těžby a využití uhlí ve vztahu k ochraně životního prostředí. Zástupci dolů nejprve tento program
nabídli pedagogickému sboru chomutovských základních škol, následně pak budou probíhat exkurze
žáků. Programu se 8. října zúčastnily i pracovnice odboru. Odborní pracovníci dolů návštěvě
představili způsob práce s výukovým materiálem, podali jim zajímavé informace o těžební činnosti a
nakonec je vyvezli na exkurzi přímo do těžebního prostoru Dolu Bílina.
Při příležitosti oslav 135. výročí zahájení vzdělávání na průmyslové škole v Chomutově, které
se konaly 23. října, se zástupkyně odboru zúčastnily setkání partnerů ve vzdělávání v budově Střední
průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov, Školní 50. Ředitel Ing. Jan Lacina přítomným
připomněl počátky vzdělávání na této škole ve světle historie, přiblížil jim vzdělávání dnes a také jim
předvedl aktuální výukové technologie. Setkání uzavřela diskuze nejen o dalších záměrech školy.
Ředitel Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov Josef Švancar se ke dni 31. ledna
2010 vzdal funkce, proto odbor před koncem roku připravil konkurzní řízení na obsazení uvolněného
postu. Konkurzní komise na základě všech zákonných procesů sestavila konečné pořadí uchazečů,
které mělo pro zřizovatele doporučující charakter. Rada města Chomutova pak na své schůzi rozhodla
jmenovat do funkce Mgr. Karla Žižku, a to s účinností od 1. února 2010.
Tradiční, už osmý ročník veletrhu Vzdělávání proběhl ve dnech 9. až 11. listopadu v
prostorách Městské sportovní haly v Chomutově. Letos jej podpořily Hospodářská a sociální rada
Chomutovska, Ústecký kraj, města Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. Akce proběhla pod záštitou
hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a prezentovány na ní byly učební a studijní obory, které
jsou pro další školní rok k dispozici v regionu Chomutovska. Školáci, kteří zpravidla se svými rodiči
nebo učiteli výstavu navštívili, neviděli ale jen nudnou ukázku s výčtem podrobností o dané škole.
Každé z dvaceti šesti zastoupených vzdělávacích zařízení se ve své expozici snažilo zaujmout formou i
obsahem. K vidění například byly barmanské show OA, SOŠG a SOU Chomutov, ukázky práce
budoucích kadeřníků a kosmetiček SOŠ služeb a SOU Kadaň, módní přehlídka zdravotnických oděvů
Střední zdravotnické školy v Chomutově, ukázky z praxe SŠES Chomutov a vyhlášení mezinárodní
soutěže Spectrum, ukázka pečovatelské služby a první pomoci OA, SOŠG a SOU Chomutov, ukázky z
práce řezníků a cukrářů, které byly i k zakoupení ve stáncích před halou, ukázky z tvorby vazaček
květin SOŠ služeb a SOU Kadaň, módní přehlídka SOU technického v Lounech a nechybělo ani
hudební vystoupení Gymnázia Kadaň. Přítomní zájemci se ovšem mohli svézt i na automobilovém
simulátoru nebo si vyzkoušet počítačové řízení traktoru.
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Za účasti význačných severočeských historiků a archeologů proběhla 10. listopadu v zasedací
síni starobylé radnice další konference s názvem Comotovia (více kap. Události veřejného života).
Odbor školství následně vydá sborník všech přednesených příspěvků.
Statutární město Chomutov podepsalo a realizuje řadu přeshraničních partnerských dohod.
Nejaktivnější je partnerství se saským městem Annaberg-Buchholz. V roce 2009 uplynulo jubilejních
10 let od podpisu smlouvy, proto pracovnice odboru spolu s dalšími zástupci města přijali pozvání na
setkání s přáteli, které se uskutečnilo 20. listopadu. Uvítání proběhlo v kostele svaté Anny a následně
setkání pokračovalo ve společenském domě. Diskuze u kulatých stolů byly doprovázeny kulturními
vystoupeními aktérů z obou zemí. Stůl s pracovníky ve školství byl nejživější, neexistovala jazyková
bariéra, zato bylo hodně témat k hovoru.
Odbor školství registruje u škol dlouhou řadu akcí, které třeba nejsou přímo součástí osnov,
ale žákům zprostředkovávají vědomosti netradičním způsobem a vhodně tak výuku doplňují. Mnohé
z nich učitelé a další zaměstnanci škol připravují ve volném čase. Například 11. a 12. března proběhl
již desátý ročník chomutovské Mateřinky. Tentokrát se akce zúčastnilo 260 dětí z mateřských škol
nejen z Chomutova, ale i z Kadaně, Jirkova, Údlic a Klášterce nad Ohří. Návštěvnost přehlídky
dětských dovedností byla úctyhodná, na umělecké vystoupení svých ratolestí se totiž přišlo podívat
odhadem 1 500 rodičů, prarodičů a ostatních příbuzných. Činila se i výtvarná sekce učitelek
mateřských škol, připravila výstavu výtvarných prací. V prostorách chomutovského divadla bylo
vystaveno na 1 000 dětských děl vytvořených různou výtvarnou technikou. Děti se ve školkách učí
bruslit, lyžovat, plavat a také hrát fotbal. To, co si děti osvojily za celý rok, předvedly na závěrečných
bruslařských hrátkách pro děti z mateřských škol na zimním stadionu. Akce pod názvem Cesta kolem
světa se uskutečnila 27. března. Další akcí, ze které se stala tradice, bylo 7. dubna Vítání jara.
V Rytířském sále starobylé radnice děti z chomutovských mateřských škol před nazdobenými břízkami
předvedly jarní tanečky, zazpívaly velikonoční koledy a nakonec chlapci vlastnoručně upletenými
pomlázkami vyšupali děvčata, od kterých dostali nádherně zdobená vajíčka. Všechny děti pak potěšila
sladkostmi primátorka města. Unikátní nesoutěžní přehlídka dramatické tvořivosti žáků speciálních
škol Divadýlko vstoupila do druhého desetiletí svého trvání. Hlavní organizátor Základní škola
speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881 připravil jeho další ročník tentokrát pro 245
účinkujících 28. a 29. dubna v Kulturním domě na Zahradní. Handicapované děti opět hrály
s entuziasmem sobě vlastním, což zaplněné hlediště odměňovalo potleskem. Děti z mateřských škol
změřily síly na Letních mateřinkových sportovních slavnostech, které se konaly 13. května na
fotbalovém hřišti u polikliniky. Hned druhý den, tj. 14. května, se kostel sv. Ignáce rozezněl
přehlídkou pěveckých sborů mateřských škol. Tato akce je tradiční a nese název Otvírání studánek. V
sobotu 7. listopadu se žáci Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov, Palachova 4881
zúčastnili 16. ročníku Eurosportfestu v družebním Annaberg-Buchholzi. Z tohoto mezinárodního
sportovního klání stovek atletů si Chomutovští přivezli tři zlaté, čtyři stříbrné, jednu bronzovou
medaili a stříbrný pohár za 2. místo v soutěži družstev. Motto letošního ročníku znělo Sportem
k dobré náladě a vskutku fungovalo.
Český helsinský výbor Praha v rámci realizace projektu Nedívej se černobíle aneb rasismus
škodí tobě i tvému okolí vyhlásil v září 2009 výtvarnou soutěž Nedívej se černobíle, vždyť svět je
barevnej. Do této celostátní soutěže se zapojili také žáci Základní školy a Mateřské školy Chomutov,
17. listopadu 4728. V Den lidských práv 10. prosince proběhlo v Praze v budově OSN vyhodnocení a
vernisáž výstavy výtvarných prací žáků z celé České republiky. Akce se zúčastnil kolektiv žáků IX.A,
který v této celostátní výtvarné soutěži zvítězil a za 1. místo obdržel šek ve výši 5 000 Kč.
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zajišťuje základní sociální poradenství, poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na
péči, dávky pro staré a zdravotně postižené občany, řeší sociálně-právní ochranu dětí, opatrovnictví,
sociální pohřby. Početně je druhým největším odborem magistrátu, zajímavostí je, že všech 44
pracovních míst je obsazeno ženami.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
V roce 2009 byla zákonem o pomoci v hmotné nouzi stanovena povinnost pro osoby, které
pobírají dávky v hmotné nouzi déle než 6 měsíců, zdarma odpracovat pro obec měsíčně minimálně 20
hodin veřejné služby. Bylo uzavřeno 8 mandátních smluv a smlouva pro pracovní skupinu při
Magistrátu města Chomutova. V rámci veřejné služby tak pracovalo každý měsíc v průměru 250
klientů u Technických služeb města Chomutova, Městského ústavu sociálních služeb Chomutov,
Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, Podkrušnohorského zooparku v Chomutově,
Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Mateřského centra Kolibřík Chomutov, Správy
sportovních zařízení Chomutov a K-centra Chomutov. Každý klient měsíčně odpracoval 30 hodin. Tito
občané města Chomutova pracují na úklidu veřejných prostranství, na odpadovém hospodářství, na
veřejné zeleni, uklízí autobusové nádraží a autobusové zastávky. Pomáhají v sociální oblasti,
v kultuře. Rovněž vykonávají jednoduché práce ve školách a školkách v Chomutově. Pro některé
klienty je to první zaměstnání v životě. Při osobním jednání většina uvádí, že se jim práce líbí, že jsou
rádi, že nemusí být jen doma, dostanou se do kolektivu, mezi lidi. U počtu žádostí o příspěvek na
živobytí a doplatek na bydlení docházelo v průběhu roku k postupnému zvyšování, pouze v měsících
září a říjen došlo k mírnému snížení. V lednu 2009 bylo vyplaceno celkem 866 příspěvků na živobytí,
doplatku na bydlení 187. U doplatku na bydlení dochází k postupnému snižování. V prosinci 2009
bylo vyplaceno celkem 991 příspěvků na živobytí, tj. navýšení zhruba o 130 žádostí. Je to způsobeno
zvyšováním míry nezaměstnanosti v okrese Chomutov.
Setkání pěstounských rodin
Ve dnech 19. až 21. června se uskutečnilo již 10. setkání vybraných pěstounských rodin
z Mostu, Litvínova a Chomutova ve středisku Panda-Sport-Hotel Diamo ve Stráži pod Ralskem. Akce
se zúčastnilo 16 rodin včetně 26 dětí ve věku od 2 do 18 let. Pro ně byl za pomoci instruktorů Panda
Sportu připraven sportovní program, při němž děti soutěžily, hrály si a sportovaly. Pěstouni zase
besedovali se sociální pracovnicí odboru o problémech vyplývajících z náhradní rodinné péče.
Druhý den všichni společně podnikli výlet na hradní zříceninu Děvín. Děti během cesty plnily různé
úkoly, které jim připravil „strážce lesa“. Když je správně vyřešily, získaly indicie, za pomoci kterých
našly na hradní zřícenině bájný poklad hraběte Hartiga. Večer děti využily bazén, kde za dohledu
plavčíka dováděly. Nedělní dopoledně měly děti opět sportovní, soutěžily ve florbalu. Po celou dobu
pobytu byly pracovnice odboru v kontaktu s pěstouny, konzultovaly některé problémy a pěstouni
všeobecně hovořili o svých dětech a životě v rodině. V závěrečném hodnocení vyslovili účastníci
naprostou spokojenost. Sociální pracovnice, které rodiny doprovázely, měly možnost sledovat a
pozorovat chování pěstounů a jejich dětí při trávení volného, i když organizovaného času.
Další akci pro pěstounské rodiny uspořádal OSVaZ 6. prosince a toto Mikulášské setkání
proběhlo ve Středisku knihovnických a kulturních služeb na Palackého ulici. Pozváno bylo 18 rodin
s 25 dětmi. Po uvítání vystoupily děti z Mateřské školky Radost se svým pásmem básní a písní. Pak
následovalo zábavné skotačení, hrátky a soutěže s Mikulášem, čertem a andělem. Pro rodiny bylo
připraveno malé občerstvení. Pěstouni zde měli možnost vyměnit si zkušenosti s výchovou dětí a
využít odborného poradenství, děti se setkaly s kamarády. Atmosféra byla kouzelná – předvánoční.
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Akce se všem moc líbila. Setkání je pořádáno každoročně a je určitým poděkování pěstounům
starajícím se o děti, které nemohou z jakéhokoliv důvodu vyrůstat se svými rodiči (viz fotky).

Vyhodnocení Charty pro občana – dávky pomoci v hmotné nouzi, která byla přijata v roce 2006
Charta pro občana byla ve všech bodech naplněna, v roce 2009 bylo celkem přijato 1 651
žádostí, tj. nárůst o 208 žádostí. Ve lhůtě do 14 dnů bylo rozhodnuto o 1 587 žádostech, což je 96 %.
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Z celkového počtu rozhodnutí bylo přijato 29 odvolání, tj. 1,75 % z přijatých žádostí. Z toho 21
podaných odvolání bylo krajským úřadem zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno, ve dvou případech vzali
klienti své odvolání zpět. V pěti případech bylo odvolání vyhověno autoremedurou. Do konce roku
2009 nebylo o jednom odvolání Krajským úřadem Ústeckého kraje rozhodnuto.
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. Odbor v roce 2009 přijal celkem 1 656 žádostí o
jednorázové a opakované příspěvky. Vydáno bylo 371 průkazů mimořádných výhod. Celkem má
mimořádné výhody přiznáno 4 274 klientů, z toho dětí do 18 let je 176. Příspěvků na provoz
motorového vozidla bylo poskytnuto 1 417.
Statutární město Chomutov má ve správě 53 bezbariérových bytů. Jedná se o byty zvláštního
určení, zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. V roce 2009 bylo přiděleno devět
bytů, dvě žádosti byly zamítnuty. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví začal od poloviny roku 2009
řešit i problematiku sociálních bytů, pro které se vžilo pojmenování „na půli cesty“. Jedná se o čtyři
byty o velikosti 2+1 a 1+1. V době převzetí odborem již byly obsazeny, v jednom případě bylo
doporučeno městské radě schválit prodloužení pobytu a následně po uvolnění bytů (klientům skončil
pobyt) bylo doporučeno přidělení bytu pro tři žadatele. V červenci byla agenda posudkové služby
předána z Úřadu práce Chomutov zpět na Okresní správu sociálního zabezpečení v Chomutově.
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. Celkem bylo přijato 837 žádostí. V lednu 2009 byl tento příspěvek
vyplácen 1 618 klientům, do konce roku vzrostl jejich počet na 1 631. Odbor provedl 1 121 sociálních
šetření a 382 kontrol zaměřených na využívání příspěvku na péči. Od 1. července došlo ke změně
zákona o sociálních službách; byla navýšena částka ve IV. stupni závislosti u osob starších 18 let
z 11 000 Kč na 12 000 Kč. Zároveň byl snížen počet bodů potřebných pro získání nároku na příspěvek
na péči u nezletilých dětí.
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
Město Chomutov má zpracovaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb. V jednotlivých
skupinách je zapojeno pět pracovníků odboru, z toho jedna pracovnice vykonává funkci vedoucí
skupiny Rodina a děti. Svými znalostmi ze sociální oblasti jsou všechny pro tvorbu sociálních služeb ve
městě přínosem. OSVaZ informuje klienty o plánu rozvoje sociálních služeb na nástěnkách odboru.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí se kromě zastupování dětí u soudu, přestupkové
komise, na notářství apod. zabývá i nezletilými dětmi, které mají poruchy chování nebo se dopouštějí
trestné činnosti. V roce 2009 bylo celkem provedeno 3 103 sociálních šetření, ve 1 057 případech
pracovnice odboru nezletilé děti zastupovaly u soudu a v 662 případech na policii, notářství,
přestupkové komisi a u jiných institucí. Sociální pracovnice byly soudem ustanoveny v 802 případech
kolizním opatrovníkem. V roce 2009 se 208 dětí dopustilo trestné činnosti, z toho 86 dětí bylo ve
věku do 15 let. Nejvíce bylo řešeno výchovných problémů, celkem 395, z toho u 177 dětí ve věku do
15 let. Přestupku se dopustilo 117 mladistvých. Další problematikou, kterou se oddělení zabývá, je
domácí násilí. Projednáno bylo 30 případů, z nichž 18 bylo policií řešeno vykázáním agresora z bytu.
Celkem bylo řešeno 33 případů týrání a zneužívání nezletilých dětí. V pěstounské péči a v péči jiné
fyzické osoby než rodičů vyrůstá 203 dětí; tento počet se mírně zvýšil. V roce 2009 bylo svěřeno do
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náhradní rodinné péče 18 dětí. K 31. prosinci 2009 byl počet umístěných dětí v ústavním zařízení 193,
pracovnice provedly u těchto dětí celkem 863 návštěv.
Spolupracující organizace
Odbor spolupracuje se Svazem diabetiků, Střediskem pro nevidomé a slabozraké, které
pravidelně seznamuje s novinkami v sociální oblasti. Starosty obcí zase opakovaně informuje o
možnosti veřejné služby, připravil pro ně i potřebné tiskopisy. Obyvatelům Domova pro seniory
v Chomutově na Písečné k jejich životním jubileím (85 let a výše) odbor blahopřeje a společně
s náměstkem primátora předává květinu a drobný dárek.
Prevence kriminality
Odbor se aktivně podílí na práci skupiny LINKS, která se zabývá problematikou prevence
kriminality na školách v Chomutově. Největší akcí byl 26. září Happy day, který proběhl na
prostranství u divadla. Spolu s městskými strážníky, hasiči, psovody a podobně se ho zúčastnily i
právě pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pro účastníky z řad dětí a mládeže měly
připravené prezentace zaměřené na dětská práva a násilí na dětech, taktéž letáky pojednávající o
této problematice. Děti si mohly obojí v klidu prohlédnout a pak na dané téma s pracovnicemi
diskutovat. Pracovnice také zkoumaly, jaké jsou znalosti dětí v této oblasti, zda vědí, kam se mají
v tísni obrátit, zda znají důležitá telefonní čísla (PČR, MěPo, záchranná služba, hasiči, linka bezpečí
apod.). Za odpovědi byly děti odměněny malou sladkostí. Ukázalo se, že děti se v této problematice
poměrně dobře orientují, zejména téma násilí na dětech jim nebylo cizí ani lhostejné.
Ukázky z prezentací

Desatero dětských práv

Desatero dětských práv

• 5. Máš
Máš prá
právo
říkat, co si
myslíš
myslíš..
Máš prá
právo na
svů
sv j vlastní
vlastní
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• 1. Nezá
Nezálež
le í
na tom, zda jsi
velký nebo
malý, černý
nebo bí
bílý.
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Násilí na dětech

Kontakty

Kam se obrátit?
Pokud pojmeme podezření, že se dítě stalo obětí
špatného zacházení, tělesného i citového týrání,
sexuálního zneužívání,měli bychom své podezření
oznámit státním orgánům odpovědným za ochranu
dítěte.

Linka právní pomoci nadace
Naše dítě 777 800 002
Právní rady týkající se dítěte.
Máte právní problém v oblasti vztahů mezi
rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče,
osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově, či
si nevíte rady ohledně trestného činu
spáchaného na dítěti?
Na tomto čísle obdržíte každou středu v
době od 10:00 do 18:00 hod. zdarma
právní radu od zkušených právníků
ohledně problému týkajícího se dítěte.

Mezi tyto orgány patří Policie ČR, oddělení sociálně
– právní ochrany dětí při místních úřadech
(Magistrátech, Městských úřadech, Obvodních
úřadech).

Naši odborníci Vám poradí, jaké jsou
možnosti řešení, kam se obrátit, či jak se
zachovat v dané situaci.
Linka je určena pouze pro telefonické
poradenství.

Obecní živnostenský úřad
Odbor vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Především vede
evidenci osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, řeší příslušnou agendu a také
provozuje živnostenský rejstřík.
Obecní živnostenský úřad se v roce 2009 zaměřil především na dokončení transformace
živností v informačním systému Registr živnostenského podnikání, která vyplynula z novel
živnostenského zákona. Celkem bylo transformováno 13 543 živností nebo jejich oborů. Tento
dlouhodobý úkol, který pracovníci odboru zpracovávali 9 měsíců, umožnil zásadní zvýšení možností
živnostenského úřadu řešit řadu podnětů fyzických a právnických osob tzv. na počkání. To znamená
přijmout podání, zpracovat je v informačním systému a výstup ihned předat. Toto zefektivnění
činnosti živnostenského úřadu ocenili především podnikatelé, ale profituje z toho i magistrát,
zejména snížením výdajů na obálky, poštovné apod.
Ve značné míře (okolo 95 %) je využíván systém elektronických podání bez elektronického
certifikovaného podpisu přímo na přepážkových pracovištích. Podání jsou čitelná a elektronicky
archivovaná, celý systém je rychlejší než dříve používaný systém vyplňování papírových tiskopisů a
rovněž eliminuje chyby při přepisování z písemného podání do elektronického informačního systému.
V krátké době se podařilo pracovníkům živnostenského úřadu zvládnout přechod na elektronickou
spisovou službu magistrátu i zavedení datových schránek.
Osvědčilo se navýšení počtu registračních pracovníků ze tří na čtyři. Nejenže se zrychlila doba
odbavení klientů, ale pracovníci rychleji zvládli výše uvedenou transformaci živností.
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Pracovníci živnostenského úřadu se výtečným způsobem zapojili do ankety spokojenosti
občanů s činnostmi magistrátu. Na živnostenském úřadu byl odevzdán suverénně nejvyšší počet
vyplněných anketních lístků – 2 577. Z tohoto počtu bylo 2 573 označeno ANO, 3 SPÍŠE ANO a 1 SPÍŠE
NE. Nadstandardní spokojenost připsáním pochvalného komentáře vyjádřilo 222 respondentů.
Nejvíce vyplněných anketních lístků i nejčastější pochvaly získala zaměstnankyně Ladislava
Weberová.
Ke konci roku 2009 obecní živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova jako
obce s rozšířenou působností 13 010 fyzických a právnických osob s platným živnostenským
oprávněním (o 362 více než v předchozím roce), 17 916 živností (o 606 více než v předchozím roce) a
5 402 provozoven (o 150 méně než v předchozím roce). V roce 2009 živnostenský úřad vydal 2 054
nových živnostenských oprávnění (o 146 méně než v roce 2008) a 356 živnostenských oprávnění
zrušil (o 385 méně). Dále vyřídil 1 658 přerušení a pokračování v provozování živnosti (o 134 méně),
zaznamenal 1 040 údajů o provozovnách (o 248 méně), provedl 131 kontrol a 367 úředních záznamů
o porušení právních předpisů (o 210 méně). Celkem zrealizoval 17 500 úkonů (o 3 743 méně).
Na správních a jiných poplatcích obecní živnostenský úřad vybral 1 026 240 Kč (o 741 924
méně). Za porušení živnostenského zákona uložil 406 pokut ve výši 462 200 Kč (z toho 377 blokových
pokut ve výši 238 600 Kč a 29 ve správním řízení ve výši 223 600 Kč). Za porušení zákona o ochraně
spotřebitele uložil 38 pokut ve výši 144 400 Kč a za porušení zákona o státní kontrole uložil 22 pokut
ve výši 113 000 Kč. Dále ve 111 správních řízeních uložil náklady řízení ve výši 111 000 Kč. Celkově
živnostenský úřad přispěl do rozpočtu města částkou 1 856 840 Kč (o 743 160 Kč méně). Tento pokles
je způsoben změnou živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích. Příjmy ze správních
poplatků dosahují jen 44 % za stejné období před touto změnou.
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Interní audit
Interní audit objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém obce.
Hlídá především dodržování právních předpisů, účelnost hospodaření s veřejnými prostředky a v této
souvislosti provádí finanční audity a audity systémů zajišťujících hospodaření obce. V rámci
magistrátu má tento útvar zvláštní postavení, neboť je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od
řídících struktur úřadu. Podřízen je přímo primátorovi.
Interní audit v roce 2009 zaevidoval 87 stížností - 22 oprávněných, 50 neoprávněných a 15
částečně oprávněných. Na konkrétní zaměstnance města jich bylo 17 - 1 oprávněná, 13
neoprávněných a 3 částečně oprávněné. Na činnost odborů bylo podáno 12 stížností, z toho 1
oprávněná a 11 neoprávněných. Na městskou policii 5 stížností - 3 neoprávněné a 2 částečně
oprávněné. Stížností, které se týkaly rušení nočního klidu, nepřizpůsobivých občanů, parkování,
zneužívání sociálních dávek a nespokojenosti s DPChJ a TSmCh, bylo 53, z toho 20 oprávněných, 23
neoprávněných a 10 částečně oprávněných. Oprávněné byly stížnosti, které se týkaly rušení nočního
klidu a problematického občanského soužití. Všechny stížnosti byly důsledně prošetřeny a přijata
taková opatření, aby se zamezilo jejich opakování. Dále si občané často stěžovali na špatný stav
chodníků, nepořádek na sídlištích a nedostatek parkovacích míst. Ve všech případech se odbor
v součinnosti s dotčenými městskými složkami snažil stížnosti řešit ke spokojenosti občanů.
Ve stejném období odbor zaevidoval také tři petice. V první žádali občané Chomutova a
okolních obcí odstoupení čelných představitelů města. Zastupitelé vzali petici na vědomí a
primátorka Ivana Řápková všem, kteří mají trvalé bydliště v Chomutově, poslala osobní dopis, v němž
vysvětlila postoje města a vyvrátila v petici uvedená nařčení. Druhá se týkala záchrany městských
lázní a také v tomto případě zastupitelé vzali petici na vědomí s tím, že se budou snažit najít řešení na
zachování původních lázní. Ve třetí žádali občané žijící v okolí Luční ulice o urychlené řešení
nadměrné nákladní dopravy do a z areálu bývalého Agrostavu. Situace se zlepšila poté, kdy byla
v ulici snížena rychlost na 30 km/hod. a zároveň byl omezen počet kamionů.
Na počátku roku byl spuštěn projekt Záchranný kruh (víc kap. Co hýbalo městem), jehož cílem
je přísnější postup vůči nepřizpůsobivým a problematickým občanům a zároveň pomoc slušným
občanům města při řešení problémů. Akce byla zaměřena především na drogově závislé osoby,
notorické neplatiče, prostitutky, osoby zneužívající dávky sociální podpory, pracující „na černo“, rušící
noční klid a záškoláky. V rámci této akce bylo do konce roku řešeno 84 podnětů, z toho 18 se týkalo
rušení nočního klidu (jako například hluk z restaurací, hádky v bytech a oslavy), 18 občanského soužití
(bezohledné chování občanů, obtěžování hlukem, zápachem), 20 vaření drog nebo jejich prodeje
(tyto byly k dalšímu šetření předány Policii České republiky). Další stížnosti se týkaly nepořádku ve
městě, především na sídlištích, neukázněných pejskařů, prostituce, nelegálního odběru elektřiny.
Odbor obdržel rovněž dopisy, ve kterých občané vyjadřovali podporu primátorce Ivaně Řápkové
v jejím úsilí při řešení situace s nepřizpůsobivými a neplatiči, a v neposlední řadě také dvě poděkování
za rychlé vyřešení jejich problému. Další možností pro řešení problémů ve městě měli občané na
setkáních s vedením města, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci. Proběhla 4 setkání a občané při nich
podali 111 podnětů. Z nich 54 nebylo řešeno, neboť stačila pouze ústní informace. Nejvíce podnětů,
které byly předány k řešení, se týkalo špatného stavu chodníků (11), parkování (9), MHD a zastávek
(7) a komunálního odpadu (7).
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3. 3. Volby
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly v celé České republice volby do Evropského
parlamentu. Rozhodovalo se v nich o 22 českých poslancích, kteří v tomto 736členném
orgánu budou hájit zájmy republiky ve volebním období 2009 - 2014.
Na Chomutovsku se tyto volby setkaly s rekordním nezájmem. Zatímco republikový
průměr byl 28,22 % a krajský 22,51 %, na Chomutovsku přišlo k urnám jen 19,2 % voličů. Tak
nízké číslo nezaznamenali nikde v republice, všude byla účast přes 20 procent. V Klášterci a
Jirkově dokonce přišlo volit jen něco přes 15 % lidí, v některých menších obcích i méně!
V Chomutově bylo toto číslo přece jen vyšší – 19,95 %. Na rozdíl od celostátních výsledků
v Chomutově zvítězila ČSSD (27,88 % hlasů), až po ní následovala ODS (24,53 %) a třetí byli
komunisté (20,72 %). Strana zelených tu sice získala více než v celostátním průměru (4,13 %),
ale i tak to byl na parlamentní stranu velice hubený výsledek. Lépe si vedla Suverenita Jany
Bobošíkové, která o jednu setinu překročila pět procent. Mezi dvaadvaceti poslanci obhájil
svůj post lékař z Kadaně Miroslav Ouzký, který je europoslancem již od roku 2004.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Na 9. a 10. říjen 2009 byly na jaře ohlášeny předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. V Ústeckém kraji slibovaly obzvlášť zajímavé souboje. Za ODS
ohlásila kandidaturu chomutovská primátorka Ivana Řápková, ČSSD zase nasadila například
olympijského vítěze, hokejistu Jiřího Šlégra a herečku Kateřinu Brožovou, která si však
později kandidaturu rozmyslela. Měsíc před termínem voleb, v době, kdy volební kampaně
politických stran byly v plném proudu, vyhověl Ústavní soud stížnosti jednoho z poslanců a
volby zrušil.
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Kapitola 4.: Integrovaný plán rozvoje města
4. 1. Největší investice v dějinách města zahájena
Výstavba sportovního, kulturního a společenského centra v areálu bývalých kasáren
na Zadních Vinohradech vstoupila v roce 2009 do fáze fyzické realizace. Od prvotních
představ, záměrů a virtuálních vizualizací přes různé administrativní úkony, zajištění
finančních toků až po první kopnutí do země uběhla dlouhá cesta. Další taková ale ještě
město čeká, celý areál by měl být plně funkční v polovině roku 2012. Pak si budou moci
obyvatelé Chomutova v oblasti volnočasového vyžití dopřát takové služby, které tu dosud
nebyly k dispozici, a pokud byly, tak v nedostatečné míře nebo kvalitě.
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (dále IPRM) v Chomutově je naplánováno
devět samostatných projektů. V realizaci byly v roce 2009 čtyři z nich. Dva jsou takzvaně
povahy investiční. Jde o výstavbu nového zimního stadionu a tréninkové haly s příslušným
zázemím. Obě stavby jsou mimořádně pozorně sledovány jak samotnými hokejisty, tak
veřejností. Hokejisté usilující o postup do nejvyšší soutěže hrají na nejstarším funkčním
krytém stadionu v republice, který, přestože se k němu váže slavná prvoligová minulost,
nenabízí hráčům tréninkovou plochu a má jen omezené zázemí. O komfortu pro diváky, kteří
hokej navštěvují v největší míře ze všech chomutovských sportů, se nedá mluvit vůbec.
Stavbu hlavní haly i tréninkové plochy provádí firma North stav, která zvítězila ve
výběrových řízeních. Zavázala se, že stadion postaví za 520 milionů korun (bez DPH) za 87
týdnů a přilehlou tréninkovou halu za 128 milionů korun (bez DPH) za 76 týdnů. První ze
staveb by tedy měla být městu předána k užívání do konce prosince 2010, druhá do konce
října 2010. Stavba byla zahájena slavnostním položením základního kamene a lidovou
veselicí 4. dubna 2009, dva týdny poté firma North stav převzala staveniště a hned započala
s přípravnými a následně výkopovými pracemi. Během pěti měsíců se začaly rýsovat hrubé
stavby, a tak mohl 19. září proběhnout takzvaný I. milník, tedy prezentace postupu prací
veřejnosti.

Takto stavba obou hal vypadala v září, takto ji tedy mohli při organizované prohlídce
staveniště vidět účastníci I. milníku.
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Již naznačené další dva projekty první fáze jsou neinvestiční. Jeden se zaměřuje pouze
na management IPRM. Znamená to zajištění nutných podmínek pro řízení, monitoring a
evaluaci, tedy vyhodnocování IPRM po věcné i personální stránce. Veliký význam u všech
akcí, které jsou masivně dotovány z programů EU, má druhý neinvestiční projekt a tím je
publicita a propagace celého IPRM. V rozpočtu je dokonce výslovně uvedeno, jak velký podíl
z dotace musí být použit na to, aby občané dobře věděli, že jde o akci, která je pro ně
prospěšná a na kterou jim přispěla Evropská unie. Proto město Chomutov mimo jiných
aktivit pořádá pro veřejnost prezentační akce spojené se zábavou, tedy již zmíněné milníky.
V přípravě je ještě dalších pět projektů. Před koncem roku 2009 byly Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad předloženy ke schválení dva z nich:
revitalizace a regenerace prostředí v zóně a kulturně společenské centrum. U těchto
projektů dosud byla zpracována projektová dokumentace, proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby a v závěru roku byly podány žádosti o dotaci. Zbylé tři projekty budou
zaregistrovány během roku 2010. Jedná se o výstavbu oddychového relaxačního centra,
letního stadionu a parkovacích ploch a potřebné infrastruktury. Přípravu projektu oddychového a relaxačního centra a projektu řešícího parkovací plochy prodloužila nutnost
dokončení 10. změny územního plánu, která je podmínkou pro získání územního rozhodnutí,
a především nutnost zajistit posouzení vlivu na životní prostředí, které je časově velmi
náročné. Nejpozději v lednu 2011 by však mělo být v realizaci všech devět projektů IPRM.
Ukončení výstavby v areálu je naplánováno na květen 2012.

Takto by měl vypadat dokončený a plně funkční areál. Na vizualizaci chybí jen oddychové a
relaxační centrum, které spolu s velkým parkovištěm vznikne dílem na místě současné
zahrádkářské kolonie a dílem v areálu Kamencového jezera.
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Jak už naznačuje výše uvedená vizualizace, některé z projektů prošly určitými
změnami. Tu nejvýraznější zaznamenal projekt letního stadionu. Původní koncepce totiž
mluvila o velkém sportovním areálu, v němž by byl integrovaný prostor hned pro dvě
odvětví, pro fotbal a atletiku. Tedy travnatá plocha stadionu se sektory pro jednotlivé
atletické disciplíny a fotbalové hřiště orámované běžeckým oválem a k tomu velká centrální
tribuna s nápaditou konstrukcí zastřešení a kapacitou 5 000 diváků. Průběžné diskuse se
sportovními odborníky však postupně vedly k rozvinutí celé myšlenky do podoby dvou
sportovišť. Soužitím fotbalistů a atletů by totiž především trpěl povrch, zejména náčiní
koulařů a kladivářů by devastovalo trávník. Fotbalisté zase upřednostňovali koncepci hřiště,
kde by diváky a hráče nedělila deset metrů široká zóna běžeckých drah. Tyto a další
argumenty nakonec vedly k rozdělení areálu na dvě samostatná sportoviště. Nově
vyprojektovaný fotbalový stadion má tribuny po všech čtyřech stranách, přičemž divácká
kapacita zůstala na původních pěti tisících. V místě původně navržené tréninkové plochy pro
fotbalisty vznikl samostatný areál pro atlety, kde je třistametrová běžecká dráha plně
odpovídající požadavkům atletického svazu. Na stadionu bude možné provozovat všechny
atletické disciplíny. Například běžci zde mají vymezeny všechny potřebné délky tratí včetně
stometrové pro sprinty a stodesetimetrové pro překážkáře. Prostor zde najdou i všichni
vrhači, ať jde o oštěp, disk, kladivo či kouli, myšleno je i na skokany dálkaře, výškaře,
trojskokany i skokany o tyči. Pro diváky zde vyroste krátká tribuna.
Oproti původním plánům si v areálu na své přijdou i lezci a in-line bruslaři. Pro ty
první zde bude nainstalována horolezecká stěna, pro druhé pak vznikne zhruba kilometr
dlouhá asfaltová dráha. Ta rozšíří a podstatně zkvalitní nabídku pro stále rostoucí okruh
příznivců tohoto sportu, kteří se o stávající trasy musejí dělit s cyklisty a chodci.

Z vizualizace je dobře patrné zasazení celého areálu do krajiny.
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4. 2. Popis jednotlivých projektů IPRM
Zimní stadion – výstavba 05/2009 až 12/2010
Zimní stadion má standardní ledovou plochu s obvodovým hledištním prostorem
děleným čtyřmi rohovými věžemi. Objekt s jinak uzavřenou fasádou má prosklený plášť při
vstupní podnoži, ze které je koncipován oboustranný nástup diváků z přilehlých parkovacích
ploch. Objekt má všechny nezbytné prostory pro technologii zaledování, techniku prostředí,
pro divácký servis včetně příslušného restauračního zařízení. Zimní stadion vytváří podmínky
pro požadavky extraligové soutěže s kapacitou až 5 200 míst, z toho 4 800 k sezení.

Tréninková hala a šatnovací blok - výstavba 05/2009 až 10/2010
Tréninková hala a šatnovací blok navazuje přímo na budovu zimního stadionu.
Smyslem výstavby nové haly je např. zajistit veřejné bruslení, aktivity krasobruslařského
klubu, výuku žákovských a juniorských hokejových družstev a škol a podobně. Tréninková
hala má kapacitu 88 sedících a 100 stojících diváků.
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Letní stadion - výstavba: 08/2010 až 02/2012
Letní stadion je tvořen dvěma objekty - fotbalovým hřištěm a atletickým stadionem,
které budou mít své vlastní provozně oddělené zázemí. Hrací plocha fotbalového hřiště bude
kryta umělým trávníkem a po všech stranách obklopena tribunami, v rozích bude zázemí pro
diváky (WC, občerstvení apod.). Fotbalové tribuny poskytnou místo pro zhruba 4 800
sedících diváků, z toho přibližně 2/3 míst budou kryté. Atletický stadion poskytne zázemí pro
disciplíny, jako je hod diskem, kladivem, oštěpem, vrh koulí, skoky do dálky, do výšky, o tyči.
Běžecký ovál bude 300 metrů dlouhý a v části u tribuny pro diváky bude vybudována dráha
na sprint dlouhá 100 metrů.
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Oddychové a relaxační centrum - výstavba: 01/2011 až 05/2012
Výstavbou vznikne centrum pro relaxaci, jehož součástí bude víceúčelový rekreační
bazén a dětský bazén. Objekt bazénového zařízení bude dvoupodlažní. Vstupní podlaží bude
na úrovni komunikací a umožní bezbariérový přístup. V odděleném prostoru bude umístěn
sportovní 25 metrů dlouhý bazén s osmi drahami. Po vstupu do bazénového podlaží a
průchodu šatnami se návštěvník dostane do bazénových vodních a vzduchových atrakcí, jako
jsou tobogány, skluzavka, houpací bazén, masážní lehátka, sedací masážní lavice, chrliče,
vzduchové perličky, vodní hřib.

Kulturně společenské centrum - výstavba 01/2010 až 06/2011
Kulturně společenské centrum vznikne adaptací části velitelského, ubytovacího a
jídelního bloku a bude obsahovat dva kinosály s kapacitou 255 a 125 míst, oba vybavené 3D
technologií. Také bude poskytovat zázemí pro klubovny, kanceláře, neziskové organizace aj.
Centrum bude sloužit pro filmová promítání (běžní návštěvníci, školní akce, tematické
pořady pro seniory, klubové projekce), veřejná projednávání, výstavy, besedy, zájmovou
činnost, setkávání obyvatel a další aktivity kulturního nebo společenského charakteru.
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Kapitola 5.: Hospodářská krize
Rok 2009 ovlivnila v celém vyspělém světě hospodářská krize. Přestože ekonomové
vysvětlují její vznik různě, základním principem a spouštěcím mechanismem je nepoměr mezi
nároky lidí na životní úroveň a schopností si na ni vydělat. Jinými slovy - výdaje dlouhodobě
převažují nad příjmy, spotřeba hodnot nad jejich vytvářením. První projevy krize se objevily
na podzim 2008 ve Spojených státech amerických a během několika týdnů už krize zasáhla i
Českou republiku.
Potíže zaměstnavatelů znamenaly propouštění
Na stagnující trh zareagovali zaměstnavatelé snížením výroby, organizačními a
personálními opatřeními, které v důsledku znamenaly propouštění zaměstnanců. Tento
neblahý trend postihl i Chomutovsko, které se už tak potýkalo s vysokou nezaměstnaností.
Úřad práce v Chomutově pravidelně vydával statistiky, které u veřejnosti vzbuzovaly čím dál
větší obavy. Zatímco počet uchazečů o zaměstnání stoupal, počet volných míst stejnou
měrou klesal.
Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti a volná pracovní místa v letech 2008 a 2009:
rok 2008
ukazatel
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

NezaMíra nezaměstnaní - městnapočet
nosti (%)
6 900
10,0
6 760
9,8
6 586
9,5
6 273
9,1
5 861
8,6
5 615
8,4
5 727
8,8
5 685
8,7
5 754
8,8
5 737
8,6
5 909
8,9
6 453
9,9

rok 2009
Volná
místa –
počet
1 297
1 213
1 194
1 298
1 456
1 531
1 481
1 419
1 322
1 193
931
859

NezaMíra nezaměstnaní - městnapočet
nosti (%)
7 262
11,1
7 763
12,0
8 087
12,5
8 719
13,3
8 857
13,5
8 534
13,0
8 739
13,1
8 994
13,5
9 068
13,4
8 815
12,6
8 831
12,6
9 114
13,2

Volná
místa –
počet
564
477
456
412
403
393
376
345
380
289
281
248

Z výše uvedené tabulky je patrné, že na sklonku roku 2008 chomutovský úřad
registroval celkem 6 453 nezaměstnaných, tedy o 544 osob víc než v listopadu. Naopak
volných pracovních míst evidoval za stejné období 859, jejich počet se oproti předchozímu
měsíci snížil o 72. Na jedno volné pracovní místo tak vycházelo sedm až osm uchazečů o
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práci. Míra nezaměstnanosti byla k poslednímu prosincovému dni 9,9 procenta. Do konce
roku 2009 se počet nezaměstnaných zvýšil absolutně o 2 661, míra nezaměstnanosti narostla
o 3,3 procenta a počet volných míst poklesl o 611.
Mnoho Chomutovanů přišlo o práci kvůli problémům zaměstnavatelů v průmyslové
zóně Triangle na místě bývalého žateckého vojenského letiště. V únoru a březnu zde
propustil 400 zaměstnanců výrobce obrazovek IPS Alpha. Ještě horší zpráva přišla 27. března,
kdy v téže zóně působící společnost Hitachi Home Electronics oznámila uzavření závodu a
propuštění všech osmi set zaměstnanců. Dubnová statistika Úřadu práce v Chomutově tak ve
všech ukazatelích zaznamenala největší skok od začátku finanční krize. Počet lidí bez práce
na Chomutovsku stoupl na 8 719, přičemž v březnu to bylo o 632 méně. Výše
nezaměstnanosti dosáhla 13,3 %. Znovu citelně ubylo volných pracovních míst, těch měl ÚP v
nabídce 412 oproti březnovým 456. Potíže některých firem skončily bankrotem. V dubnu
například krajský soud v insolvenčním řízení na návrh ČSOB rozhodl o insolvenci
chomutovské akciové společnosti Novak CV. Tento velký výrobce čalouněných dílů pro
automobilový průmysl či zdravotnická zařízení, který míval i přes čtyři stovky zaměstnanců,
dluží jmenované bance skoro 40 milionů korun. Výjimečně přišla dobrá zpráva. To když
společnost Panasonic AVC Networks Czech převzala v zóně Triangle výrobu po společnosti
Hitachi a od 1. června zaměstnala tři sta lidí. I díky tomu se situace na trhu práce na
Chomutovsku v červnu mírně zlepšila. V říjnu se k „zeštíhlujícím“ zaměstnavatelům přidalo
město Chomutov, které zrušilo devatenáct pracovních pozic.
Přehled zaměstnavatelů s nejvyššími počty zaměstnanců v okrese:
Severočeské doly, a.s.
1 559 (v r. 2009 snížení o 14)
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov
914 (v r. 2009 zvýšení o 19)
ČEZ, a.s.
749 (v r. 2009 snížení o 61)
Toyoda Gosei Czech, s.r.o. (Klášterec n. O., prům zóna Verne) 613 (v r. 2009 propad o 135)
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.
517 (v r. 2009 propad o 201)
Eaton Industries, s.r.o.
477 (v r. 2009 zvýšení o 22)
Jeyes, s.r.o. (Kadaň, prům. zóna Královský vrch)
466 (v r. 2009 navýšení o 128)
Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o.
454 (v r. 2009 pokles o 9)
Globus ČR, k.s.
450 (v r. 2009 snížení o 13)
Firmy, které nemají jako partnery odborové organizace, podávají v krizových situacích
na Úřad práce v Chomutově žádosti, aby mohly poskytovat náhradu mzdy pro zaměstnance
ve výši 60 % (jde o uplatnění §209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Kulminace
největšího počtu zaměstnanců pracujících ve zkrácené pracovní době byla v březnu až září
2009. Jejich počet přesahoval 3 700.
Zajímavá čísla z evidence úřadu práce
Z evidence Úřadu práce v Chomutově vyplývají další závažné a zajímavé údaje.
Z hlediska zastoupení pohlaví a věku se Chomutovsko příliš neliší od zbytku republiky. Muži
jsou v evidenci zastoupeni 50,2 %, průměrný věk uchazečů je 38,9 roku. Nejpočetněji se mezi
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uchazeči o práci vyskytuje věková skupina od 20 do 29 let, a to čtvrtinově. Zhruba 12 %
evidovaných je zdravotně postiženo, Chomutovsko tedy patří mezi regiony s nejnižším
podílem zdravotně postižených na nezaměstnanosti. Zdravotní omezení ztěžující přístup na
trh práce má však každý třetí uchazeč. Ve vzdělanostní struktuře nezaměstnaných je ovšem
mezi Chomutovskem (i celým Ústeckým krajem) a zbytkem Česka značný rozdíl. Téměř 45 %
uchazečů má nejvýše základní vzdělání, zhruba 38 % tvoří středoškoláci bez maturity a pouze
17 % pak středoškoláci s maturitou (příp. s vyšším vzděláním). K 31. 12. 2009 Úřad práce v
Chomutově evidoval 242 povolení k zaměstnání pro občany ze zemí mimo Evropskou unii.
Na Chomutovsku tak působily například tři thajské masérky, dva čínští kuchaři, šestnáct
vedoucích pracovníků z Japonska a čtyřiatřicet šiček z Mongolska. Nejvíc zde bylo a stále je
Ukrajinců – 171, většina z nich vykonává dělnické profese.
Přístup státu k řešení nezaměstnanosti
Kromě uplatňování běžných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou
poradenské programy, rekvalifikace, vytváření míst pro veřejně prospěšné práce,
společensky účelných pracovních míst, chráněných pracovních dílen a podobně, se v roce
2009 mohli zaměstnavatelé hlásit do národního projektu Vzdělávejte se! Ten je přímo
zaměřen na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí. Je určen zaměstnavatelům, kteří přistoupili
k omezení výroby ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy
podle §209 zákona č. 262/2006 Sb., ale i těm zaměstnavatelům, kterým počet zakázek začal
vlivem celosvětové finanční krize klesat a neaplikovali ještě ustanovení §209 zákoníku práce.
Účelem tohoto nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je udržení zaměstnanosti a
vytvoření podmínek pro získávání a zdokonalování odborných znalostí, dovedností a
kompetencí zaměstnanců, kterým z důvodu omezení výroby nemůže zaměstnavatel
přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. O projekt Vzdělávejte se! je ze strany
zaměstnavatelů velký zájem, část z nich podává žádosti opakovaně pro další vzdělávací
aktivity a jiné skupiny zaměstnanců. Od dubna do konce roku 2009 tak bylo projektem
podpořeno 28 firem a v nich 4 069 zaměstnanců.
Jak se krize projevovala v běžném životě
Kromě zaměstnanosti hospodářská krize lidem zasahuje i do běžného života. Dochází
k omezování sociálních výdajů státu, zdražování některých služeb nebo naopak zlevňování
zboží v rámci konkurenčního boje. Jedním z charakteristických znaků je pád cen nemovitostí.
V Chomutově ovšem byty patřily mezi nejlevnější v ČR již před krizí, a tak se jejich cena
nesnižuje tak významně. V lednu zástupci realitních kanceláří hlásili, že ceny bytů klesly
v posledním čtvrtletí roku 2008, a to až o 20 %, nyní se nezlevňují vůbec nebo jen v řádech
desetitisíců. Podle stejného zdroje šly ceny dolů znovu od dubna, přesto o ně zájem nebyl.
Nabídka výrazně převýšila poptávku a trh se téměř zastavil. Opět byla na vině krize a z ní
plynoucí neochota lidí investovat. V případě ztráty zaměstnání nejsou schopni platit úvěry či
hypotéky, případně i jen náklady na provoz lepšího bytu.
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Nejlevnější byly byty v sidlištní aglomeraci směrem k Jirkovu, tam se cena velkých
bytů před rekonstrukcí běžně pohybovala okolo čtyř set tisíc. Menší, ale v dobré lokalitě stály
dvojnásobek. Zájem je o bydlení v centru, kam se také zaměřují aktivity developerů. Nový byt
1+kk o rozloze 40 m2 v rezidenci Chomutovka (u Centralu) nabízel developer za 1 715 000 Kč
(po slevě 1 390 000 Kč), stejný byt v přízemí rezidence Čechovka (Čechova ul.) stál 980 000
Kč. Byt 3+kk o rozloze 82 m2 v Chomutovce byl k mání za 2 760 000 Kč (po slevě 2 070 000
Kč), jen o metr větší v Čechovce byl koupen za 2 290 000 Kč.
Většina Chomutovanů měla ale problémy utáhnout podstatně menší výdaje. Řada
z nich si lehkomyslně nabrala hypotéky či úvěry a nyní je nedokázali nebo nechtěli splácet.
Platit přestali i další závazky. Například nájmy. Úspěšný boj proti neplatičům byl chloubou
Stavebního bytového družstva Chomutov několik posledních let. Rok 2009 přinesl
nepříjemný obrat, podle novin dluh na nájemném jen od ledna do září stoupl o 1,7 milionu
korun. Naopak podle průzkumů a anket regionálního tisku se lidé v roce 2009 nepřestávali
bavit. Oslovení provozovatelé kulturních zařízení, restaurací, diskoték a heren vesměs tvrdili,
že krize se na návštěvnosti prakticky neprojevila. Výjimkou byly firemní akce, kterých
významně ubylo. Dokonce ani v chomutovských zastavárnách prý krizi nepocítili, zákazníci i
předměty jejich zájmu zůstaly stejné.
Rozumné hospodaření a včasná intervence
Celosvětová hospodářská krize v roce 2009 silně ovlivnila také hospodaření města.
Ačkoliv rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s významnými rezervami pro realizaci investic,
skončilo hospodaření města deficitem ve výši 42,7 milionu korun. Schodek plně zapříčinily
obrovské výpadky ve výnosech ze sdílených daní, které přerozděluje stát prostřednictvím
finančních úřadů a ministerstva financí. Vinou ekonomické krize vybral stát na daních
výrazně méně, než očekával, a tudíž i méně přerozdělil mezi města a obce. Na daňových
příjmech obdrželo město o 54,5 milionu méně oproti předpokladu. Přitom město daňové
výnosy každoročně podhodnocuje a plánuje střízlivěji než stát v predikci ministerstva financí.
Ekonomové města v průběhu roku vývoj veřejných financí sledovali a opakovaně
situaci vyhodnocovali. Výsledkem bylo trojí výrazné omezení čerpání rozpočtu města včetně
organizačních opatření, které schválily orgány města. První příkaz k úsporám přišel už na
konci ledna. Všechny odbory magistrátu musely své výdaje v prvním čtvrtletí omezit o tři
procenta, dotace byly pokráceny městským organizacím i různým spolkům žádajícím město o
příspěvky na celoroční činnost i jednorázové projekty. Navíc nebyly zahajovány nové
investiční akce s výjimkou IPRM a akcí, které určilo přímo zastupitelstvo. Chomutov vyhlásil
úsporná opatření jako první město okresu a jako jedno z prvních měst v celé republice.
Původní omezení bylo v březnu prodlouženo a ještě rozšířeno o další opatření. Například
úředníkům byly zrušeny odměny, tentýž příkaz šel do městských organizací. Zastaveny byly
opravy městského majetku s výjimkou havárií. Peníze měly jít pouze na investiční akce, na
které město dostalo dotaci. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova byl nucen omezit a
optimalizovat jízdní řády MHD. Mimo jiné tak bylo zrušeno 44 spojů ve všedních dnech a 18
o víkendu. Nejzávažnější rozhodnutí ale učinili ekonomové a po nich zastupitelé v říjnu, kdy
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spolu s dalšími úspornými opatřeními rozhodli o zrušení devatenácti pracovních pozic na
magistrátu. Práce úředníků, kteří dostali výpověď, byla rozdělena mezi ostatní.
Díky včasné reakci město odvrátilo hrozbu většího deficitu a zadlužení na úkor
budoucích generací. Jednoduše lze dopočítat, že kdyby nebyla úsporná opatření na straně
provozních výdajů přijata, kdyby nebyly zastaveny opravy a investice, byl by deficit rozpočtu
o více než 70 milionů vyšší. Samotné hospodaření magistrátu a na něj napojených organizací
skončilo vysokým přebytkem. Ten k 31. 12. 2009 činil 122,4 milionu korun, z čehož je patrné,
že město odpovědně nakládalo se svým rozpočtem a uspořilo celých 20,7 % svých
plánovaných výdajů. Díky tomu se podařilo celkový deficit udržet na přijatelné úrovni, která
neohrozí hospodaření města, zvlášť když v předchozím roce 2008 činil hospodářský přebytek
100 milionů korun. V rozpočtu města nebyly zapojeny cizí zdroje (úvěr) ani přebytky
z minulých let, které si město ponechává pro realizaci Integrovaného plánu rozvoje města.
Současně však město rozsáhlými investičními výdaji v zóně bývalých kasáren v době
recese oživuje ekonomiku regionu. Jak zdůraznil hlavní ekonom města a vedoucí odboru
ekonomiky Jan Mareš, město nechce jít cestou úplného zastavení investic. Mimo jiné také
proto, že by tak mohlo přijít o prostředky z evropských fondů na spolufinancování již
připravených a schválených projektů. Tyto projekty znamenají pro město obrovskou šanci,
protože díky nim vznikne kvalitní zázemí pro sport a volnočasové aktivity pro několik
generací Chomutovanů. Realizací projektů město zároveň dává práci stavebním firmám a
desítkám na ně napojených subdodavatelských organizací, které udržují zaměstnanost, čímž
pomáhají regionální ekonomice. Po dokončení nových sportovních a kulturních zařízení
vzniknou desítky nových pracovních míst. Město tedy s krizí bojuje kombinací úsporných
opatření, ale také rozumnými investicemi, jež jsou ve velké míře financovány z dotačních
prostředků Evropské unie.
Jak je také možno na krizi pohlížet...
S jiným vysvětlením globální krize, pro materialisty asi trochu úsměvným, vyrukovala
z kraje roku v deníku Právo chomutovská numeroložka Camila Karolinss. Vycházela přitom
z aktuálního letopočtu. Rok 2009 byl podle ní pro prověrku síly jednotlivců i společnosti víc
než vhodný, protože představoval číslo 11, tedy číslo síly, dělitelný element, dvojmocnou
cifru s mimořádným vlivem. Soudila, že většinu lidí pošle ke dnu a prověří odolnost těch
silných. Krizi přirovnala k přírodnímu jevu, kdy se pod povrchem země nashromáždí příliš
horké vody, její tlak roztrhne půdu a vřídlo vyvěrá ven. Podle ní má každé století svůj krizový
rok a jednadvacáté si vybralo 2009. Dodala, že není důvod k nadměrné panice, že to chce jen
přežít rok 2009, protože už v tom následujícím se situace začne zlepšovat. Tak uvidíme...
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Kapitola 6.: Organizace zřízené městem
6. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Činnost Podkrušnohorského zooparku Chomutov v roce 2009 poznamenala světová
hospodářská krize. Ovšem i přes dílčí úsporná opatření se jeho aktivity nezastavily. Dokonce
nepoklesl ani zájem veřejnosti a 239 483 návštěvníků znamenalo jednak druhou nejvyšší
návštěvnost v historii zooparku a jednak druhé místo v návštěvnosti mezi turistickými místy
v Ústeckém kraji. Více návštěvníků přišlo jenom v roce 2007, a to 251 427.
Z investičních akcí byla dokončena revitalizace Kamenného rybníka, úspěšně
pokračuje realizace projektu Centrum krušnohorského lidového umění. Svou činnost rozšířilo
ekologické středisko. Velký krok udělal zoopark na poli propagace, když zmodernizoval svou
grafickou prezentaci na propagačních materiálech a v závěru roku spustil nové webové
stránky. Největší úspěchy se ovšem vážou k zoologickému oddělení, kterému se zdařila řada
významných odchovů. Podařilo se rozmnožit a odchovat unikátní druhy zvířat, které nejsou
běžně v expozicích jiných zoologických zahrad, například charzy žlutohrdlé a manula.
Pokračovalo se ve zlepšování genetického fondu, a tak byla v rámci výměny do zooparku
dovezena nová zvířata.
Zoologie
Kromě výše jmenovaných odchovů se v roce 2009 podařilo odchovat tři mláďata
kočky divoké. Dařilo se kolonokům sibiřským, kde jeden z párů odchoval šest mláďat. Na
začátku března se narodilo zdravé mládě tuleně kuželozubého. Ve stejném měsíci se narodila
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samice takina indického. V květnu se samici losa evropského narodila dvojčata. Čtyřmi
přírůstky se může zoopark pochlubit u stáda jelena milu. Podařilo se zajistit příchod dvou
samic zubra evropského a úspěšně je spojit s chovným samcem v areálu Eurosafari. Velbloud
dvouhrbý, desetiletý samec, se v létě dočkal nové mladé samice ze Zoo Liberec.
V sekci ptáků se po více než deseti letech podařil odchov tří mláďat pelikána bílého.
Dalším úspěchem, i když jen částečným, bylo snesení vejce a následné vylíhnutí mláděte u
orlosupů bradatých. I přesto, že se mládě nepodařilo odchovat, pracovníci zooparku věří, že
se mladý pár v budoucnu potomka dočká. Již tradičně se dařilo vzácným ibisům skalním, kteří
odchovali čtyři mláďata. Kolekce jeřábů byla doplněna o velmi vzácné jeřáby bílé sibiřské
a jeřáby popelavé, které se podařilo získat z Okské biosférické rezervace v Rusku.

Chov terarijních zvířat v Podkrušnohorském zooparku byl v roce 2009 zajímavý hlavně
dopárováním chovaných druhů, získáním dvou nových druhů (užovka levhartí – na snímku,
užovka hladká) a odchovy (3 mláďata užovky stromové, 1 mládě blavora žlutého a 10 mláďat
scinka válcovitého). Terárium a jeho obyvatelé se stali součástí řady přednášek a výukových
programů pro žáky základních a středních škol, které zajišťovalo ekocentrum zooparku.
Stejně jako v předešlých letech přijímal Podkrušnohorský zoopark handicapovaná
zvířata nejen z Chomutovska, ale i ze vzdálenějších oblastí Ústeckého kraje. V průběhu roku
2009 bylo do stanice přijato 242 zvířat. Nejčastěji byli přijímáni savci a ptáci, konkrétně
například 35 netopýrů, 29 poštolek obecných, 44 ježků západních. Ze zajímavějších druhů se
do stanice dostali bukáček malý, orlovec říční, užovka hladká a včelojed lesní.
Marketing a propagace
Oddělení propagace Podkrušnohorského zooparku připravilo pro návštěvníky kromě
tradičních kulturních akcí řadu novinek. Od dubna spustilo službu s názvem Představujeme
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vám naše zvířata, v jejímž rámci se návštěvníci v sobotu a v neděli ve stanovený čas u expozic
vybraných druhů dozvídali mnoho zajímavostí o životě a chovu v zooparku. Kromě již
zavedených dopravních prostředků Lokálky Amálky a Safari expresu mohli návštěvníci
zooparku využít povozu taženého koňmi a vydat se jím do skanzenu Stará Ves na „výlet do
historie“. Po celý rok probíhaly výstavy ve výstavní síni zooparku.

Kulturní akce pro veřejnost, které v roce 2009 probíhaly v zooparku a skanzenu Stará
Ves: jízda Tří králů (6. 1.), masopustní průvod a zábava (7. 2.), velikonoční neděle ve Staré Vsi
(12. 4.), Den Země (18. 4.), Víkend dětí (30. 4.), Noc snů (1. 6. – na snímku), zasvěcení
kapličky ve skanzenu biskupem Baxantem (13. 6.), soutěž o nejlepšího strašáka pro děti MŠ a
ZŠ ve skanzenu Stará Ves (25. 6.), Dárek za vysvědčení (1. 7.), Pohádkové safari (7., 8., 14. a
15. 8.), Den adoptivních rodičů (11. 8.), Dožínky (5. 9.), Drakiáda (9. 9.), Den zvířat (3. 10.),
Hubertova jízda (24. 10.), zdobení vánočních stromků v zooparku dětmi z mateřských a
základních škol (24. a 25. 11.), otevření betlému a 1. adventní neděle ve skanzenu Stará Ves
(29. 11.), Mikulášská nadílka (5. 12.), 2. adventní neděle ve skanzenu (6. 12.), 3. adventní
neděle ve skanzenu (13. 12.), živý betlém ve skanzenu (20. 12.).
Konírna
V areálu konírny Podkrušnohorského zooparku působí Jezdecký klub, jehož členové
získávají nejen jezdecké dovednosti, ale i teoretické a praktické znalosti chovu koní. V roce
2009 obě složky pořádaly pravidelné skokové závody s vysokou účastí jezdců a koní. Voltižní
oddíl klubu reprezentoval zoopark nejen po celé České republice, ale i na Slovensku a
v Rakousku. Vyvrcholením úspěšné sezony byla účast cvičenek na ME juniorů v Malmö.
Závody a akce pro veřejnost pořádané v areálu konírny v roce 2009: parkurové halové
závody (28. 3.), voltižní závody (2. 5.), jarní parkurové závody (9. 5.), parkurové hobby závody
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(4. 7.), regionální výstava Shetland pony (15. 8.), svod fríských koní a zkoušky FPMDA (3. 10.),
Hubertova jízda (24. 10.) a skoky ve volnosti (19. 12.). K 31. 12. 2009 bylo v zooparku
ustájeno 39 koní. Pro koně soukromých majitelů bylo pronajímáno měsíčně asi 20 boxů.
V roce 2009 bylo připuštěno 11 klisen a později potvrzena jejich březost.
Ekocentrum
V roce 2009 se ekocentrum připojilo ke kampani Carnivore na záchranu evropských
šelem. Ve spolupráci s Hnutím Duha proběhly pro základní školy přednášky na téma Rysí
hlídky. Nabídka výukových programů se rozšířila z 10 na 18, návštěvnost vzdělávacích
programů dosáhla do konce roku 3 059 účastníků. Ekocentrum připravilo dva nové zážitkové
programy a také nové pracovní listy, které si návštěvníci mohou zakoupit na pokladnách
zooparku. Do aktivit ekocentra spadají i příměstské tábory, které se konaly ve čtyřech
termínech v době letních prázdnin. Vzhledem k velkému zájmu uspořádal zoopark tábor i
v době podzimních prázdnin. V roce 2009 došlo k rozšíření možností přispívání na sbírkový
účet zooparku, a to formou dárcovské SMS.
Skanzen Stará Ves

Z důvodu opožděně schváleného projektu Centrum krušnohorského lidového umění
se v roce 2009 pokročilo se stavebními pracemi pouze částečně. Byla dokončena stavba
repliky kapličky z Krupice, kde byla po požáru znovu vestavěna nová okna a celá kaplička
osazena ozdobnými mřížemi. Následně byla kaplička v červnu zasvěcena sv. Antonínovi.
Zasvěcení a požehnání kapličce dal při své návštěvě zooparku Mons. Mgr. Jan Baxant,
litoměřický biskup. Skanzen Stará Ves se kromě kulturních akcí (viz výše jmenované) stal
vyhledávaným místem návštěv a odpočinku turistů, místních občanů i školních výprav.
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6. 2. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
V roce 2009 tato instituce pokračovala v poskytování služeb, které vyplývají z její
zřizovací listiny. Veřejnosti nabízela knihovnické a informační služby, pořádala kulturní akce,
různé vzdělávací kurzy a školení. Jediná výrazná změna nastala v provozně-technické oblasti,
když literární kavárna v přízemí v polovině roku uvolnila místo projektu občanského sdružení
Masopust. To zde zřídilo taktéž kavárnu, jejíž zvláštnost tkví v tom, že poskytuje zaměstnání
lidem se zdravotním postižením.
SKKS – partner a pomocník
Bez kavárny tedy SKKS provozuje knihovnu (oddělení beletrie pro dospělé, oddělení
naučné literatury, dětské oddělení, studovnu, čítárnu s internetem, hudební oddělení),
galerii Lurago, velký sál, učebny, malý sál. Dále pečuje o atrium a kostel sv. Ignáce. Knihovna
má pobočku na sídlišti Březenecká a regionální funkce vykonává pro knihovny v Jirkově,
Kadani, Klášterci nad Ohří, Vejprtech, Březně, Radonicích, Bílencích, Blatně, Boleboři,
Černovicích, Hoře Svatého Šebestiána, Hrušovanech, Chbanech, Kalku, Kovářské,
Kryštofových Hamrech, Křimově, Libědicích, Louchově, Málkově, Mašťově, Měděnci, Místě,
Okounově, Otvicích, Perštejně, Pesvicích, Pětipsech, Račeticích, Spořicích, Strupčicích,
Údlicích, Veliké Vsi – Podlesicích, Vilémově, Vrskmani, Všehrdech, Všestudech, Výsluní a
Vysoké Peci. Díky SKKS se do těchto mnohdy jediných kulturních zařízení v obci například
dostává nová literatura. Ta je distribuována v rámci výměnných souborů, kterých v roce 2009
SKKS vypravilo 147 o souhrnném počtu 12 863 svazků.
SKKS je také partnerem několika spolků a sdružení. Prakticky všem poskytuje zázemí a
prostory pro činnost. Dlouhodobě spolupracuje se Sdružením nevidomých a slabozrakých,
dále se Svazem bojovníků za svobodu, Malířským společenstvím, nověji s občanským
sdružením Na louce – Kolibřík. Pod ochrannými křídly má řadu místních hudebních skupin
včetně již celorepublikově známých X-Left To Die.
Knihovna v číslech, porovnání s předchozím rokem
V roce 2009 knihovna nakoupila 9 422 knih a 709 elektronických zdrojů. Pořízeno bylo
pět počítačů a jeden LCD monitor k počítači pro návštěvníky. Celkově na údržbu a
modernizaci počítačového systému SKKS vynaložilo bezmála půl milionu korun. V hudebním
oddělení byly pořízeny nosiče s hudbou a filmy za necelých 150 tisíc korun.
Čítárna
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
5 123
33 296
101 382
554 535

2009
5 113
33 426
99 285
550 240
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+/- 10
+ 130
- 2 097
- 4 385

Studovna
2008
2 018
15 408
71 767

Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky

2009
2 030
15 688
49 058

+/+ 22
+ 280
- 22 709

Hudební oddělení
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
703
9 258
19 116
107 885

2009
594
8 366
17 222
87 425

+/- 109
- 892
- 1 894
- 20 460

Oddělení naučné literatury
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
3 239
34 120
107 755
106 647

2009
3 209
35 614
117 803
111 941

+/- 30
+ 1 494
+ 10 048
+ 5 294

Oddělení beletrie pro dospělé
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
3 371
38 988
137 431
71 092

2009
3 319
39 729
136 356
87 661

+/- 52
+ 741
- 1 075
+ 16 569

Oddělení pro děti a mládež
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
2 117
22 870
95 208
14 995

2009
2 122
22 514
87 208
27 450

+/+6
- 356
- 7 992
+ 14 160

Pobočka Březenecká
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
793
8 873
49 505
61 091

2009
974
10 093
53 480
72 118
88

+/+ 181
+ 1 223
+ 3 974
+ 11 027

Výsledky celé knihovny
Čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
Kč

2008
6 111
162 813
582 164
916 145

2009
6 175
165 430
560 420
936 765

+/+ 66
+ 2 617
- 21 744
+ 20 415

Statistické údaje za rok 2009 ukazují mírný nárůst počtu čtenářů a návštěvníků a také
tržeb, neustále však klesá počet výpůjček. Počet čtenářů představuje celých 12 % počtu
obyvatel města, i tak se SKKS snaží přivést do knihovny a tím i k četbě co nejvíce uživatelů.
Další poskytované služby
SKKS nabízí veřejnosti také další kulturní služby. Základem jsou vzdělávací kurzy,
ponejvíc jazykové, ale také třeba starých uměleckých řemesel, malování nebo origami.
Několik kurzů je určeno seniorům. Několikrát měsíčně mají zájemci možnost navštívit besedu
nebo přednášku ze všech možných oborů.
Akce pro veřejnost
Velký podíl na činnosti Střediska knihovnických a kulturních služeb má výstavnictví.
Hlavním výstavním prostorem je galerie Lurago, ke stejnému účelu se ale používá i výstavní
síň knihovny, schodiště - tzv. galerie Na schodech a příležitostně také kostel sv. Ignáce.
Všechny zde pořádané výstavy navštívilo dohromady 27 108 diváků. Řada akcí pořádaných
SKKS má slušnou tradici a diváckou základnu. Největší odezvu mají adventní koncerty, které
v roce 2009 proběhly již posedmé. Cyklus na Štědrý den završila Rybova Česká mše vánoční,
která v kostele svatého Ignáce zazněla poosmé. Hudbou veřejnost oslovuje také oddělení
kultury, které koncerty pořádá hlavně v atriu a kostele sv. Ignáce, příležitostně také však ve
velkém sále a v galerii Lurago a do jejího zrušení také v literární kavárně. Vystupují na nich
především začínající interpreti z Chomutovska nebo představitelé okrajových hudebních
směrů. Závěr roku 2009 ale přinesl jednu velkou výjimku, když v kostele sv. Ignáce pěti stům
diváků zazpívala Lucie Bílá.
Některé pravidelné akce reflektují celospolečenská témata, výročí nebo události.
Například k Březnu - měsíci internetu knihovna připravila pro uživatele svých služeb bohatý
program věnovaný výpočetní technice, v říjnu se zase připojila k Týdnu knihoven. Vedle
tradičních akcí, tedy čtenářské amnestie, besedy a výstavy, zařadili pracovníci knihovny
několik mimořádných: celý týden výpůjček v hudebním oddělení zdarma, individuální
konzultace na PC pro zájemce, přístup registrovaných uživatelů na kulturní akce SKKS
zdarma, besedu s ilustrátorem Adolfem Dudkem a registraci pro dospělé za polovinu ceny.
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6. 3. Městské lesy Chomutov
Městské lesy Chomutov spravují lesy v majetku města Chomutova. Celková rozloha
obhospodařovaných pozemků je v současné době větší než 3 000 ha. Jejich podstatná část je
situována do oblasti Hory Svatého Šebestiána, menší část se nachází poblíž samotného
Chomutova. Organizace zaměstnává devět pracovníků. V roce 2009 dosáhla hospodářského
výsledku ve výši 280 805,88 Kč, a to s použitím fondu rezerv na pěstební činnost ve výši
650 000 Kč. Osázeno bylo 41,57 ha, ožin byl proveden na 57,08 ha, nátěr pak na 13,21 ha.
Vytěženo bylo celkem 1 838,0 m3, z toho surové kmeny tvořily 790,1 m3, palivové dříví
720,64 m3 a ostatní netříděné dříví 327,26 m3.
Klimatické podmínky první části roku 2009 vyhovovaly včasnému zahájení jarních
prací. S ohledem na informaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje o příznivé situaci v otázce
příspěvků na hospodaření v lesích byly v tomto smyslu připraveny projekty a žádost na rok
2009 ve výši 5 472 850 Kč. Po potvrzení reálnosti tohoto požadavku byl objednán sadební
materiál a zahájeny zalesňovací práce. Těsně před ukončením jarních prací vedení KÚÚK
rozhodlo o výrazném snížení příspěvků na hospodaření v lesích. Městské lesy Chomutov tedy
musely svůj požadavek přepracovat na celkovou výši 1 827 636 Kč.
Tento zásah výrazně zkomplikoval finanční situaci a ekonomiku hospodaření
organizace ve zbývající části roku. Finanční hospodaření se podařilo částečně stabilizovat
díky výsledkům hospodářské činnosti. Rozsah prací v ochraně lesa a prací v pěstebních
činnostech a rekonstrukcích bylo nutno výrazně korigovat. Nakonec byly provedeny hlavně
práce z projektu Obnova lesa v Krušných horách v k. ú. Pohraniční, na které přispěl Státní
fond životního prostředí částkou 536 000 Kč.
Vzhledem k postupu Lesů ČR a části nájemců
jejich honiteb nebyla nijak mimořádně úspěšná ani
myslivost. Přes několik upozornění představitelům
lesních správ a Krajskému ředitelství LČR na důsledky
jimi tolerovaného způsobu hospodaření se zvěří a lovu
v pronajatých honitbách nedošlo k žádaným změnám.
Výsledkem tohoto přístupu pak bylo znemožnění
splnění záměrů naplánovaných v činnosti myslivost na
rok 2009.

Městské lesy Chomutov se už několik let potýkají
se zvýšeným výskytem houbové choroby kloubnatky na
smrcích pichlavých. V současnosti je zasaženo zhruba
deset procent porostu.
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6. 4. Technické služby města Chomutova
Technické služby města Chomutova hodnotí rok 2009 jako náročný. V důsledku
hospodářské krize přišly o část financí, ale rozsah zajišťovaných služeb zredukován nebyl,
naopak v řadě případů byl ještě rozšířen. V průběhu roku probíhala příprava k transformaci
TSmCh na obchodní společnost – na akciovou společnost. Součástí této přípravy bylo i řešení
převodu některých činností z TSmCh na jiné subjekty. K transformaci ale nakonec nedošlo, a
to především z důvodu zvýšených finančních nároků na rozpočet města.
Také v roce 2009 zůstaly stěžejním úkolem Technických služeb města Chomutova
činnosti, které výrazně ovlivňují úroveň životního prostředí ve městě. Jednalo se údržbu
místních komunikací, veřejné zeleně a osvětlení, čištění města, odvoz odpadů a hospodaření
s nimi, hřbitovní a pohřební služby, pomocné hospodářství, dopravu, provozování tržnice,
veřejných WC a prostřednictvím nájemce také vazárny, kterou v závěru roku město prodalo.
TSmCh mají od roku 2005 zaveden systém
řízení pro jakost, environmentální řízení a řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem
EN ISO 9001, 14001 a OHSAS 18 001. V listopadu zde
proběhl první dozorový porecertifikační audit
integrovaného systému řízení. Výsledek prokázal, že
zavedené systémy managementu jsou v souladu
s normami, a to ve všech ohledech. Auditoři opět
zhodnotili systém jako plně funkční a vykazující
zjevné prvky neustálého zlepšování, při auditu nebyla
stanovena žádná neshoda ani nedostatek. Systém byl
také ověřen podle nově revidované normy ČSN EN
ISO 9001:2009 a bylo zjištěno, že je plně ve shodě ve
všech požadavcích (viz obrázek). V červnu 2009
získaly TSmCh od autorizované obalové společnosti
EKO-KOM certifikát na sběr a svoz komunálního
odpadu i na další období, a to do 30. 6. 2010.

Technické služby města Chomutova
byly 10. září spoluorganizátorem
akce nazvané Veselé dovádění,
jejímž hlavním úkolem bylo vést děti
k separaci odpadů.
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Rozsah činnosti TSmCh dokumentují následující grafy:
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ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ V ROCE 2001, 2007, 2008,
2009 (ha)
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Personálně byly úkoly roku 2009 zajišťovány celkovým počtem 203 přepočtených
zaměstnanců. V rámci veřejné služby zde bylo od 1. června zaměstnáno 186 osob, jež
odpracovaly 16 902 hodin. Nejvíce je využívala provozovna veřejná zeleň (118 osob/9 327
hodin), dále čištění města (62/6 585) a odpadové hospodářství (6/990). Na základě dotace
z Úřadu práce v Chomutově byl také zaměstnán jeden mistr.
Spolu s lidskými zdroji byla na plnění náročných úkolů nasazována také moderní
technika, na níž TSmCh vynaložily více než 7,7 milionu Kč. Pořízen byl například samochodný
mulčovač trávníků za 0,3 mil. Kč, nástavba pro přepravu asfaltobetonu za 0,7 mil. Kč, lis na
odpadky za 0,9 mil. Kč, buldozer za 0,5 mil. Kč nebo vozidlo na svoz odpadů za 4,1 milionu Kč.
Celkově náklady na činnost v roce 2009 činily více než 131 milionů Kč, z čehož třetinu pokryly
vlastní zdroje organizace. Zbylá část pak byla kryta příspěvkem na činnost od zřizovatele a
dalšími účelovými zdroji.
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Konkrétní činnost provozoven vyplývá z jejich profesního zaměření. V úvodu a na
konci roku šlo zejména o zajištění schůdnosti chodníků a sjízdnosti vozovek v rámci zimní
údržby. Pokud to počasí dovolovalo, pak byli zaměstnanci nasazováni na čištění města.
K zlepšování životního prostředí značně přispívá provozovna údržba veřejné zeleně.
Každoročně je nutné v městské zeleni pokácet neperspektivní vzrostlé stromy a vymýtit
keřové porosty, jejichž zdravotní stav je neuspokojivý, odumírají nebo již odumřely. Tyto
dřeviny je třeba nahrazovat novými, dlouhodobě funkčními. Proto v roce 2009 pracovníci
provozovny nad rámec běžné péče o zeleň provedli náhradní výsadby 191 vzrostlých stromů,
4 121 keřů, 1 645 růží a 945 trvalek.

Nová výsadba mobilní zeleně u Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici.

Výsadba letniček u památníku v hlavním parku.
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Práce na vozovkách, chodnících a na svislém dopravním značení zabezpečovala
provozovna údržba místních komunikací. Vedle zajišťování podmínek bezpečného provozu
na komunikacích je jejím úkolem vytvářet předpoklady pro uplatnění čisticí techniky.
V tomto směru se jako účinná forma uplatňuje komplexní blokové čištění, v jehož rámci bylo
v roce 2009 sebráno 634,78 tuny smetků. Kvalitní komunikační síť dotváří i odpovídající síť
veřejného osvětlení a světelná dopravní signalizace. I zde byla zajišťována celá řada prací
charakteru údržby a oprav.
Významné místo v rámci komunálních služeb patří oblasti odpadového hospodářství.
V rámci celého komplexu dochází k největšímu rozvoji u separace odpadů, jak ukazuje
následující graf:

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ
V CHOMUTOVĚ
tun

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ
VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH
tun

SOUHRN
tun

Rok
2005

PAPÍR
418,130

SKLO
250,880

PLAST
136,950

2006

489,670

306,890

166,500

2007

611,870

265,360

224,500

2008

749,400

295,110

273,637

2009

955,000

391,400

294,350

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

2009

107,580

112,370

85,590

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
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SEBRANÉ MNOŽSTVÍ
V CHOMUTOVĚ tun

Rok
2005

KOVY
189,420

BIOODPAD
121,530

2006

195,880

167,740

2007

141,500

211,720

2008

178,620

250,440

2009

157,030

363,120

Přes dosažené dobré výsledky na úseku odpadového hospodaření nelze pominout
některé přetrvávající negativní jevy, mezi které stále patří vytváření černých skládek. Na
jejich likvidaci TSmCh vynaložily více než 3,6 milionu Kč. Nadále také docházelo k zapalování
nádob na odpad z plastů neznámým pachatelem. Poškozeno či zničeno tak bylo 26 nádob,
čímž vznikla škoda téměř 180 tisíc Kč.
Podle managementu Technických služeb města Chomutova byly úkoly roku 2009
splněny, a to přes zvýšenou náročnost a napnutý rozpočet. Organizace se rovněž v maximální
míře snažila operativně reagovat na připomínky občanů.
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6. 5. Městský ústav sociálních služeb Chomutov
MÚSS Chomutov se v roce 2009 cíleně zaměřil na efektivitu sociálních služeb a
realizoval řadu provozních opatření, jejichž smyslem bylo udržení dosavadního spektra a
kvality služeb s ohledem na přetrvávající nedostatečné finanční zajištění ze strany přiznaných
státních dotací. Deficit finančních prostředků na registrované služby v potřebném rozsahu
vyrovnával tak jako každoročně zřizovatel, tedy město Chomutov. Vzhledem k tomu, že
město s ohledem na světovou hospodářskou krizi zavedlo úsporná opatření, musel výdaje
omezit i MÚSS Chomutov, zejména v oblasti nákupů, oprav a investic. Havarijní opravy a
naplánované investiční akce s dotací se ovšem realizovat podařilo. Standardní činnosti MÚSS
Chomutov naštěstí ekonomická krize zásadním způsobem neovlivnila, úsporná opatření se
nijak nedotkla služeb poskytovaných uživatelům MÚSS a nastavená úroveň péče zůstala
zachována.
V hodnoceném období bylo možné uskutečnit plánovaná rozsáhlá racionalizační
opatření nejen díky kvalitní provozní a finanční přípravě, ale také pomocí přímé účasti a
zodpovědnosti všech zaměstnanců organizace. MÚSS Chomutov se trvale orientuje na
naplňování standardů kvality ve smyslu zákona o sociálních službách, ale v rámci svého
odborného vlivu a významu se také podílí i na aktivitách, které mají metodický a edukační
charakter ve vztahu k laické i odborné veřejnosti. Toto působení koresponduje s velikostí
organizace a jejím regionálním významem a odpovídá současným celospolečenským
trendům.
Aktivity v oblasti oprav a rekonstrukcí
V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 byly realizovány opravy a rekonstrukce
celkem za 3 423 tisíc korun. V Domově pro seniory Písečná byla dokončena oprava výtahů,
vybudováno ozvučení společenské místnosti, provedena rekonstrukce šesti pokojů. Byly
vybudovány nové jídelny ve 3., 4. a 7. patře, nová sesterna ve 3. patře, společenské prostory
ve 4. a 7. patře, stimulační místnost. Pro zaměstnance byla vybudována nová šatna, denní
místnost a jídelna včetně sociálního zařízení. V rámci zlepšování služeb bylo zrealizováno
zateplení a nová fasáda budovy DpS Písečná. Tuto investiční akci zajišťoval zřizovatel.
Nejvýznamnější změnou v rámci Centra pro osoby se zdravotním postižením Písečná bylo
přestěhování sociální služby z budovy ve Školní pěšině do nově rekonstruovaných prostor na
Písečné, kde byly taktéž nově upraveny prostory Denního stacionáře a jeslí Písečná. K tomuto
kroku MÚSS vedla skutečnost, že budova ve Školní pěšině vyžadovala pro další působení
sociálních služeb významný přísun finančních prostředků na opravy. Na rekonstrukci bylo
vynaloženo celkem 5,8 milionu Kč z prostředků města a rozpočtu organizace. Přestěhováním
došlo ke zlepšení poskytovaných služeb, uživatelům je nyní k dispozici bazén, stimulační
místnost, venkovní terasy a veliká zahrada. Vnitřní prostory umožňují více soukromí pro
uživatele a kvalitnější pracovní prostředí pro zaměstnance. Do nově rekonstruovaných
prostor byly přemístěny služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní
stacionář pro osoby se zdravotním postižením a Denní stacionář.
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Aktivity v oblasti poskytovaných sociálních služeb
V roce 2009 došlo ke zrušení přechodného pobytu pro minimální využívanost, stejně
tak byl zrušen dům na půl cesty. Uvolněné prostory byly dány k dispozici domovu pro osoby
se zdravotním postižením a azylovému bydlení. Ústav získal finanční prostředky z veřejné
zakázky „Zajištění vybraných sociálních služeb v období od 1. února 2009 do 31. prosince
2011 – Chomutovsko“, čímž si na uvedené období zajistil peníze pro oblast poradenství a
azylového bydlení. Počátkem roku 2009 bylo do plného provozu uvedeno detašované
pracoviště Intervenčního centra Ústí nad Labem, které bylo zřízeno v prostorách Sociální
poradny Písečná. Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin se konzultantky věnovaly osobám, které
byly nebo se cítily být ohrožené domácím násilím.
Aktivity v oblasti spolupráce se zahraničím
V roce 2009 MÚSS Chomutov pokračoval v dlouholeté spolupráci s německým
partnerem Domovem pro seniory Adama Riese v Annabergu-Buchholzi. Tato spolupráce je
orientována především na obyvatele domovů pro seniory. Pracovní vztahy mezi MÚSS
Chomutov a německým partnerem se v roce 2009 zaměřily na zkvalitnění péče o obyvatele
domovů pro seniory v obou zemích. V souladu s celoevropským projektem E-Qalin proběhly
dva semináře, kde se zaměstnanci obou organizací seznamovali s procesem individuální
práce a problematikou stravování a organizování různých aktivit pro obyvatele. Celkem 40
seniorů z Domova pro seniory Písečná, Domu s pečovatelskou službou Bezručova a z Klubu
seniorů Písečná se zúčastnilo v Annabergu-Buchholzi 15. ročníku sportovního svátku seniorů.
V srpnu pak zástupci partnerské organizace navštívili tradiční Zahradní slavnost, která je
každoročním vyvrcholením akcí pořádaných pro chomutovské seniory a němečtí hosté jsou
jejími pravidelnými účastníky.
Aktivity v oblasti vzdělávání
Zaměstnanci MÚSS Chomutov se zúčastnili řady vzdělávacích akcí. Osm zaměstnanců
úspěšně ukončilo kvalifikační kurz Pracovník sociální péče, 31 zaměstnanců se zúčastnilo v
souhrnu 48 seminářů, pracovních setkání a celostátních konferencí APSS ČR. V MÚSS
Chomutov proběhly čtyři semináře pořádané externími vzdělávacími agenturami (počítačová
gramotnost, bazální stimulace, práva a povinnosti uživatelů a ošetřovatelský proces, včetně
dokumentace). Devatenáct seminářů pořádal přímo MÚSS Chomutov. Jeho zaměstnanci dále
absolvovali tři povinná školení na téma BOZP a PO, poskytování první pomoci a třídění
odpadu. Pravidelně se také účastnili jednání APSS ČR Ústeckého kraje, seminářů a konferencí
ČAPS. Na uvedená školení v roce 2009 MÚSS Chomutov vynaložil celkem 89 tisíc korun.
MÚSS Chomutov v roce 2009 vydával již druhým rokem vlastní časopis nazvaný
Novinky, který je určen pro zaměstnance organizace, uživatele sociálních služeb, sponzory,
orgány města, ale také pro všechny příznivce a zájemce. V roce 2009 byla vydána tři čísla.
Obsahově časopis odráží činnost všech služeb a život organizace, informuje o některých
legislativních změnách v oblasti sociálních služeb, také zmiňuje události a akce, které se
připravují, a další zajímavosti, nezapomíná ani na oblast spolupráce s německým partnerem.
98

Textová část je doplněna řadou fotografií z jednotlivých akcí a nechybí pravidelná soutěž pro
uživatele.
V prosinci 2009 se konala další konference na téma Komunitní plánování sociálních
služeb statutárního města Chomutova. Její součástí bylo zhodnocení činnosti jednotlivých
pracovních skupin za období 2008-09 a velmi diskutovanými tématy byla nefinanční podpora
města, seznámení s činností úseku projektů Magistrátu města Chomutova, problematika
dobrovolnictví a další.
Jako svou doplňkovou činnost realizuje MÚSS Chomutov kvalifikační kurz Pracovník
sociální péče, kterému byla udělena akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do
května 2011. V roce 2009 ho úspěšně ukončilo 69 frekventantů z celého Ústeckého kraje,
včetně vlastních zaměstnanců, kteří tímto splnili povinnost doplnění vzdělání pro výkon
práce pracovníka sociální péče.
V akademickém roce 2009/2010 byl zahájen již 5. ročník Univerzity třetího věku. Na
přednášky, které byly v tomto roce zaměřeny na alternativní vědy a numerologii, docházelo
celkem 48 studentů-seniorů. Každoroční bohatá účast vypovídá o zájmu o vzdělávání i v
pokročilém věku. Pravidelné zakončení školního roku se koná v prostorách historické
radnice, kde úspěšní absolventi dostanou osvědčení a zapíšou se do pamětní knihy města.
Aktivity v oblasti kulturního a společenského života
Domov pro seniory Písečná
K významným životním výročím uživatelům přejí a dárky jim předávají zástupci vedení
MÚSS, odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu a představitelé města. Primátorka
města mezi obyvatele domova zavítala několikrát během roku také na besedu, pravidelná
setkání s obyvateli DpS Písečná pořádá i vedení MÚSS Chomutov. V srpnu se již pošesté
uskutečnila Zahradní slavnost, která se stala pravidelným setkáváním obyvatel DpS Písečná,
představitelů města, sponzorů, spolupracujících organizací a dalších významných hostů. DpS
Písečná pořádalo také sportovní turnaje v šipkách, minigolfu nebo ve stolním hokeji, stejně
jako slavnostní bohoslužby v místní kapli při významných příležitostech. Mimo těchto
činností byly pro obyvatele připravovány různé společenské akce, a to jak v DpS Písečná, tak i
v Městském divadle Chomutov či Městském divadle Most.
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Významnou akcí byl květnový Den ve fitness, jehož 3. ročník se konal pod patronací
primátorky Ivany Řápkové, stejně jako další z pravidelných událostí Diskotéka pro
handicapované, která se konala již posedmé. Tyto dvě akce se stejně jako Zahradní slavnost
staly pravidelnými příležitostmi k setkání uživatelů sociálních služeb z Chomutova a okolních
měst, v případě diskotéky se účastní i veřejnost. Na akci Den ve fitness získal MÚSS
Chomutov finanční prostředky z dotačního titulu Ústeckého kraje. Uživatelé se zúčastnili i
dalších společenských akcí, mezi které patří například masopustní karneval, koncert Chceme
žít s vámi, který pořádala nadace TV Nova, zábavné letní odpoledne v Kadani, Mikulášská
diskotéka v Kadani nebo Dětská revue Praha, kdy za uživateli přijeli umělci z Prahy. V září
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vyjeli uživatelé společně s doprovodem na týdenní rekreaci do Třemošné u Plzně. Během
roku je pravidelně navštěvovala canisterapeutka, chodili na pobyty do solné jeskyně, na
návštěvy do Podkrušnohorského zooparku Chomutov a účastnili se divadelních představení
v Kulturním domě na Zahradní, v Městském divadle Chomutov a Městském divadle Most.
Centrum denních služeb Bezručova
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Merkur se setkávali s představiteli města a
zástupci Chomutovské bytové, a. s. Pravidelně pro ně hrála Malá česká hudba v rámci
tanečních odpolední, vyjeli na sportovní den v Annabergu-Buchholzi, na výlet lodí po dolním
toku Labe, užili si pravidelné společné zdobení vánočního stromku i silvestrovskou oslavu v
Městském divadle Chomutov.
Sociální centrum Písečná – Klub seniorů
Klub seniorů Písečná soustřeďuje téměř 400 seniorů z Chomutova i blízkého okolí v
pěti skupinách. Volnočasové aktivity, které jsou hlavní náplní klubové činnosti, mají svoji
koordinátorku z MÚSS Chomutov. Prostřednictvím dotazníku bylo zjištěno, že největší zájem
je o hudební odpoledne spojená s tancem, pěší výlety a poznávací zájezdy.
V průběhu roku 2009 se uskutečnilo celkem pět zájezdů - do Geosvěta a Národního
muzea v Praze, na zámek Krásný Dvůr, do Zoo Děčín a na výstavu Zahrada Čech v
Litoměřicích. Dále senioři absolvovali pěší výlet z Pyšné do Drmal a Bezručovým údolím, který
byl spojený s opékáním buřtů. V zimních měsících byly uspořádány čtyři zájezdy na divadelní
představení Městského divadla v Mostě. Jednotlivé skupiny uspořádaly vlastní oslavu
Valentýna, MDŽ, Velikonoc a Dne matek, v září se uskutečnila hudební odpoledne spojená s
tancem. Pro fotoamatéry z řad seniorů byla již podruhé vyhlášena fotografická soutěž a
nejlepší snímky byly následně otištěny v časopise Novinky.
Vedení MÚSS Chomutov dále zájemcům zajistilo vstupenky na soutěž Missis 2009, na
vystoupení legendární zpěvačky Evy Pilarové a na operetu Na tý louce zelený. Díky navázané
spolupráci s majitelem jirkovského kina Milošem Kubelkou mohou senioři zhlédnout určitá
filmová představení za 50 % ceny vstupného. Vyvrcholením celoroční činnosti klubu byl
Silvestr seniorů, který se konal v prostorách Městského divadla Chomutov s hudbou a
programem sboru jirkovských seniorek a také vystoupením břišních tanečnic.
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6. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
Společnost, jejímiž akcionáři jsou z 84,15 % město Chomutov a z 15,85 město Jirkov,
v roce 2009 nadále především zajišťovala městskou trolejbusovou dopravou na území obou
měst. Dále provozovala meziměstskou osobní dopravu, letní a zimní rekreační dopravu a
podnikala i v několika dalších příbuzných oborech. Pro městskou hromadnou a veřejnou
linkovou dopravu osob je držitelem certifikátu systému managementu jakosti, jenž odpovídá
ČSN EN ISO 9001:2009. V uvedeném roce se dopravní podnik vinou celosvětové krize potýkal
s problémy finančního rázu. Snížil se objem tržeb v MHD, poklesly externí přepravní výkony
v oblastech nepravidelné a zájezdové dopravy, očekávané výše nedosáhly ostatní příjmy.
Zefektivňováním činnosti se ovšem společnosti podařilo tato negativa eliminovat.
Městská hromadná doprava
Městská hromadná doprava zajišťovala provoz 16 autobusových a 7 trolejbusových
linek. Přepravila téměř 11 milionů cestujících a najela celkem 2,3 milionu kilometrů.
V průběhu roku došlo k další fázi optimalizace dopravy, kdy na základě série dopravních
průzkumů byla z portfolia městských autobusových linek vyňata linka č. 5, která byla z větší
části logisticky nahrazena linkami č. 4, 6 a 9. Ukončen byl i provoz trolejbusové linky č. 35. Ta
byla nahrazena linkou č. 25, která již nezajíždí do Jirkova. Pokračovala obnova vozového
parku, v jejímž rámci byly nakoupeny tři nové městské autobusy značky Solaris (dva klasické
a jeden kloubový) a ke konci roku jeden kloubový trolejbus značky Škoda, první nový po
dlouhých 15 letech od zavedení trolejbusové dopravy v Chomutově a Jirkově. Mimo to byly
provedeny generální opravy tří kloubových trolejbusů pořízených v roce 1995 a zahájena
byla generální oprava čtvrtého. Vedení dopravního podniku se intenzivně zabývalo
přípravami na nový odbavovací systém MHD a linkové dopravy, kdy čerpalo zkušenosti a
nápady z měst, kde již byl zaveden. Proto také absolvovalo několik pracovních schůzek se
zástupci potenciálních dodavatelů s cílem získat maximum informací pro zajištění systému,
který by byl ve zdejších podmínkách pro cestující co nejvýhodnější. Při zajišťování financí na
pořízení systému DPChJ uspěl s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad a ze zdrojů Evropské unie tak získá necelých 29
milionů korun.
Linková doprava
Pokračovalo plnění přepravních služeb na základě smluv se zadavateli, především
s Ústeckým krajem. Novinkou se stal téměř dvouletý smluvní vztah na zajištění dopravních
výkonů v oblasti Louny západ v rozsahu 716 tisíc kilometrů. Každým dnem tak bylo
vypravováno nejméně 61 autobusů na 41 linkách, což obnáší 575 dopravních spojení a asi
13,4 tisíce kilometrů každý pracovní den. Za výrazný úspěch vedení společnosti považuje
vyhodnocení DPChJ na třetím místě v anketě vyhlašované Ústeckým krajem Dopravce roku
2009 v kategorii cena poroty.
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Dopravní výkony DPCHJ (v tisících km):
MHD - autobusy
MHD - trolejbusy
LD pravidelná
LD pravidelná – přepravci busy DPCHJ
Nepravidelná a zájezdová doprava
Celkem

1 267
857
2 471
471
141
5 207 tisíc km

24,33 %
16,46 %
47,46 %
9,05 %
2,71 %

Modernizace vozového parku
V rámci prioritní modernizace vozového parku podnik v oblasti linkové dopravy
navázal na masivní investice z předchozích dvou let a v roce 2009 nakoupil šest autobusů
Iveco v souhrnné pořizovací hodnotě 20,2 milionu korun. K posunu došlo i v městské
hromadné dopravě, kdy představenstvo a management rozhodly o každoroční výměně
minimálně tří vozidel. V duchu této strategie byly pořízeny tři autobusy a jeden trolejbus,
jejichž celková cena činila 28,7 milionu korun. Dále podnik zakoupil servisní valníkový
automobil Iveco a tři služební vozidla Škoda Fabia.
Struktura vozového parku a jeho stáří k 31. 12. 2009:

MHD autobusy
MHD trolejbusy
Linková + zájezdová doprava

Počet
vozidel

Průměrné
stáří

Délka
sítě

Počet
linek

Délka linek

Počet stanic

31
27
56

8,71
11,63
3,59

124,06
64,45
-

15
7
41

3 967
2 834
12 878

108
32
451

Poznámka – v tabulce nejsou zahrnuty přívěsy
Délka linek – počet celkově ujetých kilometru v pracovním dni
Počet stanic – jednosměrně
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6. 7. Správa kulturních zařízení Chomutov
Městská organizace zastřešuje nejvýznamnější kulturní scény ve městě. V historickém
středu města je to architektonický skvost městské divadlo, v sídlištní aglomeraci je zase
oázou kultury Kulturní dům na Zahradní. Organizace také spravuje obě kina ve městě,
výstavní galerii Špejchar nebo městskou věž. Její aktivity se ovšem neomezují striktně na tyto
prostory, příkladem budiž tradiční open air festivaly Otevřeno a Kamenčák.
Základem činnosti jsou ale aktivity v městském divadle. V roce 2009 završilo divadlo
již 16. sezonu divadelního předplatného. Zájem je v jednotlivých sezonách kolísavý, ovšem
po propadu v roce 2006 měly následující roky mírně vzestupnou tendenci. V kalendářním
roce SKZ v rámci předplatného nabídla 13 představení. Program byl opět koncipován
s ohledem na to, že chomutovští diváci preferují divadelní představení, ve kterých uvidí
známé televizní či filmové tváře. Za zmínku stojí skvělá komedie Kumšt s Jany - Třískou,
Kačerem a Hrušínským. Dále pak dvě hry Divadla Ungelt, a to Řidič paní Daisy a Ledňáček.
Skvělý zážitek poskytlo představení Divadla Na Jezerce Petrolejové lampy s Bárou
Hrzánovou. Největší porci smíchu nadělila divákům komedie Klec bláznů Divadla Radka
Brzobohatého. Mimo rámec předplatného se uskutečnilo po předchozí domluvě s MÚSS,
který zakoupil vstupenky pro své klienty, divadlo se zpěvy Růže z Argentiny. Co se týká
nabídky programů pro děti, žáky a studenty, je situace stále stejná. V prvním pololetí roku se
uskutečnila pohádka Čert a Káča (4x) a ve druhém představení Divadla rozmanitostí z Mostu
Kolíbá se velryba. Navíc děti a žáci do divadla zavítali, aby jako diváci sledovali představení
v rámci přehlídky Dětská scéna, dále pak na divadelní představení, které nastudovaly učitelky
mateřských škol, a v neposlední řadě na několik představení baletu, který nastudovali žáci
ZUŠ Chomutov. Rovněž se uskutečnily čtyři pořady pro děti jako nájemní akce.
Mezi mimořádné divácké zážitky v divadle patřily koncerty Radůzy a Evy Pilarové.
Rovněž Slet bubeníků měl velký úspěch. Koncert Abba World revival se bohužel nesetkal
s příliš velkým zájmem, ale ti, co přišli, byli nadšeni. Jako nájemní akce jednou měsíčně od
října do května probíhaly koncerty vážné hudby, které pořádá agentura Petra Macka, dále
pak koncerty Lucie Bílé, Chinaski Autopohádky I+II, Big bandu Zdenka Tölga a v neposlední
řadě velmi úspěšná irská taneční show Mystery of Dance. V divadle se rovněž uskutečnila
řada společenských večerů včetně plesů. Tradičně proběhly tanečních kurzy nejen pro
mladé, ale i pro dospělé, kteří si chtěli osvěžit taneční kroky před plesovou sezonou. Městské
divadlo navštívilo v roce 2009 cca 42 600 návštěvníků. Ve druhé polovině roku 2009 se diváci
dočkali nového uspořádání divadelního sálu spočívající nejenom v nových pohodlných
křeslech, ale také ve větších mezerách mezi nimi a vyšším převýšení, které eliminuje
handicap zadních řad. Na druhou stranu toto uspořádání snižuje kapacitu z 524 míst na 356.
I v roce 2009 SKZ pokračovala v pořádání menších akcí v Kulisárně u divadla.
Uskutečnily se zde koncerty hudebních skupin Prague Ska Conspiracy, Basta Fidel, Uraggan
Andrew, 4 Bristols, Definitivní Ententýk a také Rockový most Chomutov - Drážďany. Při
pořádání koncertů programové pracovnice zkoušejí i jiné prostory, například duchovní

103

atmosférou prostoupený kostel svatého Ignáce, ve kterém se uskutečnil divácky velmi
úspěšný koncert skupiny Spirituál kvintet.

Vrcholnou přehlídkou nekomerčních hudebních i divadelních aktivit byl již tradiční
multižánrový festival Otevřeno. Tato přehlídka umožnila nabídnout veřejnosti alternativní
divadelní představení Ta balada Divadla v pohybu Décalages Praha, pouliční divadlo Nautrilus
Zům z Českých Budějovic a několik skvělých koncertů, například slovenských No Name (na
snímku nahoře), Jany Uriel Kratochvílové, CCTV Allstars a dalších. Specifikem akce je část
produkce ve veřejném, otevřeném prostoru.
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Druhým tradičním festivalovým počinem je prázdninový Kamenčák, kde vystoupila
celá řada folkových a rockových zpěváků, zpěvaček a skupin, například Kryštof, Ewa Farna,
Michal Hrůza & Kapela Hrůzy, David Koller & Koller band, X-Left To Die, Santy Y Su Marabú
(na snímku na předchozí straně) a další. Kamenčák byl i díky pěknému počasí mimořádně
úspěšný.
V Kulturním domě na Zahradní se konaly pořady stejné nebo podobného typu jako
v předchozích letech. Pravidelné taneční večery pro střední a starší generaci s názvem
Večerníček aneb tančíme s Malou muzikou si stále udržují své příznivce. Pořady určené
dětem v době vyučování se v KD omezují pouze na pohádky pro předškoláky a žáky prvního
stupně ZŠ. Ovšem i tak došlo k velkému poklesu zájmu o tyto pořady, a tak se uskutečnily
pouze tři pohádky. Jinak je to u nedělních pohádek pro děti a jejich rodiče, které se konají
vždy jednu za měsíc a o které je již po několik let stále zájem. Z divácky úspěšných akcí pro
dospělé se zde opět uskutečnil koncert populární dvojice Eva a Vašek, vánoční koncert
Fešáků, bigbítová tancovačka s kapelou Brutus a country bál se skupinou Album. Prostory
jsou využívány zejména ke krátkodobým pronájmům na společenské akce firem a pořádání
akcí doplňujících kulturní nabídku SKZ, jako jsou oblíbené trawesti šou nebo ladies party.
Prostory KD Zahradní pravidelně využívají ke zkouškám soubory zájmové činnosti Skejušan,
Krušnohor, kulečníkáři a nově divadelní soubor Pohoda. V roce 2009 navštívilo KD Zahradní
cca 15 800 návštěvníků.
Městská věž je veřejnosti každoročně zpřístupněna od května do září. Mimo sezonu
byl navíc umožněn výhled na město během velikonočních svátků, Chomutovských slavností,
ale i na požádání kdykoliv během roku především skupinám zájemců. Proběhl zde dokonce i
jeden svatební obřad. V roce 2009 se pohledem z ochozu věže pokochalo 3 490 návštěvníků.
V galerii Špejchar bylo v roce 2009 na základě výstavního plánu uspořádáno 12
výstav. Ve sklepních prostorách se uskutečnila Velikonoční výstava dětských prací, dále
výstava Děti z Palachovky a jako nájemní akce čertovská výstava. V horní části galerie se
uskutečnila velmi úspěšná výstava minerálů a geoobrazů nazvaná Doteky přírody. Dále měli
návštěvníci možnost zhlédnout výstavy obrazů výtvarníků J. S., Josefa Mžyka, Jiřího Bartůňka,
Mirky Beranové, Marie Polanské, Waltera Laufa, Jiřího Šorma a společnou výstavu děl
výtvarníků z Galerie Le Femme. Dále výstavy fotografií Jiřího Řezníčka a Jiřího Kolbaby.
V galerii se rovněž uskutečnily dva koncerty místních pěveckých sborů či pěveckých sdružení.
Celková návštěvnost galerie v roce 2009 činila 4 198 návštěvníků. V listopadu byla v galerii
díky finančnímu přispění firmy Marves vyměněna halogenová světla.
Do poloviny roku 2009 společnost spravovala tři kina – kino Praha, kino Oko a letní
kino, přičemž v kině Praha se již nepromítalo a proběhla tam pouze jedna nájemní akce.
K 30. červnu 2009 byl objekt kina předán magistrátu města. Kino Oko, které z úsporných
důvodů promítá pouze od středy do neděle, zabezpečuje kompletní nabídku v našem městě.
Klasické promítání filmů nejrůznějších žánrů, art kino, Projekt 100 či Filmový cyklus nejen pro
středoškoláky přivedly do hledišť obou zbývajících kin 15 435 diváků.
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6. 8. Správa sportovních zařízení Chomutov
Také v roce 2009 Správa sportovních zařízení Chomutov zajišťovala základní nabídku
sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky města, taktéž poskytuje
zázemí řadě sportovních klubů a sdružení. Stará se o provoz lázní, sportovní haly, skateparku,
zimního stadionu a letního stadionu, které jsou veřenosti dobře známy, ale provozuje a
pronajímá i některá menší sportoviště, například hřiště ve Spořické ulici, areál pro míčové
sporty v ulici Tomáše ze Štítného nebo mobilní umělou ledovou plochu. Do 31. července
společnost také provozovala parkovací plochy ve městě.
Ve sportovní hale v Mánesově ulici mají domácí prostředí například basketbalisté BK
ASK Chomutov a házenkáři HK Chomutov, na její palubovku pravidelně k soutěžním zápasům
nastupují také florbalisté, futsalisté, volejbalisté nebo judisté. Každoročně zde probíhá řada
jednorázových sportovních akcí, a to i celorepublikového významu. V dubnu v ní proběhl
republikový šampionát ve florbalu stavebních škol a učilišť, v květnu se zde uskutečnilo
Mistrovství České republiky tanečních formací a zápasnická Grand Prix, v listopadu zase
extraliga disco dance. V lednu si sportovní halu za místo svého soustředění vybrala
basketbalová reprezentace Japonska. A nezůstává jen u sportu. V září na velkém i malém sále
proběhl výstavní a prodejní veletrh Business region Chomutov, listopadovou stálicí je
prezentace středních a odborných škol na výstavě Vzdělávání.
Městské lázně mají výhodu v padesátimetrovém plaveckém bazénu, takových
v Česku už mnoho není. Proto zde sídlící oddíl Slávie Chomutov často z pověření plaveckého
svazu pořádá závody republikového významu. Za rok 2009 to bylo začátkem února MČR
dorostu, koncem téhož měsíce MČR žactva. V březnu Malá jarní cena pro nejmladší žactvo a
v květnu Velká cena Chomutova a současně Memoriál Jaroslava Jezbery, v červnu letní MČR
staršího žactva. V červnu v lázních proběhly také mezinárodní závody tělesně a zrakově
postižených plavců Eurowaves. Na starý zimní stadion chodí veřejnost především na výborný
lední hokej; zvlášť při bojích KLH Chomutov v play off 1. ligy hlediště zaplňují mnohatísícové
návštěvy. Stadion využívají také krasobruslaři KK Chomutov. Letní stadion poskytuje zázemí
fotbalistům FK Chomutov, v nevyhovujících podmínkách zde živoří i
atleti VTŽ Chomutov. V roce 2007 přibyl do správy SSZ skatepark
na Kamenném Vrchu. Kromě toho, že poskytuje volnočasové vyžití
komunitě jezdců na skateboardech a kolech BMX, zde na
konci července proběhl závod Českého skateboardového poháru
(na snímku).
Investice do stávajících městských sportovišť omezila
finanční krize, jedinou významnou bylo pořízení rolby na úpravu
ledu, na níž potřebných 2,5 milionu korun poskytlo jako účelovou
dotaci město. Žádná z dalších investic jednotlivě nepřesáhla 170
tisíc korun.
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6. 9. Chomutovská bytová
Obchodní společnost Chomutovská bytová, a.s., založilo Statutární město Chomutov,
jako jediný akcionář, za účelem správy, zajištění provozu, údržby a modernizace bytového a
nebytového fondu. Společnost plně zahájila činnost ve svém sídle v ulici Křižíkova čp. 1098/6
od 1. ledna 2009. Náplň činnosti a také čtyři zaměstnance Chomutovská bytová převzala
z MMCH, odboru rozvoje, investic a majetku města, úseku tzv. doplňkové činnosti.
Veškeré změny související se vznikem organizace a přechodem správy z města na
akciovou společnost probíhaly tak, aby se co nejméně dotkly nájemníků. Za plného provozu
byla vedena jednání s občany v otázkách bydlení (žádosti o byty, vystavování nájemních
smluv, podnájmy, výměny bytů atd.), řešeny nové smluvní vztahy s dodavateli médií na
všechna odběrní místa (ČEZ Prodej 237 smluv, SČVK Teplice 112, Actherm 3 a jiné) či
uzavírány další smlouvy s ostatními subjekty důležitými pro provoz nově vzniklé společnosti,
jako například s firmami pro zpracování účetních dokladů společnosti, právní služby a
poradenství, daňové poradenství, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu,
pojištění nemovitostí v majetku společnosti atd. Mezi nejdůležitější bezesporu patří smluvní
vztah se správcem bytového a nebytového fondu společností QARK, s.r.o., která zajišťuje
správu jak bytů a nebytů v majetku společnosti, tak i zbytkového fondu v majetku města.
Dalším správcem městského fondu zůstala nadále i společnost DOSPRA, s.r.o.
Na počátku činnosti spravovala Chomutovská bytová pro město Chomutov 588 bytů a
61 nebytů. V průběru roku se tento počet snižoval z důvodu prodeje domů a jednotlivých
bytů v domech společenstvím vlastníků jednotek. K 31. 12. 2009 tak byl počet bytů 462 a
nebytů 31. V této souvislosti je nutno uvést, že společnost nadále pokračuje za město ve
spolupráci s jednotlivými SVJ.
V průběhu roku 2009 vložilo město do majetku společnosti pohledávky za dlužné
nájemné a služby spojené s bydlením za byty a nebyty, a to za období do 31. 12. 2008. Tyto
pohledávky byly v nominální hodnotě 157 milionů Kč, avšak na základě znaleckého posudku
oceněné na 20 milionů Kč. Soubor těchto pohledávek představuje 5 404 pohledávkových
spisů, s nimiž pracují 2 zaměstnanci, kteří byli za tímto účelem přijati. Jejich prvotním úkolem
bylo převzetí a seřazení veškerých pohledávkových spisů. Dalším nezbytným krokem bylo, a
stále je, oznamování změny věřitele soudům a exekučním úřadům, kteří na základě těchto
oznámení vydávají usnesení o provedení předmětné změny. Od srpna do konce roku 2009
bylo za výše uvedené pohledávky vybráno 1 157 468 korun.
Hlavní činností společnosti Chomutovská bytová, a.s., je správa a údržba bytového a
nebytového fondu v jejím majetku. Pro tyto účely disponuje finančními prostředky za
nájemné od nájemců bytů a nebytů, dále pak za pronájmy ploch určených k reklamním
účelům, umístění telekomunikačních zařízení a antén pro distribuci internetu a mobilní
operátory. Dalším příjmem společnosti jsou finanční prostředky získané z veřejných
výběrových řízení na pronájmy bytů, z legalizací nájemních vztahů k bytům a v neposlední
řadě z administrativních poplatků za schvalovací procesy u podnájemních smluv, výměn bytů
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a pořizování fotokopií dokumentů. V roce 2009 tak získala společnost finanční prostředky
v celkové výši 31 510 000 Kč.
Získané finanční prostředky byly využity především na opravy a údržbu bytového a
nebytového fondu, a to ve výši 19 904 000 Kč. Z větších akcí se společnosti podařilo provést
výměny starých nevyhovujících oken za okna nová plastová v těchto lokalitách: ulice Za
Zborovskou čp. 3607 – 3612 (v nákladech 1 154 582 Kč), ulice Palackého čp. 3669 – 3671 a
Zborovská čp. 3672 – 3673 (v nákladech 1 921 234 Kč), ulice Farského čp. 3660 – 3661 a
Žižkovo náměstí čp. 3662 - 3664 (v nákladech 1 583 062 Kč), ulice Riegrova čp. 3653 – 3658
(v nákladech 1 109 838 Kč). Další větší akcí byla celková rekonstrukce domu čp. 3921 v ulici
Revoluční, kde byla v roce 2009 zrealizována výměna oken v nákladech 755 000 Kč. Současně
s tím byla zahájena kompletní rekonstrukce výtahu v nákladech 1 448 975 Kč (dokončení
v březnu 2010). U tohoto domu dojde k dokončení rekonstrukce v roce 2010 zateplením
obvodového pláště domu.
Údržbu bytového a nebytového fondu nepředstavují pouze výměny oken, ale
především běžná údržba, revize elektrorozvodů, plynorozvodů, hromosvodů aj., stanovené
platnými právními předpisy. Do běžné údržby lze zahrnout opravy veškerých vodovodních
stoupaček, opravy střech a fasád domů, opravy a výměny okapů, opravy a případné výměny
zařizovacích předmětů, opravy kanalizací a další. Do údržby též patří opravy volných bytů pro
následné přidělení novým nájemcům. S ohledem na omezené finanční prostředky nelze
vyhovět veškerým požadavkům nájemců bytů a nebytů a je nutné velmi obezřetně zvažovat
priority pro jejich použití.
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Kapitola 7.: Organizace zřízené krajem
7. 1. Oblastní muzeum v Chomutově
Instituce zabývající se mapováním historie Chomutovska je od roku 2003
příspěvkovou organizací Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pečuje o 29 podsbírek s celkovým
počtem 221 tisíc sbírkových předmětů.
Nejdůležitějším výstupem pro veřejnost je výstavní činnost. Dokládá to návštěvnost
výstav, která v roce 2009 činila 15 921 vstupů. Muzeum má dvanáct stálých expozic. Ve
výstavních prostorách na historické radnici to jsou expozice Gotika severozápadních Čech
(nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří), historická lékárna (expozice
nábytku a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani a dalších), muzejní zbrojnice
(historické zbraně v oratoři kostela sv. Kateřiny), lapidárium plastik - Mnišský dvorek
(kamenné artefakty v renovovaném historickém prostoru), Fialův betlém (pohyblivý betlém
s chomutovskými reáliemi), kostel sv. Kateřiny (renovovaný interiér nejstarší stavební
památky Chomutova z r. 1281). V areálu bývalého jezuitského gymnázia pak Minerály a
horniny Krušných hor (exponáty z geologické sbírky), Květena Krušných hor (fotografie
krušnohorské flóry), sál Jiřího Popela z Lobkovic (expozice historického interiéru), Práce a
život v Krušných horách (vlastivědná výstava řemesel, lidových zvyků a kultury), Pohledy do
pravěku Chomutovska (archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období).
Poslední stálou expozici lze zhlédnout ve Hvězdářské věži a je nazvaná Hvězdy a ostrovy Ilji
Sainera (průřez uzavřeným životním dílem chomutovského malíře a mystika). Dále muzeum
eviduje pět externích expozic, a to v Městském muzeu v Kadani - expozice historie, v zámcích
Červený hrádek - expozice nábytku, Benešov nad Ploučnicí - expozice nábytku, Korozluky expozice nábytku a v Podkrušnohorském zooparku Chomutov - expozice historie.
Pracovníci muzea také připravují řadu jednorázových výstav. V roce 2009 to byly
Pivovary na Chomutovsku (historie chmelařství a pivovarnictví), Zapomenutí hrdinové
(ústecká výstava o německých antifašistech), Miroslav Koupil - kaligramy (obrazová poezie a
nonsensy), Malíř Gustav Zindel (50 let od úmrtí nejvýznamnějšího krušnohorského krajináře),
Město v podzemí (co přinesl archeologický průzkum Žižkova náměstí), Chomutovská výročí I.
(osobnosti a události chomutovské historie), Nekonečné vteřiny (výstava ke 150. výročí
narození zakladatele chomutovské hodinářské firmy Kienzle), Misijní cesty chomutovských
jezuitů (Ignaz Tirsch a další v Americe a Asii), Krajka ze žíní a slámy (unikátní krušnohorská
krajka ožívá), Jirkov očima Ernsta Hennricha (tajemství skicáku jirkovského učitele), Dějiny
udatného českého národa (obří historické leporelo), Chomutovská výročí II. (osobnosti a
události chomutovské historie), Stromy světa (z cest světoznámého fotografa Tomáše
Míčka), Vánoce v muzeu (betlémy historické i současné). Chomutovští muzejníci navíc
připravili pro Horní Slavkov expozici o významném archeologovi a památkáři Antonu
Gnirsovi, který prožil mládí v Chomutově. Na dalších výstavách spolupracovali s muzei v Žatci
a německém Mnichově.
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Z vernisáže výstavy Pivovary na Chomutovsku, která proběhla od poloviny
února do poloviny dubna v prostorách bývalého jezuitského gymnázia.
Kulturní působení na veřejnost ale pracovníci chomutovského muzea neomezují jen
na výstavy. V roce 2009 zorganizovali položením květin u skladatelovy pamětní desky ve
Vysočanech vzpomínku na Theodora Veidla, koordinovali návštěvu delegace města Erlangen
vedenou primátorem Balleisem, na tři dny umožnili zhlédnutí prvního písemného dokladu o
existenci Chomutova - faksimile darovací listiny řádu německých rytířů z 29. 3. 1252, podíleli
se na organizaci setkání chomutovských krajanů v Deutschneudorfu a rodáků z Chomutova
na historické radnici. Připravili Muzejní noc s pestrým programem, podpořili procesí ke mši
v poutním kostele v Květnově i mši k uctění patronky svaté Kateřiny. Umožnili volný přístup
veřejnosti při Dni památek a historických sídel, Dni evropského dědictví a Dni Ústeckého
kraje. Odhalením pamětní desky v Orasíně oslavili památku krušnohorského malíře Loise
Zimmermanna, v čase adventu připravovali v muzeu pravidelná sobotní zpívání.
Důležitým posláním muzea je také publikační a výzkumná činnost. V roce 2009 jeho
pracovníci ukončili šest z osmnácti probíhajících vědeckých úkolů.
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7. 2. Nemocnice Chomutov
Nemocnice v Chomutově je od 1. září 2007 jedním z pěti odštěpných závodů Krajské
zdravotní, a.s. Tato společnost je se šesti tisíci čtyřmi sty zaměstnanci jednou z největších
zdravotnických organizací v ČR, přímo v Chomutově na konci roku 2009 zaměstnávala 914
pracovníků. Z nich 123 bylo lékařů a zubních lékařů, 6 farmaceutů, 398 sester a porodních
asistentek a zhruba tři sta jich spadalo do kategorie dalšího zdravotnického personálu.
Také Krajskou zdravotní, a.s., postihly důsledky celosvětové hospodářské krize.
Musela přijmout důležitá opatření na nákladové straně, a tak nemohla například navyšovat
mzdové prostředky jako v předchozím roce. Výpadky pocítila ve výnosové straně rozpočtu.
Rychle se zmenšující výběry pojistného nutily zdravotní pojišťovny k omezování nasmlouvání
nejen nutných nových kapacit, ale i těch stávajících. Vyčerpání finančních rezerv v některých
případech způsobovalo zpožďování plateb.
Zmíněné problémy ovšem přímý dopad na pacienty neměly, poskytovaná péče
zůstala stejná. Nebylo to jednoduché, ale řešení se vždy našlo. Například když v závěru roku
2008 onkologickému oddělení ministerstvo zdravotnictví odebralo statut komplexního
onkologického centra a následně nemocnici na jeho činnost nevyplatilo očekávaných
osmdesát milionů z evropských fondů, transformovalo se oddělení od 1. června 2009 na
detašované pracoviště komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. Stejně jako ostatní zdravotnická zařízení se i Nemocnice Chomutov potýkala a stále
potýká s nedostatkem lékařů – specialistů a mnoho nepomáhají ani motivační příspěvky
nastupujícím lékařům ve výši až sto padesát tisíc korun. Jak uváděl regionální tisk, na
některých odděleních byl stav personálu přímo kritický. V září se dokonce na veřejnosti i
v samotné nemocnici rozšířila fáma o hrozícím uzavření porodnice, v závěru roku zase
plicního oddělení. Vedení nemocnice ale tyto zvěsti v obou případech dementovalo.
V roce 2009 Nemocnice Chomutov provozovala tato pracoviště (řazeno abecedně):
anesteziologicko-resuscitační oddělení, ambulance pohotovostní péče, ambulance pro léčbu
bolesti, centrální operační sály (odd. centrální sterilizace), dětské oddělení, gynekologickoporodnické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, chirurgické oddělení, interní
oddělení, klinická psychologie, komplexní onkologické centrum (ambulance pro onkologický
registr), kožní oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných, lékárna, neurologické oddělení,
oční oddělení, oddělení domácí péče, oddělení klinické biochemie, oddělení nukleární
medicíny, ortopedické oddělení, otorinolaryngologické oddělení, plicní a alergologické
oddělení, prosektura, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační oddělení, sociální sestry,
urologické oddělení. Tři z nich, již zmíněné onkologické centrum a dále oddělení neurologie a
oddělení nukleární medicíny, spadají do kategorie tzv. center excelence Krajské zdravotní,
a.s. Znamená to, že jde o vysoce specializovaná pracoviště, která poskytují zdravotní péči na
špičkové evropské úrovni a také se podílejí na vývoji nových metod v medicíně a na jejich
zavádění do praxe.
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Základní údaje dokumentující vývoj a činnost Nemocnice Chomutov:
Lůžkový fond CV
Lůžka akutní péče
Lůžka JIP
Lůžka následné péče

k 31. 12. 2007
411
38
81

k 31. 12. 2008
411
38
81

k 31. 12. 2009
391
38
81

Využití lůžek CV
Využití lůžek v %
Průměrná ošetřovací doba ve dnech

k 31. 12. 2007
80
8,46

k 31. 12. 2008
77
7,98

k 31. 12. 2009
74
7,89

Výkony CV
Počet hospitalizovaných
Počet ambulantních ošetření
Počet ošetřovacích dnů
Počet operací

k 31. 12. 2007
19 000
198 252
149 111
4 531

k 31. 12. 2008
19 232
184 490
141 787
4 124

k 31. 12. 2009
18 206
171 072
133 348
3492

V průběhu roku 2009 uspořádala Nemocnice Chomutov dvě regionální konference,
jichž se účastnili i externí posluchači z okolních zdravotnických zařízení. Konference byly
tematicky zaměřené na interní a chirurgické obory. Největší ohlas v odborných kruzích ale
měla celonárodní Konference registrovaných sester, která se konala za účasti předních
představitelů veřejného i politického života Ústeckého kraje a za účasti vedení nemocnice
24. a 25. září 2009. Poprvé bylo dění z konference přenášeno jako on-line telemeeting do
všech odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov se také angažovala v
projektu výuky první pomoci a kardiopulmonální resuscitace pro veřejnost. Kurzem prošlo
čtyřicet studentů Gymnázia Chomutov a jejich pedagogů, dále pak v rámci akreditovaného
kurzu sanitář bylo proškoleno 40 sanitářů a sanitářek.
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Kapitola 8.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek
O bezpečnost se ve městě starají dvě složky – republiková Policie ČR a městem
zřízená Městská policie Chomutov. Tato kapitola shrnuje oficiální zprávy, jen mírně zkrácené
a stylisticky upravené proti podobě, ve které je obě policie předložily chomutovským
zastupitelům. Další události, které se týkají jejich činnosti, jsou popsány v kapitolách Události
veřejného života a Co hýbalo městem.

8. 1. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR
Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008
Rozloha teritoria Územního odboru Chomutov je 936 km2 a počet obyvatel je 129 042
(k 12. 6. 09). Pod odbor spadá 44 obcí a 163 částí obcí. Na tomto území působí 9 obvodních
oddělení Policie České republiky, oddělení hlídkové služby a oddělení dopravní služby.
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V průběhu roku 2009 došlo na teritoriu Územního odboru Chomutov tak jako v roce
2008 ke změně operativně bezpečnostní situace. Podle statistických přehledů, které jsou
v době zpracování zprávy k dispozici, došlo k poklesu nápadu kriminality proti roku 2008 o
8,16 % (celkem -482 případů). Celkem byl tedy zaznamenán nápad 5 427 trestných činů, což
činí 420 na 10 tisíc obyvatel.

Současně došlo k poklesu počtu objasněných trestných činů o 4,57 % (celkem -133
případů). Objasněno bylo 2 780 trestných činů, tj. 215 na každých 10 tisíc obyvatel. Stíháno
bylo 2 624 osob (-10 oproti roku 2008), pokles je 0,38 %. Objasněnost kriminality dosáhla
51,23 % (+1,93 %).

Ve zkráceném přípravném řízení bylo za rok 2009 řešeno celkem 809 trestných činů,
z toho 95,3 % službou pořádkové policie a 4,7 % službou dopravní policie.
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Ve srovnání s rokem 2008 je to nárůst počtu zpracovaných případů o 13,78 %. Počet
případů zpracovaných ve ZPŘ by byl ještě vyšší, ale ve snaze eliminovat nápad trestné
činnosti jsou i případy, které splňují podmínky pro zpracování ve ZPŘ, v případě opakování
stejným pachatelem předávány na službu kriminální policie a vyšetřování.
Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly
Nejvíce je majetkových trestných činů, a to 57,12 % z celkového nápadu kriminality.
Další v pořadí je zbývající kriminalita 21,93 %, následují hospodářské trestné činy 9,10 %,
násilné trestné činy 6,63 %, ostatní trestné činy 4,51 % a mravnostní trestné činy, které jsou
zastoupeny 0,70 %. Je tedy zřejmé, že nejvyšší počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel je u
majetkové trestné činnosti (240 případů) a nejnižší u mravnostních činů (2,9 případu).
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Na Chomutovsku došlo k nejvyššímu nárůstu u trestných činů ohrožování mravní
výchovy, a to o 66,67 %, u porušování ochranné známky o 58,33 % a u opilství o 35,71 %.
Nejvyšší pokles byl zaznamenán u trestných činů podvodu o 45,12 %, dále u vražd o 33,33 %
a u krádeží aut o 31,73 %. Z pohledu rozložení nápadu kriminality v rámci teritoria ÚO
Chomutov je možno konstatovat, že 52,20 % připadá na samotné město Chomutov. Celkem
18,89 % se na nápadu kriminality podílí OOP ČR Jirkov, 11,83 % pak OOP ČR Kadaň a 8,35 %
OOP ČR Klášterec nad Ohří. Nejnižší podíl na nápadu má OOP ČR Březno 2,32 %, OOP ČR
Radonice 3,11 % a OOP ČR Vejprty 3,30 %.
Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO
Mezi kriminogenní faktory, které mají vliv na nápad trestné činnosti v teritoriu ÚO
Chomutov, můžeme stále řadit následující:
sociální – stále stoupající procento nezaměstnaných (kolem 15 %) a tím pádem menší kupní
síla obyvatelstva se projevují v nárůstu majetkové trestné činnosti, zejména krádežemi kovů,
krádežemi v obchodních centrech a vykrádáním aut. Dlouhodobě je teritorium ÚO Chomutov
jedním z nejvyšších v počtu rozvodovosti, což se projevuje ve vysokém počtu trestných činů
zanedbání povinné výživy (386).

demografické – ÚO Chomutov je příhraniční oblast, z čehož vyplývá zvýšený počet turistů
(zejména ze SRN) přijíždějících za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. Pět velkých
městských aglomerací (Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec nad Ohří a Vejprty) zase zaručuje
větší anonymitu vedoucí k nárůstu pouliční kriminality ve spojitosti s turistikou a sociálním
faktorem. Dalším faktorem je sousedství se stejně rizikovým okresem Most. Nárůstem počtu
rekreačních zařízení v okolí Nechranické přehrady dochází ke zvýšení zejména majetkové
kriminality v letním období. Vysoký počet supermarketů ve městech přispívá k růstu počtu
vykrádání motorových vozidel na parkovištích a zároveň zde také dochází k vysokému počtu
krádeží uvnitř těchto obchodů. Negativně bezpečnostní situaci zejména u majetkové trestné
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činnosti ovlivňují stále se rozšiřující průmyslové zóny u měst Chomutova, Kadaně a Klášterce
nad Ohří a provádění generální opravy elektrárny Tušimice.
vnitřní – nedostatek financí s nerovnoměrnou možností jejich čerpání. Mnohdy vede
k omezování služby (zejména přímého výkonu služby – prevence) nedostatečné technické
vybavení (zaostávání za pachateli tr. činnosti), byrokratický nárůst administrativy, přibývající
úkoly policie, snižující se stavy policistů a nedostatek zkušených policistů.
Pachatelé trestné činnosti
Za rok 2009 poklesl počet stíhaných pachatelů o 0,53 % v porovnání s rokem 2008,
poklesl i počet podílu recidivistů o 0,68 % . Poklesl také podíl dětí o 58,82 % a mladistvých o
16,82 %.
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podíl mladistvých na nápadu 2009
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Oběti trestné činnosti
Oběti trestné činnosti mohou podle zákona žádat ministerstvo spravedlnosti o
poskytnutí peněžité pomoci. Pokud ministerstvo považuje za nutné žádost o poskytnutí
peněžité pomoci, o kterou žádá sám poškozený mimo trestní řízení, nějakým způsobem
doplnit, pověří příslušný policejní útvar, který věc prošetřoval. Vzhledem k tomu, že policejní
útvary se již zpětně nedozvědí, kdo o peněžitou pomoc jako oběť trestného činu žádal, není
možné toto blíže specifikovat či porovnávat. Policie České republiky také pomáhá obětem
domácího násilí, kde územní odbor úzce spolupracuje s DONA centrem v Ústí nad Labem, což
je poradna Občanského sdružení Spirála pro osoby ohrožené domácím násilím.
Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2009 bylo na ÚO Chomutov vyhlášeno pátrání po 638 osobách, odvoláno
pátrání po 610 osobách. Úspěšnost pátrání po osobách je 95,61 %. Pro srovnání - v roce
2008 bylo vyhlášeno pátrání po 459 osobách a odvoláno pátrání po 447 osobách. Úspěšnost
pátrání v roce 2008 byla tedy 97,39 %. Rozborem bylo zjištěno, že se navýšil počet
vyhlášených pátrání po osobách, na které byl soudem vydán příkaz k zatčení, a to o 39 %.
Velkým přínosem při pátrání po pohřešovaných osobách je oprávnění dle ustanovení § 68
zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, které umožňuje poskytnutí lokalizačních a provozních údajů
z mobilního telefonu.

Často Policie ČR pátrá po osobních vozidlech; v roce 2009 na Chomutovsku bylo
vyhlášeno 348 a odvoláno 127 pátrání, což je 36,49 %. Dále bylo vyhlášeno pátrání po 946
SPZ a vypátráno 57, tedy 6,03 %.
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Přestupky
U přestupků statistika vykazuje mírný nárůst, a to o 3,42 %. Počet objasněných
přestupků také vzrostl, o 7,71 %. U majetkových přestupků došlo k poklesu o 8,73 % a
zároveň došlo také k poklesu objasněných majetkových přestupků o 5,61 %. Ze statistik
z předchozích let je zřejmé, že za posledních pět let nedošlo k razantnímu zvýšení počtu
přestupků. Tento jev lze považovat za pozitivní.
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Majetková kriminalita
U trestné činnosti majetkového charakteru došlo k poklesu o 9,96 %. Pro srovnání
vývoje této problematiky slouží následující grafy:

K jednotlivým druhům trestných činů je možno konstatovat, že k nejvyššímu nárůstu
ve srovnání s rokem 2008 na Chomutovsku došlo u poškozování cizí věci (o 24,72 %), u
případů krádeží jízdních kol (o 8,55 %) a u kapesních krádeží (o 1,68 %). Naopak k poklesu
došlo u krádeží osobních automobilů (o 31,73 %) a u krádeží věcí z automobilů (o 15,86 %).
Novým předmětem zájmu pachatelů krádeží věcí z motorových vozidel jsou zde ponechané
navigace.
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V roce 2009 podstatnou roli v oznámených případech krádeží motorových vozidel
sehrála i vozidla, která již fyzicky neexistovala a majitelé hlásili jejich odcizení jako alibistické
pro potřeby odhlášení. Skladba kradených vozidel zůstává neměnná. Lze ji rozdělit do dvou
kategorií, kdy levnější vozidla jsou zcizována především nepřizpůsobivými občany a osobami
z řad narkomanů za účelem svezení se nebo využití vozidla k jiné trestné činnosti. Druhou
skupinu tvoří vozidla dražší, a to převážně značek Volkswagen, Audi a Škoda.
Významný podíl na nápadu majetkové trestné činnosti mají vloupání do různých
objektů, jako jsou opuštěné objekty, sklepy a sklepní kóje panelových domů, rekreační chaty
a zahradní altány.
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Hospodářská kriminalita
U hospodářské kriminality lze konstatovat, že došlo k poklesu počtu šetřených věcí o
16,69 %.

V průběhu roku 2009 nebyl na oddělení hospodářské kriminality rozpracován ani
jeden případ podezření z korupce. Ve stejném období došlo k nárůstu počtu případů
trestných činů porušování ochranné známky o 58,33 %. U trestných činů podvodu došlo
k poklesu o 45,12 % a u úvěrových podvodů o 25,15 %.

V souvislosti s rychlým rozvojem komunikačních technologií se ve velké míře začínají
objevovat podvody u internetových aukcí. Spočívají v tom, že zákazník zboží zaplatí, ale
prodejce mu ho nedodá.
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Korupce
V rámci ÚO Chomutov nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo
občanských zaměstnanců. Vlastní kontrolní činností nebyly zjištěny ani žádné poznatky.

Násilná kriminalita
Násilná kriminalita zaznamenala nárůst nápadu trestné činnosti o 4,65 %. V roce 2009
byly zaznamenány 4 vraždy, z toho 3 se podařilo objasnit. Pro srovnání - v roce 2008 bylo
zaznamenáno 6 vražd.
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Oproti roku 2008 došlo k poklesu u trestných činů loupeže o 18,25 %. Naopak byl
zaznamenán nárůst u trestných činů ublížení na zdraví o 31,51 %, jedná se většinou o případy
neshod v rodinách a v restauracích po požití alkoholu. Dále také došlo k nárůstu u trestných
činů vydírání o 25 %. Pachatelé tohoto druhu trestné činnosti se vesměs rekrutují z okruhu
známých poškozených, kteří si tak vyřizují vzájemné majetkové nesrovnalosti.

Mravnostní kriminalita
V roce 2009 došlo na Chomutovsku k poklesu mravnostní kriminality o 22,45 %. U
žádného ze sledovaných trestných činů nebyl zaznamenán nárůst. Největší pokles byl
vykázán u trestných činů znásilnění - o 26,32 %. Zaznamenány byly dva případy kuplířství.
Stále se snižuje počet prostitutek na silnicích I/7 a I/13. Město Chomutov na riziková místa
nechalo umístit kamerový systém.
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Ve sledovaném období policisté územního odboru řešili 35 případů výroby drog a
šíření toxikomanie. V této souvislosti zajistili 7 laboratoří na výrobu pervitinu, provedli 4
domovní prohlídky a zabavili pervitin v celkové hmotnosti 22,6 gramu a marihuanu
v množství 368,1 gramu.
Kriminalita s extremistickým podtextem
Trestná činnost s extremistickým podtextem je v porovnání s rokem 2008 přibližně
stejná co do počtu i intenzity a způsobu provedení. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
evidence trestných činů neodráží skutečný stav, neboť velká část extremistických projevů je
latentních. Již vůbec pak neodráží nálady a postoje společnosti k národnostním a jiným
menšinám. Například z výsledků voleb do Evropského parlamentu vyplývá značná podpora
radikální Dělnické strany v bývalém okrese Chomutov, dále v reakci na exekuci sociálních
dávek a celkový přístup Magistrátu města Chomutov k sociálně vyloučeným skupinám
dochází k organizování „protiakcí“, ozbrojování romských skupin apod. V roce 2009 byly
řešeny 3 trestné činy a 4 přestupky s rasovým podtextem.
Policie ČR v roce 2009 na Chomutovsku sledovala a případně řešila následující akce:
3. května Romská organizace Dženo uspořádala na náměstí 1. máje na podporu popálené
romské rodiny z Vítkova akci spojenou s veřejnou sbírkou. Narušila ji však skupina cca 30
členů Dělnické strany a Autonomních nacionalistů, kteří provolávali směrem ke skupině
Romů různá hesla, poté jeden z účastníků hodil směrem k Romům dýmovnici.
8. května v Jirkově v objektu zvaném Kuželna probíhal koncert pořádaný místními radikály
z řad Autonomních nacionalistů, Dělnické strany a skinheads za účasti cca 60 osob.
16. května v letním kině v Klášterci n. O. probíhalo setkání Romů na akci ROMFEST 2009.
17. května Dělnická strana ve spolupráci s Autonomními nacionalisty uspořádala pochod
Chomutovem pod krycím názvem Podpora pastevců Kazachstánu, kdy pochod cíleně
směřoval do Poděbradovy ulice, před sídlo ordinace bývalé ministryně pro národnostní
menšiny Stehlíkové, kde došlo k provolávání různých hesel. Po rozpuštění ze strany PČR
došlo k „turistickému pochodu“ do Kadaňské ulice a k provokování zdejších Romů.
11. června došlo v Chomutově k tzv. spontánnímu srocení příznivců PEX na podporu deseti
zadržených extremistů v rámci akce ÚOOZ. Asi 30 radikálů se sešlo na zastávce ČD Chomutov
– město, odkud v doprovodu PČR došel průvod ulicí Na Příkopech k budově okresního soudu
a před budovu ÚO PČR Chomutov.
ÚO Chomutov se v rámci ČR řadí mezi oblasti se zvýšenou aktivitou extremistických
skupin. Má zde trvalé bydliště místopředseda Dělnické strany. Je zde také vyšší podíl
nepřizpůsobivého obyvatelstva v porovnání s průměrem ČR.
Bezpečnost silničního provozu
V dopravní nehodovosti v teritoriu ÚO Chomutov došlo v roce 2009 ve srovnání
s rokem 2008 k poklesu o 39,83 % (-703 dopravních nehod). Tento pokles dopravních nehod
je způsoben novelou zákona č. 361/2000 Sb., která platí od 1. 1. 2009. Novela umožňuje
řidičům v určitých případech neoznamovat dopravní nehody Policii ČR.
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Při dopravních nehodách zemřelo 9 osob, což je o 4 osoby méně než v roce 2008.
Těžce bylo zraněno 34 osob a lehce zraněných osob bylo 242.

126

Škoda na vozidlech je o 14 milionů nižší než v roce 2008. Alkohol byl zjištěn u 96
pachatelů dopravních nehod, což je pokles o 11,11 %. Nejčastější příčinou dopravních nehod
je nesprávný způsob jízdy, který se na dopravní nehodovosti podílí 46,51 %.
Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy
Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v roce
2008. Činnost pořádkové služby je zaměřena především na odhalování a předcházení trestné
činnosti spočívající v krádežích kovových součástí železničních tratí a z odstavených
železničních kolejových vozidel, kde dochází i ke krádežím barevných kovů. Dále je pozornost
věnována zejména hlavnímu nádraží Chomutov, kde se ve větší míře shromažďují, zejména
v podzimních a zimních měsících, občané bez trvalého bydliště (bezdomovci). V rámci
zvýšeného dohledu proběhla také republiková bezpečnostní akce Nádraží, která byla
zaměřená na trestnou činnost majetkového charakteru.
Oblast veřejného pořádku
V roce 2009 bylo ÚO VS Chomutov uskutečněno několik bezpečnostních akcí se
zaměřením na zajištění klidu a veřejného pořádku. Patří k nim čtyři hokejové zápasy KLH
Chomutov s Ústím nad Labem a Brnem, které byly z hlediska diváckého násilí vyhodnoceny
jako rizikové. Policejní přítomnost pomohla, uvedená utkání proběhla bez jakýchkoliv
problémů.
Dále byla provedena bezpečnostní opatření k zajištění kulturních a společenských akcí
velkého rozsahu (Vysmáté léto v Kadani, kulturní akce v letním kině, koncerty různých skupin
a závody dračích lodí na Kamencovém jezeře apod.), jakož i k ovlivnění bezpečnostní situace
v okrese (bezpečnostní opatření České příhraničí, bezpečnostní opatření Tržby a konec roku).
Společně s Městskou policií v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří, Kadani, ale i jen
s policisty základních útvarů OOP Radonice, Březno a Vejprty jsou pořádány kontrolní akce
zaměřené též na požívání alkoholu mladistvými. Ve většině případů zjištěného protiprávního
jednání se jedná o přestupky.
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Oblast Integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva, krizového řízení a
civilního nouzového plánování
ÚO VS v rámci IZS zasahuje na Chomutovsku u požárů, dopravních nehod a úniků
nebezpečné chemické látky. Dne 28. dubna 2009 proběhlo taktické cvičení IZS v Chomutově.
Cílem cvičení bylo procvičit činnost lezecké skupiny HZS při záchraně osob z výšky,
spolupráce se složkami IZS a ověření systému komunikace s vrtulníkem PČR letecké služby.
Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie
K 1. 12. 2009 je na Územním odboru Chomutov plánovaný stav 427 tabulkových míst,
skutečný stav je přitom 408 tabulkových míst. Je tedy neobsazeno 19 tabulkových míst
policistů, což je vlastně jedno středně velké obvodní oddělení. Přestože je dostatek zájemců
o práci u policie České republiky, z finančních důvodů nebylo možno tyto stavy v roce 2009
doplnit. Ke splnění popsaných výsledků pak bylo nutné ve zvýšené míře nařizovat
přesčasovou práci. Policisté tak v roce 2009 odpracovali celkem 30 468 přesčasových hodin.
V oblasti vzdělávání má ÚO Chomutov 98 policistů s vysokoškolským vzděláním. V současné
době studuje vysokou školu dalších 65 policistů. Celkem 16 policistů studuje „základní
odbornou přípravu“.
V ekonomické oblasti se ÚO Chomutov i nadále potýká s nedostatkem finančních
prostředků. V prosinci 2009 došlo k přestěhování tří útvarů, tedy obvodního oddělení Policie
ČR Chomutov město, oddělení hlídkové služby a dopravního inspektorátu, z Libušiny ulice a
z takzvaných kordů v Beethovenově ulici do zrekonstruovaného objektu po bývalém
okresním úřadu, čímž vzniklo pro policisty i občany důstojné prostředí. Dále byla vybudována
recepce na obvodním oddělení Kadaň a zahájena výstavba recepce a rekonstrukce objektu
obvodního oddělení Klášterec nad Ohří. Od 1. listopadu byly spuštěny datové schránky. Na
ÚO Chomutov byly přiděleny dvě licence na provoz datových schránek.
Prevence
Oblasti prevence je stále věnována vysoká pozornost. Pravidelně po celý rok 2009
pořádali pracovníci Preventivně informačního oddělení PIS Chomutov i jejich spolupracovníci
ze základních útvarů, dopravního inspektorátu a SKPV besedy na základních, středních i
mateřských školách na různá témata v oblasti prevence kriminality. V roce 2009 bylo na ÚO
Chomutov zprovozněno poradenské centrum pro veřejnost a školy. Jedním z důležitých
úkolů je přiblížení práce policie veřejnosti. Pracovníky Preventivně informačního oddělení PIS
Chomutov byl proto sedmkrát zorganizován Den otevřených dveří ÚO Chomutov pro žáky
základních škol. Dále se chomutovští policisté prezentovali na dětské Bambiriádě, v rámci
branného závodu hasičů v Chomutově, při celostátní akci Jezdíme s úsměvem v Chomutově a
Jirkově, v rámci oslav 5. výročí spolku Domovina v Chomutově, při Dnu s policií na
autodromu Most, při akcích Hurá na prázdniny v Chomutově, Bezpečný konec prázdnin
v Klášterci nad Ohří a Loučení s prázdninami v Jirkově.
ÚO Chomutov pokračoval ve spolupráci v oblasti prevence kriminality s policisty ze
Saska. S nimi se na Gymnáziu Chomutov zúčastnili přednášky na téma návykových látek nebo
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v MŠ Údlice preventivní akce Maňáskové divadlo. Přednášková činnost se nesoustřeďuje jen
na děti, ale i na seniory, pro které jsou také pořádána pravidelná setkání s upozorněním na
bezpečnostní rizika.
Nedílnou součástí činnosti PIS Chomutov je také komunikace se sdělovacími
prostředky. Každý den jsou na internetových stránkách ÚO Chomutov zveřejňovány zprávy o
bezpečnostní situaci.
Ostatní
V rámci Community Policing bylo v hodnoceném období uzavřeno 38 koordinačních
dohod s městy a obcemi v okrese. Dále jsou organizovány projekty s cílem zajistit co největší
informovanost veřejnosti o kontaktech na Policii České republiky, respektive o kontaktech na
základní útvary nejbližší jejich bydlišti. Děje se tak prostřednictvím především internetových
stránek, letáků a vizitek. Významným nástrojem je šíření informací pomocí médií.
Závěr
Lze konstatovat, že v roce 2009 odpovídala struktura a výše nápadu trestné činnosti a
vývoje bezpečnostní situace specifikám teritoria ÚO (příhraniční oblast, značná a dlouhodobá
míra nezaměstnanosti, častá fluktuace osob, které nejsou v teritoriu trvale hlášeny, vysoký
počet supermarketů, činnost okresního soudu), změnám v trestním zákoně a změnám
v organizaci policie. Z pozic ÚO Chomutov bylo dosaženo odpovídajících výsledků, jak v rámci
KŘ Severočeského kraje, tak i v rámci České republiky. Jen pro zajímavost je uvedeno
porovnání nápadu kriminality a jejího objasnění u podobných územních odborů v rámci ČR:

Prioritou pro činnost ÚO Chomutov zůstává nadále problematika motorových vozidel
za využití i preventivních aktivit a pouliční násilná a majetková trestná činnost. Další
významnou prioritou je uvedení nového trestního zákoníku do každodenní praxe v činnosti
policie. Dá se předpokládat, že i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace na
území ÚO Chomutov k žádným pronikavým změnám a úkoly pro rok 2010 budou splněny.
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8. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2009
Městská policie v roce 2009 obecně zabezpečovala místní záležitosti veřejného
pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších souvisejících zákonů. Při
naplňování tohoto úkolu vycházela zejména z konkrétních potřeb města Chomutova jako
organizace reprezentované jeho vedením a zastupitelstvem a z potřeb a požadavků jeho
občanů, jejich podnětů a stížností, či poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.
Prioritní činnost byla zaměřena na tyto oblasti:
 ochrana bezpečnosti osob a majetku
 čistota města
 dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 dohled nad veřejným pořádkem obecně
 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití
 noční klid
 dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích (v
nezbytném rozsahu potřeb samosprávy)
 potírání pouliční prostituce
 součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty (asistence, ostrahy,
zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí apod.)
Při plnění těchto úkolů MěPo neřešila pouze následky porušování zákonných norem,
ale její práce spočívala především v jejich předcházení. Jednalo se jednak o samostatnou
činnost oddělení PK a dále o činnosti, které byly prováděny jako součást přímého výkonu
služby (viz dále).
Systémové změny a inovační prvky
Do činnosti MěPo byly během roku zavedeny nové prvky, které její chod systémově
zlepšovaly. Mezi nimi se osvědčilo například zavedení některých dílčích úprav a zásahů do
organizační struktury organizace, zejména však začlenění MěPo do akce Záchranný kruh (více
kap. Co hýbalo městem), které přineslo zásadní posun v práci strážníků směrem k potřebám
veřejnosti.
Hlavním cílem těchto kroků bylo:
 poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější,
klidnější a kvalitnější život
 neznepříjemňovat jim život zbytečným obtěžováním a zatěžováním
 efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků
k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do
základních práv a spořádaného chodu života obyvatel a návštěvníků města
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K naplňování tohoto úkolu přispělo mj.:
 posílení přímého výkonu služby v terénu na úkor velitelských míst úpravou
organizační struktury MěPo
 navýšení podílu pěší pochůzkové služby, efektivnější organizací práce a optimalizací
režimu dne s ohledem na operativnost a aktuální potřeby bezpečnostní situace
 zvyšování využitelnosti záznamových zařízení a operativní techniky (MKDS, GPS,
telefonní záznamy, přenosná monitorovací zařízení, PCOO apod.) včetně maximální
precizace při následných analýzách jejich výstupů (důkazní materiál apod.) pro další
využití ze strany MěPo, PČR, organizací města atd.
 prohlubování a rozšiřování spolupráce s úřadem práce s cílem získávat pracovní síly
prostřednictvím dotačních titulů. V roce 2009 MěPo takto využila šesti pracovníků
dohlížejících nad veřejným pořádkem v oblasti prostituce a manipulantů „botičkářů“.
 zapojení občanské veřejnosti do aktivní spolupráce s MěPo formou získávání podnětů
s efektem zpětné vazby, kdy byli odpovědní strážníci (velitelé) pověřováni sběrem
prvotních informací o vznikajících nebo již vzniklých problémech jakéhokoliv
charakteru. Tito následně prověřovali skutečný stav věci (formou osobního kontaktu
s občany, místním šetřením), vyhodnocovali jej a navrhovali potřebná opatření
k jejich eliminaci či odstranění.
 preventivní činnost (viz dále)
Personalistika
Na jaře roku 2009 došlo k výměně na postu ředitele, když
Ing. Jana Dřízhala nahradil Bc. Vít Šulc (na snímku), který předtím
šest let vykonával funkci zástupce ředitele. S tímto krokem byla
spojena i obměna managementu, kdy rozhodujícím faktorem při
obsazování velitelských postů byly zejména osobní předpoklady
(vzdělání, schopnosti, vlastnosti, výkonnost, nasazení, aktivita atd.) a schopnost přesného a
efektivního plnění zadaných úkolů, založený spíše na autoritativním řízení než na liberálním
přístupu směrem k podřízeným, samozřejmě při dodržování zásad a principů spravedlivosti.
Při této příležitosti je nutné zdůraznit, že všichni velitelé jsou součástí přímého výkonu služby
v terénu, s výjimkou velitelů operačního střediska a obsluhy kamerového systému.
Bylo také nutné částečně obměnit personální složení MěPo, rozloučit se s jednotlivci,
kteří neměli ochotu, chuť či schopnost přizpůsobit se vysokým nárokům na tuto společensky
odpovědnou práci, a doplnit stav novými lidmi. Při jejich výběru byl kladen důraz především
na osobní předpoklady každého zájemce, jeho bezúhonnost, spolehlivost, vzdělání, jazykové
vybavení a zdravotní, duševní i fyzickou způsobilost. Cílem změn bylo postupné zvyšování
profesionální úrovně celé organizace, zejména však zkvalitňování práce strážníků tak, aby
jejich osobní přístup k občanovi jako zákazníkovi splňoval požadavky na pracovníka veřejné
správy, aby vystupování strážníků na veřejnosti zvyšovalo jejich kredit a bylo základem jak
pro úspěšné plnění náročných úkolů, tak pro reprezentaci MěPo, potažmo celého města.
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Výkon
Vlastní činnost MěPo lze rozdělit do tří kategorií:
 činnosti na základě zákonů a jiných právních předpisů, tzn. potírání přestupků na
úsecích veřejného pořádku (skládky a znečištění), občanského soužití a rušení
nočního klidu, státní správy a samosprávy (nařízení, např. tržní řád, vyhlášky, např.
psi, hluk, jiné správní delikty), dopravy (obecné přestupky, odtahy, botičky), majetku,
alkoholu a toxických látek, dále řešení pachatelů trestné činnosti, osob v pátrání,
vozidel v pátrání, odchycených zvířat
 činnosti spojené s akcí Záchranný kruh, tedy řešení prostituce, drog, záškoláctví,
preventivní kontroly veřejného prostranství, preventivní kontroly provozoven
(alkohol, toxi, výherní hrací přístroje, místní poplatky, zneužívání dávek atd.),
pravidelné kontroly bytů a rodin (řádné a následné kontroly), podněty občanů
 ostatní činnosti, tzn. zajišťování (kulturní, společenské a sportovní akce), asistence
(bytové správy, PČR, RZS, exekuce, organizace města), ostrahy (magistrát, dávky),
prověřování pobytů a doručování písemností, dohled na přechodech u škol
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Prevence kriminality a BESIP
Na úseku prevence bylo v roce 2009 navázáno na zkušenosti z předchozích let.
Osvědčené projekty, přednášky a besedy pro cílovou skupinu dětí a mládeže byly v závěru
roku nově doplněny o přednášky pro žáky 6. tříd základních škol na téma šikana. Pokračovala
osvětová činnost pro veřejnost, kdy se ukázalo oslovení veřejnosti v širokém věkovém
spektru formou spotů v MHD dobrým krokem.
Na základě zkušeností z předchozích období a průzkumu vnímání bezpečnosti občanů
na území města vypracovaného v prosinci 2008 se ukázalo, že problém s bezpečností vnímají
více občané důchodového věku, a proto bylo pokračováno v přednáškové činnosti a
besedách na téma bezpečné chování a prevence kriminality se skupinami seniorů. Zároveň
byly v roce 2009 zrealizovány dva projekty prevence kriminality podpořené státní účelovou
dotací (částkou 229 000 Kč) z prostředků Ministerstva vnitra ČR.
Na úseku prevence kriminality pracují tři zaměstnanci MěPo. Projektovou činnost,
zpracování dokumentace a organizační záležitosti zajišťuje manažerka prevence a vlastní
přednáškovou činnost vykonávají dvě strážnice. Základním pilířem jejich činnosti jsou
přednášky pro děti, mládež a seniory. V roce 2009 mj. provedly 26x přednášku pro
předškoláky v MŠ, 6x přednášku v prvních třídách ZŠ, 20x přednášku pro druhé třídy ZŠ, 18x
přednášku pro třetí třídy ZŠ, 4x přednášku pro šesté třídy ZŠ, 10x sezení, tzv. „raníčky“ v 5. a
7. třídě ZŠ v ul. Beethovenova z důvodu výskytu šikany a hrubého chování ve třídách, kdy
problémy byly zjištěny na základě dopisů ve schránce důvěry umístěné ve škole. Dále tyto
pracovnice spolupracovaly na řadě dalších akcí pro veřejnost, jakými jsou například Happy
day, Street, Hurá na prázdniny nebo Bambiriáda, dále při akcích BESIP na hřišti Autoškoly
Omega, také byly součástí pracovních skupin Komunitního plánování.
Technické oddělení
V únoru 2009 bylo založeno technické oddělení čítající 7 pracovníků. Důvodem byla
centralizace technických profesí. Součástí technického oddělení se stala správa odstavného
parkoviště v ulici Kosmova.
Parkovací systém
Během roku byla prováděna běžná údržba parkovacích automatů. Došlo k rozšíření
systému parkování do ulice Na Příkopech instalací dvou nových parkovacích automatů.
V důsledku zprovoznění obchodního centra Central a následné změně struktury parkování na
Žižkově náměstí byl přesunut parkovací automat ze zmiňované oblasti do Táboritské ulice.
Odstavné parkoviště v Kosmově ulici
Na odstavné parkoviště v Kosmově ulici bylo v roce 2009 na základě nucených odtahů
umístěno 380 vozidel. K vydání a zaplacení řádných poplatků došlo v 319 případech. Ostatní
vozidla byla evidována jako věc opuštěná a budou po absolvování legislativní procedury
zlikvidována. V průběhu roku 2009 bylo odvezeno do šrotu celkem 67 vozidel. K 31. 12. 2009
byl počet odstavených vozidel na odstavném parkovišti 92.
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Technika a městský kamerový dohlížecí systém
V roce 2009 nebylo investováno do nových či obnovy starých technologií ve správě či
vlastnictví MěPo Chomutov. Oddělení se soustředilo na udržování provozuschopného stavu
všech zařízení. Velké úsilí bylo věnováno přípravě projektů pro investice v roce 2010, a to
Úprava a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Chomutov a Rekonstrukce
nového sídla MěPo Chomutov v ulici Dřínovská.
Autoprovoz
Vozový park Městské policie Chomutov v současné době tvoří 7 vozidel. V roce 2009
byla i přes úsporná opatření se souhlasem vedení města obměněna tři vozidla, která jsou
určena pro nepřetržitý výkon služby. Vozidla jsou využívána k zajišťování PCOO, hlídkové
činnosti ve městě, rozvoz doručenek, předvádění osob, převozy peněz, zajišťování chodu
parkovacích automatů, zajišťování materiálně technického zabezpečení chodu MěPo. Všichni
řidiči každoročně absolvují školení ke způsobilosti řízení motorových vozidel v souladu
s ustanoveními zákona.
Pult centrální ochrany objektů
V roce 2009 proběhla obměna smluv na PCOO z důvodu fakturace služby a dále pak
z důvodu změny DPH. Na PCOO je v současné době napojeno 119 objektů.
Spolupráce s Policií ČR
V roce 2009 došlo k uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR a městem Chomutov. Ta navázala na již dříve
fungující součinnost v oblasti bezpečnostní problematiky a prohloubila možnost postupovat
při organizování a koordinaci výkonu služby strážníků i policistů tak, aby se efektivita a
účinek násobily. Výsledkem spolupráce se staly mj. pravidelné společné akce v oblasti
veřejného pořádku (restaurace, herny, bary, pátrání po osobách a věcech, dopravní akce
apod.), dále došlo k optimalizaci při nasazování hlídek do problematických lokalit, zejména
však k zapojení PČR do aktivit, které město v oblasti zkvalitňování života a bezpečnosti
obyvatel realizovalo.
Závěr
Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2009 podílelo 73 zaměstnanců.
Rozpočet organizace byl schválen ve výši 35 939 000 Kč na straně výdajů a rozpočtovány
příjmy ve výši 9 500 000 Kč. Výdaje byly v průběhu roku z úsporných důvodů městem sníženy
na 35 538 000 Kč. Naopak příjmová část byla navýšena na 10 009 000 Kč (dotace na projekty
prevence kriminality). Díky úsporným opatřením na straně výdajů bylo ušetřeno 765 945,30
Kč a příjmy i po jejich navýšení byly překročeny o 624 901,24 Kč. Na základě výsledků
v oblasti hospodaření i v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
pokládá vedení Městské policie Chomutov rok 2009 za úspěšný.
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Kapitola 9.: Co hýbalo městem
Tato kapitola shrnuje a blíže rozebírá záležitosti místního charakteru, které si zaslouží
víc než jen pár vět v chronologicky řazeném přehledu událostí. Důvodem a zároveň
osvědčeným kritériem pro jejich výběr bylo nejen to, že se často objevovaly v médiích, ale že
se o nich diskutovalo také v chomutovských hospodách, fitcentrech, v trolejbusech, u holičů
nebo v čekárnách ve zdravotních střediscích.

9. 1. Chomutovská onkologie přišla o statut a peníze
Desátého prosince 2008 pronikla skrz média na veřejnost zpráva, že Ministerstvo
zdravotnictví vedené tehdejším ministrem Tomášem Julínkem odebralo šesti nemocnicím
(později změněno na pět) v ČR statut komplexního onkologického centra. Svůj krok
odůvodnilo potřebou soustředění onkologické péče do center s nejlepším přístrojovým
vybavením a nejzkušenějšími lékaři. Nástrojem pak byl audit, který měl v oněch šesti
zařízeních prokázat nedostatky. Jedním z jmenovaných bylo onkologické centrum Nemocnice
Chomutov.
V Chomutově, stejně jako v ostatních pěti městech, zavládlo podle článků v novinách
zděšení. Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní, která sdružuje nemocnice v Ústeckém kraji,
uvedl, že audit komplexního onkologického centra v Nemocnici Chomutov proběhl bez
jakýchkoli připomínek či problémů. Se závěrem auditu provedeného ministerstvem podle
něho navíc nebyla Krajská zdravotní seznámena. Dodal, že Krajská zdravotní se bude snažit o
zachování komplexního onkologického centra.
Chomutovsko a okolní okresy se potýkají s následky průmyslového zaměření v druhé
polovině 20. století, a tak se zde zhoubná nádorová onemocnění vyskytují ve zvýšené míře.
Služeb chomutovského centra využívají pacienti nejen z Chomutovska, ale i Lounska,
Mostecka, Karlovarska i částí dalších okolních okresů. Spádová oblast tak čítá zhruba šest set
tisíc obyvatel. Odebrání statutu sice neznamená zrušení pracoviště, to bude dál péči o
onkologické pacienty poskytovat, ale ti nejvážněji nemocní budou muset za pomocí cestovat
až do Ústí nad Labem, do nejbližšího komplexního onkologického centra v tamní Masarykově
nemocnici. Dalším praktickým dopadem je zastavení toku peněz z ministerstva. To mělo
v roce 2009 na provoz onkologických center v ČR dát miliardu korun, přičemž osmdesát
milionů mělo dostat to chomutovské. Tato částka teď zdejší nemocnici chybí.
Rozhodnutí se setkalo také s nevolí veřejnosti, která se prostřednictvím různých médii
organizovaných průzkumů v drtivé většině vyjadřovala pro zachování komplexního
onkologického centra v Chomutově. Na stranu obyvatel a proti ministerstvu se postavili i
politici, a to výjimečně napříč politickým spektrem. Bleskově zareagovala Rada Ústeckého
kraje, která zasedala shodou okolností 10. prosince a bod ještě stihla zařadit do programu.
Na základě veřejně dostupných informací vyjádřila znepokojení se záměrem ministerstva a
pověřila náměstka a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje v této věci jednat. O týden později
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se kauza probírala v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které také vyjádřilo nesouhlas a mj.
vyzvalo ministerstvo k přehodnocení stanoviska a poslance a senátory k vyjádření podpory
zachování statutu komplexního onkologického centra Nemocnice Chomutov. Ihned vznikla a
ministru zdravotnictví a premiérovi byla poslána petice, kterou podepsalo jedenáct poslanců
z Ústeckého kraje. Inicioval ji Jaroslav Krákora (ČSSD) a svůj podpis připojili i Jiří Polanský
(ODS), Přemysl Rabas (SZ) a Zdeněk Maršíček (KSČM), tedy všichni chomutovští poslanci.
Rozhodnou podporu onkologickému centru projevili také chomutovští zastupitelé. Ti
tento bod operativně zařadili na program posledního jednání roku 2008, které se uskutečnilo
15. prosince. V usnesení vyjádřili zásadní nesouhlas a pověřili náměstka primátorky Jana
Řeháka zasláním žádosti o přehodnocení rozhodnutí předsedovi vlády ČR a ministru
zdravotnictví a současně také vyzvali k podpoře zástupce regionu v Zastupitelstvu Ústeckého
kraje, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Politici si na pomoc vzali i statistiku.
Data z Národního onkologického registru ukazují, že v Ústeckém kraji bylo v roce 2008
diagnostikováno 2 062 nových pacientů s nějakým druhem rakoviny, což je o 52 procent více
než v předchozím roce. Podle statistiky největší nárůst, téměř 90 procent, připadl na
Chomutovsko s 845 novými případy rakoviny.
Veškerá snaha se ale ukázala být marná. Ministr Tomáš Julínek politikům po Novém
roce vzkázal, že nejde o celkové zrušení pracoviště, ale „jen“ o to, že Chomutov neprošel
auditem a nebude patřit mezi superspecializovaná centra. „Pracoviště bude i nadále léčit
pacienty, ale ta nejnáročnější a nejdražší péče, která tvoří až deset procent veškeré
onkologické péče, bude směřována pouze do námi vybraných dvanácti komplexních
onkologických center,“ prohlásil ministr Julínek, pro kterého byla tato kontroverzní kauza
jedním z posledních politických rozhodnutí ve funkci. V rámci hromadné rekonstrukce vlády
byl 23. ledna odvolán.
Vedení Krajské zdravotní, a.s., pak absolvovalo sérii jednání s ministerstvem, ale
verdikt se mu změnit nepodařilo. Když 4. dubna ministerstvo zveřejnilo rozdělení miliardy
korun z evropských fondů na provoz onkologických center v ČR, Chomutov na seznamu
nebyl. Krajská zdravotní chomutovské pracoviště podržela, rozsah péče zůstal zachován a
kauza tak neměla pro pacienty negativní dopad. Nakonec byla stanovena i forma dalšího
fungování, a tak 1. června 2009 zahájila činnost specializovaná chomutovská onkologická
ambulance, která byla zřízena jako detašované pracoviště Komplexního onkologického
centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
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9. 2. Záchranný kruh chomutovské radnice

Vyplácení sociálních dávek 17. února 2009 (na snímku) provázel křik, nadávky i slzy. V
místnosti chomutovského magistrátu, kde se peníze vyplácejí, totiž úřadoval městem najatý
exekutor. Pokud zjistil, že dávkař městu dluží například za odpady, psy nebo pokuty, dlužnou
částku strhl a postiženému v souladu s právním výkladem nechal jeden tisíc korun. S touto
hubenou částkou odešla domů stovka dlužníků. A protože město k této akci přizvalo i
novináře, stalo se odebírání dávek neplatičům v Chomutově šlágrem celorepublikového
televizního a novinového zpravodajství. Nebyl to začátek projektu Záchranný kruh, ale
okamžik, kdy se dostal do povědomí širší veřejnosti.
K razantnímu postupu proti takzvaně nepřizpůsobivým občanům se schylovalo
dlouho. V jistých sociálních kruzích se stalo standardem neplatit za bydlení a za odvoz
odpadu nebo držení psa. Asociální živly si zvykly diktovat sousedům pravidla společného
soužití, ve kterých slušnost, pořádek a držení nočního klidu neměly místo. Některé ulice,
především Lipskou a Kadaňskou, si vybraly k provozování své pochybné živnosti prostitutky.
Pokud kdokoliv z výše jmenovaných dostal pokutu, s úsměškem ji hodil strážníkovi k nohám,
natolik se cítil nepostižitelný. Dluhy obyvatel vůči městu dosáhly výše dvou set čtyřiceti
milionů korun, Chomutov se každoročně objevoval na nejčelnějších místech v celostátním
žebříčku kriminality.
Současné vedení města našlo dost odvahy a energie se těmto problémům postavit. Již
dříve se městská policie snažila vytlačit prostituci z ulic pomocí kamerového systému a
předvoláváním zákazníků prostitutek k přestupkové komisi, v sociální sféře zase město
například posílalo do vyloučených lokalit terénní pracovníky, kteří přímo v rodinách
vysvětlovali rozdíl mezi půjčkou a lichvou a pomáhali zdejším obyvatelům orientovat se na
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trhu úvěrů a půjček z bankovního i nebankovního sektoru. Bohaté preventivní aktivity už
řadu let vyvíjí i městský ústav sociálních služeb, který své klienty bezplatně a anonymně učí
nejen základním hygienickým návykům, ale také třeba jak se levněji a zdravěji stravovat, jak
si rozpočítat peníze na celý měsíc nebo jak napsat životopis a hledat si práci.
Praxe ale ukázala, že to nestačí. A tak město v lednu 2009 přišlo s projektem
nazvaným Záchranný kruh, jehož základním mottem je podání pomocné ruky slušným lidem,
kteří doplácejí na chování nepřizpůsobivých spoluobčanů. Projekt zahrnuje soubor opatření
proti neplatičům, prostitutkám, vandalům a dalším narušitelům pořádku; takových má být ve
městě podle odhadu pět až osm tisíc. Do projektu je zařazeno několik magistrátních odborů
(sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomiky, školství, kancelář primátora) i některé městské
organizace (Chomutovská bytová, Městská policie Chomutov). Od září do něj byla na základě
smlouvy zapojena i Policie ČR.
První velkou akcí pod hlavičkou Záchranného kruhu bylo 17. února zmíněné dopředu
avizované odebírání části peněz dlužníkům - příjemcům sociálních dávek. Postup
chomutovského magistrátu a primátorky Ivany Řápkové se díky mediální pozornosti stal
hlavním celospolečenským tématem, a jak už to v těchto případech bývá, názory se
diametrálně lišily. Veřejnost a představitelé obecních samospráv, zejména v místech, kde se
potýkají s podobnými problémy, se jednoznačně postavili za Chomutov, ochránci lidských
práv, ale spíš pseudoochránci, zase proti. S kritikou hned druhý den přispěchal ministr pro
lidská práva Michael Kocáb, další odsudky zazněly z kanceláře veřejného ochránce lidských
práv – ombudsmana i z humanitárních organizací jako je Člověk v tísni. Na tomto místě je ale
potřeba říct, že dávky vyplácené magistrátem nejsou jedinými sociálními dávkami. Další, a
dokonce vyšší, bere dávkař od úřadu práce v rámci státní sociální podpory. Exekutor tak na
magistrátě mohl sáhnout jen asi na 40 procent příjmu dlužníka.
Ofenziva proti nepřizpůsobivým pokračovala hned 20. února kontrolami v jejich
bytech. Strážníci městské policie, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví a správci
bytového fondu například přezkoumávali, zda jsou sociální dávky využívány v souladu se
zákony, zda není na černo odebírána elektřina, zda v bytě bydlí jen nahlášené osoby, zda se
děti nedopouštějí záškoláctví a podobně. Město také zveřejnilo speciální e-mailovou adresu,
na kterou mohli občané psát stížnosti na problémové sousedy nebo nezákonné činnosti,
kterých mohli být svědky. Další kontroly týmu Záchranného kruhu byly později namířeny také
proti narkomanům a dealerům drog, jiné proti záškolákům.
Chomutovský postup se převážně setkával s podporou, v případě obyčejných lidí
přímo s nadšením. Z politiků se prvním zastáncem stal ministr vnitra Ivan Langer, který
primátorku Řápkovou pochválil v pořadu Partie televize Prima. Ještě významnějšího zastání
se jí v rozhovoru televize Nova dostalo z úst prezidenta republiky Václava Klause, který
doslova řekl: „Když sleduji spor v Chomutově a paní primátorku, tak mluví racionálně,
rozumně a argumentuje čistě.“ Dodal, že podle něj není primátorka Řápková žádným
extremistou. „Je to rozumná paní, a je dobře, že je na místě, na kterém je,“ uvedl prezident.
Podpůrné stanovisko vydala Komora statutárních měst. Možná ještě větším povzbuzením
pro práci týmu Záchranného kruhu bylo mnoho set až tisíců dopisů od občanů ze všech
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koutů České republiky. Na internetu vznikla petice Podporuji Chomutov, na níž se během
dvou měsíců sešlo 161 tisíc podpisů coby vyjádření souhlasu s kroky chomutovské radnice.
Situaci se zájmem sledovali také zástupci ostatních českých měst. Spousta z nich
chomutovskou radnici kontaktovala telefonicky nebo písemně, zástupci Třebíče, konkrétně
starosta, místostarosta a velitel městské policie, přijeli osobně. Mnozí vyhlásili, že po vzoru
Chomutova postup vůči neplatičům a nepřizpůsobivým ve svých městech přitvrdí. Takovéto
zprávy přicházely z již zmíněné Třebíče, z Litvínova, Děčína, Loun, Břeclavi, Roudnice nad
Labem, Klášterce nad Ohří, Bíliny, Varnsdorfu, Chebu a dalších měst.

Chomutovská primátorka Ivana Řápková se stala celostátně známou osobností. O
obsáhlé rozhovory stály prestižní časopisy, zvána byla do politických debat i zábavných talk
show v televizi; na snímku je hostem Zuzany Bubílkové. Program ČT1 věnoval 2. dubna
tématu Jak se žije v Chomutově jeden díl diskuzního pořadu Máte slovo. Primátorka Řápková
také 21. května promluvila na půdě senátu při veřejném slyšení, jehož tématem byl problém
měst a obcí s neplatiči. O pár dní později vystoupila na sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se
konal v Karlových Varech.
Mezitím soudy projednávaly návrhy odpůrců na zastavení exekucí. Okresní soud
v Chomutově nejprve začátkem března rozhodl, že postup radnice je v pořádku, na konci
března v jiném personálním složení zase vynesl verdikt, že je nezákonný. Na základě odvolání
se kauza dostala před Krajský soud v Ústí nad Labem, který 26. června definitivně rozhodl, že
únorová exekuce v Chomutově byla nezákonná a exekutor bude muset vybrané peníze vrátit.
Dávka v hmotné nouzi je podle odůvodnění rozsudku nepostižitelná.
Výrok soudu dost poškodil výchovný účinek exekucí. Chomutovští dlužníci totiž ve
strachu z nich sami přicházeli na magistrát s žádostí o sestavení splátkového kalendáře. Jen
za první dva měsíce jich bylo uzavřeno 340. Verdikt z Ústí nad Labem vnímali jako signál, že
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opět platit nemusí. Město proto muselo přijít s jiným způsobem, jak se zákonnou cestou
dostat ke svým pohledávkám. Koncem srpna oznámilo, že posílilo ekonomický odbor o
„fyzicky zdatné zaměstnance“, kteří budou pro město jako exekutoři vymáhat dluhy za
pokuty a městské poplatky, a 25. srpna pozdě večer exekuční tým poprvé vyrazil do terénu.
Vydal se do barů a heren, dlužníky hledal i v ulicích, zaměřil se totiž především na
prostitutky, které mají vysoké dluhy za nezaplacené pokuty. Zřejmě v reakci na novou vlnu
exekucí dostala primátorka v následujících dnech dva e-maily s výhružkou smrtí, později
stejně vyznívající korespondenční lístek.

Nová strategie, označená jako mobiliární exekuce, se osvědčila. Tento způsob
vymáhání pohledávek z místních poplatků a pokut obcím umožňuje zákon č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dlužníkům je při této exekuci odebrán
majetek, který je následně ve veřejné dražbě nabídnut k prodeji. Výtěžek z dražby je odečten
od pohledávky. Exekuce provádějí pověření zaměstnanci magistrátu, kteří vystupují v pozici
správce daně, přitom mají obdobné pravomoci jako vykonavatelé soudu či soudní exekutoři.
Majetek dlužníka zabavují v bytech (na snímku) nebo třeba místech podnikání, v případě
potřeby využívají služeb zámečníka.
Správci daně v roce 2009 vydali 114 exekučních příkazů, z toho v jedenadevadesáti
případech došlo na fyzické exekuce majetku dlužníků. Výnos z exekucí činil 194 804 korun.
První dražbu zabavených věcí město zorganizovalo 15. prosince. V nabídce byly například
televizory, set-top boxy, DVD přehrávače, mobilní telefony, ale i šperky. Vydražilo se 84
předmětů za necelých třicet šest tisíc. Přestože vybraná částka nebyla velká, vedení města
bylo spokojeno – hlavní přínos vidělo ve výchovném efektu.
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Souběžně zejména ve druhé polovině roku probíhaly preventivní kontrolní akce
městské policie. Jen od října do konce roku strážníci provedli kontrolu v 77 bytech, do 39 se
při opakované kontrole vrátili. Ve 149 případech zase vyrazili kontrolovat chomutovské
hospody, bary a herny, celkový počet kontrol dosáhl 820. Speciálně v hernách se zaměřili na
kontrolu osob pobírajících sociální dávky. Na základě kontroly a následného oznámení pak
odbor sociálních věcí a zdravotnictví takovýmto hráčům v několika desítkách případů
pozastavil výplatu dávek v hotovosti a nahradil ji poukázkami na odběr základního zboží.
Městská policie také provádí hromadné kontroly veřejných prostranství, kdy se v určité
lokalitě shromáždí všechny hlídky. Takových kontrol v roce 2009 proběhlo 138.
Nepřizpůsobivým lidem, kteří narušují veřejný pořádek i sousedské soužití, zneužívají
sociální dávky i celý systém, stejně jako neplatičům, vandalům, narkomanům či prostitutkám
chomutovská radnice v roce 2009 jasně ukázala, že se musí zodpovídat ze svých činů. Spolu
s tím rozpoutala celospolečenskou diskuzi, kterou se částečně podařilo přenést až mezi
zákonodárce. Snad to v budoucnu přinese efektivnější řešení v oblasti přístupu veřejné
správy k nepřizpůsobivým občanům.
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9. 3. Od nejstaršího zimního stadionu k nejmodernějšímu

Zde, v prostoru po bývalých kasárnách, centrum sportu a volného času do čtyř let
vyroste. Zobrazen stav ze začátku dubna, těsně předtím, než přijely stavební stroje.
Výstavba centra sportu a volného času na Zadních Vinohradech je ve městě hodně
diskutovaným tématem, zdaleka nejvíc z něho však Chomutovany zajímá nový zimní stadion.
Jak by také ne, lední hokej je nejsledovanějším a nejnavštěvovanějším sportem ve městě.
Hokejisté KLH se netají přáním postoupit do extraligy, kde by nový hokejový stánek byl
víceméně nutností. Proto sportovní příznivci výstavbu podporují a na nový stadion se těší.
Rok 2009 jim přinesl první hmatatelné výsledky a konečně jistotu, že jejich přání se vyplní.
Firma North stav, a.s., vyhrála veřejné výběrové řízení na výstavbu zimního stadionu i
tréninkové haly se šatnovacím blokem a obě stavby realizuje najednou. Ještě v dubnu, tedy
jen tři týdny od podpisu smlouvy s městem, začala s přípravou území. Proběhlo geodetické
vytyčování, na které navázaly terénní práce a později vrtání nosných pilotů. Ty šly do hloubky
šesti až dvanácti metrů, nejsilnější mají průměr dva metry. Pokud by se sečetly na celém
staveništi, byla by jejich délka tři kilometry!
Pak se začaly budovat základové konstrukce,
probíhaly zední práce v podzemních částech
objektů. V červenci začala u hlavní haly
betonáž základového pruhu nosníku z ocele,
který bude hlavním architektonickým prvkem
a „poznávacím znamením“ stavby. Budovaly
se přípojky na sítě a ležaté kanalizace,
pokračovaly betonáže v půdorysu obou hal.
142

Hokejoví fanoušci neměli možnost se o pokračování prací přesvědčit na vlastní oči.
Areál je oplocený, a tak se maximálně mohli zastavit u vjezdu na staveniště a zdálky se
kouknout otevřenými vraty. Zástupci klubu ovšem stavbu pravidelně navštěvovali a na webu
www.klhchomutov.cz zveřejňovali fotoreportáže. Tři tisíce zájemců se do areálu bývalých
kasáren přišly 19. září podívat při městem organizované exkurzi v rámci takzvaného milníku
výstavby IPRM.

To už byla hotová základová deska šatnovacího bloku, v říjnu se k ní přidala i
základová deska hlavní haly. V témže měsíci také stavba začala růst nad povrch terénu –
stavbaři se pustili do zapouštění sloupů a vztyčování železobetonových stěn (na snímku
vlevo). Zahájena byla také montáž ocelového táhla, tedy onoho charakteristického nosného
oblouku vyčnívajícího ze střechy. To dohromady váží 190 tun a sestaveno bylo ze šesti kusů.
Průměr konstrukce je rovný metr, síla stěny činí 3,2 cm. Aby šel celý oblouk vztyčit a
zkompletovat, musela být nejprve postavena speciální lešení (na snímku vpravo). Celá akce
vztyčování táhla trvala necelý měsíc, zhruba od 20. října do poloviny listopadu. To byl také
moment, od něhož začali výstavbu zimního stadionu registrovat místní, kteří se o sport a
veřejný život ve městě nezajímají, nebo přespolní, kteří do Chomutova přijíždějí po silnici od
Otvic. Impozantní ocelový oblouk prostě poutá pozornost.
Zatímco tréninková hala ještě nějaký čas setrvávala ve stadiu vybetonovaného
půdorysu, hlavní hala rychle stoupala do výšky. Z prefabrikovaných prvků byla ještě
v listopadu sestavena jižní tribuna k úrovni skyboxů, v prosinci byla vybudována severní
tribuna a na jižní se začaly betonovat skyboxy. Souběžně začala montáž jednotlivých dílů
střešních vazníků a do Vánoc byla střešní konstrukce nového zimního stadionu ze dvou třetin
usazená. Rychle rostl i šatnovací blok. V podzemí už byly připraveny prostory a rozvodové
kanály pro technologie, a tak se začaly stavět obvodové zdi. Očekávaný příchod chladného
počasí si vyžádal přechod na jinou třídu betonu a také zaplachtování a zahřívání, bez kterého
by beton při nízkých teplotách správně nevytvrdl a „nevyzrál“. Výrazně postoupila i stavba
tréninkové haly, kde do konce roku byly hotové všechny základové konstrukce a také jedno
pole zastřešení. Na konci roku si už i laikové dokázali představit, jak bude nový zimní stadion
po dokončení vypadat.
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Takto vyrůstající zimní stadion vypadal v zimě, těsně před vánočními svátky 2009.

Ještě pro srovnání pohled ze stejného místa: vlevo v září, vpravo v prvních dnech roku 2010.
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Závěrečná poznámka pro budoucí čtenáře
Víte vůbec, co jsou to „smajlíky“? Jsou to grafické znaky, které v písemné komunikaci
vznikly z potřeby přesně a jednoduše vyjádřit pocity pisatele pomocí kombinace značek na
klávesnici počítače. Je jich celá řada. Já je registruji od konce 90. let a řekl bych, že o moc
starší nebudou. Rozšířily se bleskově a celosvětově. Z pozice kronikářské práce je to vlastně
novinka. Základní smajlík, který symbolizuje úsměv, vypadá takto :-)
S tímto zápisem do kroniky se pojí smajlíky dva. A to pořádné! První se vztahuje
k úplném začátku, kdy jsem byl osloven, zda chci kroniku psát. To mě vážně potěšilo, protože
psaní kroniky je pro tuctového úředníka vlastně vstupenka do historie města. Druhý smajlík,
a snad ještě větší, se mi na klávesnici dere teď, kdy zápis za rok 2009 po několikaměsíční
práci uzavírám.
Tak tedy :-)

Poděkování
Děkuji za podklady k sestavení zápisu svým kolegům z odborů magistrátu a vedoucím
nebo pověřeným pracovníkům městských a krajských organizací. Zejména těm, jejichž text
měl „hlavu a patu“ a alespoň částečně ctil zásady kronikářské práce. Za část fotografií děkuji
svému kolegovi Tomáši Brandovi.
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Jmenný rejstřík
A
Alexandrov Alexandr Pavlovič str. 14
Andresová Dominika str. 27
Atl Jiří str. 11, 20
Aubrecht Stanislav str. 38
B
Bartůněk Jiří str. 105
Baumrtová Simona str. 22, 23, 24, 27, 28, 34, 35
Baxant Jan, Mgr. str. 6, 86
Beranová Miroslava str. 105
Bihári Mario str. 29
Bílá Lucie str. 25, 31, 89, 103
Binter Jiří, MUDr. str. 38
Brožová Kateřina str. 71
Bubílková Zuzana str. 139
Bubla Ivan str. 32, 33
C
Cibulková Markéta str. 24
Č
Čermák Vladimír, Ing. str. 38
D
Doležal Petr, Ing. str. 21, 36
Doležalová Blanka, Mgr. str. 22
Drlý Ladislav, Ing. str. 38
Dřízhal Jan, Ing. str. 131
Duda Radek str. 30
Dudek Adolf str. 89
Dvořák Oldřich, Ing. str. 30
F
Farna Ewa str. 28, 105
Fartáková Marie str. 24
Fojtík Zdeněk str. 15, 25, 38
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G
Gerle Ladislav str. 17
Giessmann Radek str. 26
H
Hadašová Lucie str. 15
Heger Alois, Mgr. str. 5
Hejna Zdeněk, PhDr. str. 38
Hlaváčková Ilona str. 27, 35
Hlinovských Lucie a Valerie str. 22
Houda Miloň, Ing. str. 38, 40
Hrušínský Jan str. 103
Hrůza Michal str. 28, 105
Hrzánová Bára str. 103
Husák Petr str. 38
Hyjánek Jiří str. 11, 20
CH
Chabr Ladislav str. 15
Charvátovy Monika, Mgr., a Monika str. 31
J
Janda Petr str. 32
Janda Vladimír, Ing. str. 38
Jandová Zuzana str. 15
Jedlička Roman str. 6
Julínek Tomáš, MUDr. MBA str. 135, 136
K
Kačer Jan str. 103
Kančiová Aneta str. 24
Karolinss Camila str. 82
Kasl Michal, MUDr. str. 38
Kejak Jindra str. 28
Kindermannová Marie, PaedDr. str. 7, 12, 54
Klaus Václav, prof. Ing. CSc. str. 138
Klouda Martin str. 17, 18, 38, 42
Knop Roman str. 32, 33
Kobzanová Diana str. 15
Kocáb Michael str. 7, 138
Kolbaba Jiří str. 105
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Koller David str. 28, 105
Komínek Jaroslav str. 38
Koukl Josef, ThDr. str. 27
Kováč Jan str. 26
Kozák Rudolf, Ing. str. 38, 40
Kozár Jan str. 10
Kraft Milan str. 29
Krákora Jaroslav, MUDr. str. 38, 136
Kratochvílová Jana Uriel str. 26, 104
Krauzová Marcela str. 21, 24, 36, 37
Křelina Roman str. 15
Kubelka Miloš, Ing. str. 100
Kubíček Jiří str. 38
Kukla Vojtěch str. 21
L
Lacina Jan, Ing. str. 62
Langer Ivan, MUDr. Mgr. str. 138
Lauf Valter str. 105
Lišková Kateřina str. 26
Lota (Španělová) Jana str. 28
Lukavec Vítek str. 27, 29
Lukeš Petr str. 17
Lutovská Iveta str. 15
M
Mach Václav, PaedDr. str. 61
Malina Tomáš str. 21, 30, 31
Mandát Stanislav str. 39
Mareš Jan, Mgr. str. 38, 39, 42
Markvart Pavel Karel, Mgr. str. 38, 39
Maršíček Zdeněk str. 136
Meloun Karel str. 15
Mikulec Jaroslav str. 28
Minárech Petr str. 10
Moskvitinová Natálie str. 27, 29
Moule Josef, Mgr. str. 13
Mravcová Jarmila, Ing. str. 44
Mžyk Josef str. 22, 105
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N
Načeva Monika str. 29
Náhlovský Josef Alois str. 60
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Příloha:
Právní předpisy města vydané v roce 2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
č. 4/2009,
o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 14.12.2009 podle ustanovení §14
a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhlášku“).
Článek 1
Předmět a správa poplatku
1. Statutární město Chomutov (dále jen „město“) vybírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“). Tímto poplatkem je zpoplatňován městem zavedený systém nakládání s komunálním
odpadem na celém katastrálním území města Chomutova.

2. Výkon správy poplatku za komunální odpad provádí Magistrát města Chomutova (dále jen
„MMCH“) prostřednictvím odboru ekonomiky (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve
věcech poplatků se postupuje podle zvláštních předpisů.1)
Článek 2
Poplatník
Poplatek platí

a) fyzická osoba, která je na území města hlášena k trvalému pobytu2) nebo se na území města
zdržuje na základě povolení k pobytu cizích státní příslušníků3).
b) za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem. Za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem, a to pouze na základě dohody mezi poplatníkem
a správcem či vlastníkem objektu. Společný zástupce, vlastník či správce je povinen
oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.
c) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
za podmínky, že v této stavbě není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Má-li k
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. V případě vlastnického práva
více osob, jsou vlastníci povinni určit si svého zástupce a oznámit jej správci poplatku.
Není-li takovýto zástupce určen, stanoví jej rozhodnutím správce poplatku4)
Článek 3
Základní identifikační údaje
Základními identifikačními údaji se pro účely této vyhlášky rozumí

a) u fyzických osob - jméno, příjmení, rodné číslo5) a místo trvalého pobytu,
b) u vlastníka nebo správce – název, sídlo a identifikační číslo
c) u vlastníků rekreačních objektů na území města Chomutova - jméno, příjmení, rodné číslo,
místo trvalého pobytu vlastníka a případných dalších spoluvlastníků, a úplná adresa místa, kde
se rekreační objekt nachází.

Článek 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku své základní identifikační údaje, a to vždy
okamžikem, kdy byl zaevidován k trvalému pobytu v Chomutově (přistěhování, narození) nebo
kdy se stal vlastníkem objektu sloužícího k individuální rekreaci v katastrálním území města, nebo
kdy nastala změna rozhodná pro vznik poplatkové povinnosti.
2. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku, každou skutečnost, mající vliv na výši poplatku,
nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, či změny vlastnictví
ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.
3. Poplatník podléhající osvobození od poplatku dle této vyhlášky má povinnost nahlásit všechny
skutečnosti mající vliv na poskytnutí osvobození, případně zánik nároku na osvobození.

4. Společný zástupce, vlastník či správce je povinen oznámit správci poplatku jména a data
narození osob, za které poplatek odvádí, dále je povinen správci oznámit všechny změny
rozhodné pro výši poplatku poplatníků za které poplatek dobrovolně odvádí.
5. Všechny výše uvedené skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku, je poplatník
povinen oznámit správci poplatku písemně nejpozději do 15ti kalendářních dnů od doby,
kdy tyto skutečnosti nastaly.
Článek 5
Sazba poplatku

1. Poplatek za komunální odpad činí 428,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.
2. Sazbu poplatku za komunální odpad na jednoho poplatníka a kalendářní rok, tvoří:
a) částka za poplatníka6) skládající se z nákladů města na provoz systému činí…..250,- Kč
b) částka skládající se ze skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činí………………………………………. 178,- Kč (tj. poměr skutečných
nákladů ve výši 8.872.107,00 Kč za rok 2008 na počet 49.926 poplatníků zjištěný dle stavu ke
dni 1.1.2009, zaokrouhlený na celé koruny nahoru7)).

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby sloužící k individuální
rekreaci v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Poplatek se platí ve výši
1/12 stanovené sazby za každý poplatkový měsíc.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek dnem, ve kterém tuto
skutečnost oznámil poplatník městu. Zjištěný přeplatek se na základě písemné žádosti
poplatníka vrátí, činí-li více než 50,- Kč a nemá-li současně poplatník nedoplatek na jiném
poplatku vybíraném městem.

Článek 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, bez vydání platebního výměru,
a to nejpozději do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.
2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem též jednorázově v termínu pro první příslušnou
splátku.
3. V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku je poplatek
za příslušné pololetí splatný do 15ti dnů od jejího vzniku.
4. Poplatky lze platit bezhotovostním převodem na účet města, dále prostřednictvím sdružené inkasní
platby obyvatelstva (dále jen „SIPO“), poštovní poukázkou, nebo v hotovosti v pokladně MMCH.
5. Náležitosti potřebné k zaplacení poplatků sdělí a poskytne poplatníkům na požádání správce
poplatku. K platbám přes SIPO musí poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce nahlásit
správci poplatku své spojovací číslo.

Článek 8
Úlevy a osvobození od poplatku
1. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Současně s podáním žádosti o prominutí nebo snížení poplatku je poplatník povinen
uhradit správní poplatek. 8)
2. Písemné žádosti o snížení a prominutí poplatku nebo jeho příslušenství se podávají správci
poplatku. Splatnost poplatků není podáním žádosti dotčena.
3. Po předložení platného dokladu má nárok na osvobození:
a) poplatník ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá potvrzením Vězeňské služby
České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody)
b) poplatník dlouhodobě umístěný v léčebném ústavu, zařízení s péčí pro seniory
či dětském domově (dokládá potvrzením o umístění v ústavu či zařízení)
c) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu (dokládá průkazem)9)
d) občan pobývající dlouhodobě v zahraničí po prokázání této skutečnosti platným
dokladem (potvrzením)
4. Po předložení platného dokladu má nárok na snížení poplatku o 50 % student vysoké nebo
střední školy s dojezdovou vzdáleností nad 70 km (dokládá potvrzením o řádném denním
studiu).
5. Nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne, zanikne-li skutečnost zakládající důvod
pro osvobození.
Článek 9
Sankce a promlčecí lhůty
1. Nebudou-li vyměřené poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, bude
poplatek vyměřen platebním výměrem. Částka poplatku, která nebyla včas zaplacena
(odvedena) se přitom zvýší až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může
mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to i
opakovaně.10)
3. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost, lze dlužný poplatek
vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací poplatková
povinnost vznikla.
4. Byl-li před koncem této promlčecí lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědomen.
5. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
6. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpis.11)
Článek 10
Ustanovení zrušující
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 4/2008, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která byla vydána zastupitelstvem města Chomutova dne
16.12.2008.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení zastupitelstva města Chomutova č. 197/09
ze dne 14. 12. 2009 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

…..............................
Ing. Jan Řehák
1. náměstek primátorky

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

Vyhlášeno dne:12) 15.12.2009
Sejmuto dne:

4.1.2009

Účinnost ode dne:

1.1.2010

1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li jinak zákon
o místních poplatcích,
2) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel)
3) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
4) podle § 10 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků
5) § 33 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků
6) § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích
7) § 46a zákona o správě daní a poplatků
8) zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
9) § 86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
10) § 37 a § 37a zákona o správě daní a poplatků
11) zákon o správě daní a poplatků
12) § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a) : Kateřina Suchá

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
č. 5/2009,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 14. 12. 2009 podle ustanovení § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Článek 1
Poplatek
Statutární město Chomutov (dále jen „město“) vybírá1) na svém katastrálním území místní
poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

Článek 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
Článek 3
Veřejné prostranství
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.2)
2. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená

výčtem ulic uvedeným v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Článek 4
Správce poplatku
Správcem poplatku je Magistrát města Chomutova (dále jen „MMCH“)3).

1)

§ 1 písm. c) a § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
3)
podle Organizačního řádu MMCH, vykonává správu poplatku odbor ekonomiky
2)

Článek 5
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 2 této vyhlášky.
Článek 6
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a
plochu užívání veřejného prostranství. K ohlášení předkládá nákres přesného místa
požadovaného záboru. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den
následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání veřejného
prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů, a to nejpozději do 5 dnů ode
dne, kdy bylo ukončeno užívání veřejného prostranství.
2. Poplatník je v ohlášení povinen uvést své základní identifikační údaje, těmi se pro účely
této vyhlášky rozumí:
a) u fyzických osob jejich jméno, příjmení, rodné číslo4), bydliště (trvalý pobyt),
identifikační číslo a místo podnikání u osob samostatně výdělečně činných. Jde-li o
fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
b) u právnických osob jejich název, právní forma, identifikační číslo, sídlo, čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti. Dále jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která je zástupcem statutárního
orgánu nebo je jeho člen, případně též osoby, která je oprávněna kromě tohoto orgánu
za ní v poplatkových věcech jednat.
3. Dojde-li ke změnám údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen tyto změny oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Článek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k faktickému užívání veřejného prostranství
způsobem stanoveným touto vyhláškou.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem skutečného ukončení užívání veřejného prostranství.

Článek 8
Sazby poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý 1 m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ............... 10 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ............................. 10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ............................................. 50 Kč
d) za provádění výkopových prací ................................................................................... 10 Kč
e) za umístění stavebního zařízení.................................................................................... 10 Kč
4)

§ 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

f) za umístění reklamního zařízení ................................................................................. 100 Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ................................... 100 Kč
h) za umístění zařízení cirkusů ......................................................................................... 10 Kč
i) za umístění skládek ....................................................................................................... 10 Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ....................................................... 2 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .................................................... 2 Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................................... 10 Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .... 10 Kč
2. Město stanovuje týdenní, měsíční a roční paušální částku poplatku za každý započatý 1 m2
takto:
týdenní
měsíční
roční paušální
paušální
paušální
částka
částka
částka
a) za umístění dočasných staveb a zařízení
60 Kč
200 Kč
2 000 Kč
sloužících pro poskytování služeb
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro
70 Kč
x
x
poskytování prodeje
c) za umístění zařízení sloužících pro
300 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
poskytování prodeje
d) za provádění výkopových prací
60 Kč
200 Kč
2 000 Kč
e) za umístění stavebního zařízení
f) za umístění reklamního zařízení
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
h) za umístění zařízení cirkusů
i) za umístění skládek
j) za užívání veřejného prostranství
kulturní akce
k) za užívání veřejného prostranství
sportovní akce
l) za užívání veřejného prostranství
reklamní akce
m) za užívání veřejného prostranství
potřeby tvorby filmových a televizních děl

pro
pro
pro
pro

60 Kč

200 Kč

2 000 Kč

600 Kč

2 000 Kč

20 000 Kč

600 Kč

2 200 Kč

x

70 Kč

x

70 Kč

300 Kč

10 Kč

x

x

10 Kč

x

x

70 Kč

x

x

60 Kč

x

x

x
3 650 Kč

3. Pokud v rámci jedné akce bude veřejné prostranství užíváno současně několika různými
způsoby, bude zvolen jednotný poplatek podle zatřídění s vyšší sazbou.

Článek 9
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství
skončilo. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
2. V případě, že je poplatek vyměřen týdenní nebo měsíční paušální částkou, je poplatek

splatný nejpozději do 15 dnů ode dne skončení kalendářního týdne nebo měsíce.
3. V případě, že je poplatek vyměřen roční paušální částkou, je poplatek splatný čtvrtletně a

to vždy nejpozději do 15.4., 15.7., 15.10. a 15.1. běžného roku (15 dní po skončení
kalendářního čtvrtletí)
Článek 10
Úlevy a osvobození od poplatku
1. Poplatku za užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 této vyhlášky
nepodléhají:
a) Statutární město Chomutov,
b) příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov,
c) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
d) osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy uzavřené s městem
Chomutov pro účely realizace stavebních prací, u nichž je město Chomutov
investorem,
e) osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem umístění krátkodobé skládky
materiálu (např. uhlí), nepřesáhne-li doba užívání 24 hodin,
f) po dobu prvních 5 kalendářních dní poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství pro
účely umístění stavebního zařízení – lešení pro účel opravy fasády rodinného domu a
po dobu prvních 14 kalendářních dní poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství pro
účely umístění stavebního zařízení – lešení pro účel opravy fasády bytového domu
s více než 3 byty; osvobození podle tohoto písmene lze pro jeden objekt s jedním
číslem popisným nárokovat nejvýše jednou ročně.
g) osoby v případě, že užívají veřejná prostranství, která jsou v jejich vlastnictví a tuto
skutečnost prokážou výpisem z katastru nemovitostí při ohlašovací povinnosti,
h) osoby, které užívají veřejné prostranství ve vlastnictví města
ha) na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s městem, případně s jím zřízenými
organizacemi, které město pověřilo k uzavírání těchto smluv nebo jim je dalo do
správy,
hb) na základě smluv o věcném břemeni uzavřených s městem.
2. Poplatek se snižuje o 50 % v případě užívání veřejného prostranství, které není ve
vlastnictví obce, v případě, že toto prostranství užívá osoba odlišná od vlastníka.
3. Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství formou umístění stavebního zařízení –
lešení, se poplatek snižuje o 50 %, v případě, že na stejný projekt čerpá půjčku z Fondu
rozvoje města, tuto skutečnost dokládá smlouvou o půjčce.
4. Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství formou umístění reklamního zařízení –
stojany s plochou do 1m2 se roční sazba poplatku snižuje na 500 Kč za kalendářní rok.
5. Snížením, osvobozením či prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 a 3 této vyhlášky není dotčena ohlašovací povinnost poplatníka dle čl. 6.

Článek 11
Navýšení poplatku a promlčecí lhůty
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří město
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může město zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této

vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona5), může mu správce poplatku
opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to i opakovaně6)
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
5. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpis7).
Článek 12
Kontrola
1. Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí zaměstnanci správce
poplatku.
2. Kontrolu provádí též Městská policie Chomutov8), dále pracovníci MMCH a TSmCh,

jakožto správci veřejné zeleně a komunikací.
Článek 13
Ustanovení závěrečná a zrušující
1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhláška města Chomutova č. 3/2006, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, vydána zastupitelstvem města Chomutova
usnesením č. 019/06 ze dne 27.3.2006.
2. Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 198/09 ze dne
14.12.2009 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Ing. Jan Řehák
1. náměstek
Vyhlášeno dne9):

Mgr. Ing. Ivana Ř á p k o v á
primátorka

15.12.2009

Sejmuto dne:

4.1.2010

Účinnost ode dne:

1.1.2010

5)

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
7)
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li jinak zákon o místních
poplatcích
8)
§ 11a odst. 1 písm. f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
9)
§ 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): Kateřina Suchá - OKT
6)

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 5/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vymezení ulic pro účely OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Adámkova

Husovo náměstí

Lužická

Purkyňova

U Třešňovky

akademika Heyrovského

Hutnická

Macharova

Puškinova

U Větrného mlýna

Alešova

Chelčického

Mánesova

Raisova

Ulička

Alfonse Muchy

Jabloňová

Marie Pujmanové

Resslova

V Alejích

Arbesova

Jakoubka ze Stříbra

Maroldova

Revoluční

V Přírodě

Bachmačská

Jarní

Matěje Kopeckého

Riegrova

V Zahradách

Barákova

Jasmínova

Maxima Gorkého

Roháčova

Václavská

Beethovenova

Jeseniova

Meisnerova

Rokycanova

Vaníčkova

Bělohorská

Jezerní

Mjr. Šulce

Rooseveltova

Ve Stráni

Bezručova

Jiráskova

Moravská

Ruská

Vikové-Kunětické

Bezručova

Jirkovská

Mostecká

Růžová

Vilová

Blanická

Jugoslávská

Mozartova

Sadová

Vinohradská

Blatenská

Jungmannova

Mýtná

Samota

Višňová

Borová

K Lesíku

Na Bělidle

Seifertova

Vítězslava Nezvala

Boženy Němcové

Kadaňská

Na Lucině

Selská

Vodní

Březenecká

Kamenná

Na Moráni

Scheinerova

Vrchlického

Buchenwaldská

Kamenný vrch

Na Průhoně

Schubertova

Vršovců

Cihlářská

Karla Buriana

Na Příkopech

Skalková

Výletní

Ctiborova

Karla Čapka

Na Spravedlnosti

Sklepní

Winterova

Čechova

Karlovarská

Na Vyhlídce

Sládkova

Wolkerova

Čelakovského

Karolíny Světlé

Nádražní

Sladkovského

Za Zborovskou

Čermákova

Klicperova

náměstí Dr. Beneše

Slezská

Zadní Vinohrady

Černovická

Klostermannova

náměstí T. G. Masaryka

Sluneční

Zahradní

Daliborova

Kmochova

náměstí 1. Máje

Smetanova

Zborovská

Děvínská

Kochova

Nerudova

SNP

Zdeňka Štěpánka

Dobrovského

Kollárova

Okrajová

Sokolská

Zdravotnická

Dolní

Komenského

Osadní

Spořická

Zengerova

Dostojevského

Koperníkova

Osvobození

Stavbařská

Železniční

Dr. Janského

Kosmonautů

Palackého

Stromovka

Želivského

Dřínovská

Kosmova

Palachova

Sukova

Žerotínova

Dukelská

Kostelní

Partyzánská

Svahová

Žižkovo náměstí

Dvořákova

Kostnická

Patočkova

Šafaříkova

17. listopadu

Edisonova

Kozinova

Pionýrů

Šichtův důl

28. října

Elišky Krásnohorské

Kpt. Jaroše

Písečná

Šípková

5. května

Erbenova

Krátká

Pod Břízami

Školní

Farského

Krokova

Pod Černým vrchem

Školní pěšina

Fibichova

Krušnohorská

Pod Lesem

Škroupova

Fügnerova

Křivá

Pod Strání

Šmilovského

Gerstnerova

Křižíkova

Pod Strážištěm

Šrobárova

Grégrova

Kukaňova

Poděbradova

Št. kpt. Kouby

Gutenbergova

Kundratická

Podhorská

Štefánikovo náměstí

Hálkova

Kyjická

Politických vězňů

Táboritská

Haškova

Legionářská

Polní

Tolstého

Havlíčkova

Letní

Potoční

Tomáše ze Štítného

Heydukova

Libušina

Pražská

Tovární

Holečkova

Lidická

Prokopova

Trocnovská

Holešická

Lipanská

Přemyslova

Třebízského

Hornická

Lipská

Příční

Tylova

Hraničářská

Londýnská

Přísečnická

U Filipových rybníků

Husova

Luční

Puchmayerova

U Hačky

NAŘÍZENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
č. 2/2009,
kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
Rada města Chomutova se na zasedání dne 5. října 2009 usnesla vydat na základě ustanovení
§ 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Tržní řád STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA (dále jen „tržní řád“) je závazný
pro celé území města Chomutova včetně soukromých pozemků.
2. Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona vymezuje:
a) místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení,
b) stanovení jejich kapacity a přiměřené vybavenosti,
c) dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb,
d) stanovení, na které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád
nevztahuje nebo které jsou zakázány,
e) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,
f) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.
3. Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v tržnicích vymezuje:
a) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,
b) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění jejich řádného provozu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí:
a) místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) tržiště, trh, tržní
místo, restaurační zahrádka, předsunuté prodejní místo, prodejní místo, místo pro nabídku
zboží,
b) tržnicí provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1), kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb, přičemž tento prostor
umožňuje sestavit určitý počet prodejních míst nebo míst pro poskytování služeb (dále jen
„prodejních míst“) a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními nebo zařízeními pro
poskytování služeb (dále jen „prodejními zařízeními“),
c) tržištěm prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1), kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

místech pronajatých k tomuto účelu, přičemž tento prostor umožňuje sestavit alespoň 10
prodejních míst a může být nebo je vybaven prodejními zařízeními, jejichž počet a
rozmístění v prostoru tržiště jsou určeny plánem,
trhem městský, vánoční nebo jiný trh, při kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují
služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1) (dále jen „trh“),
místem pro konání trhu tržnice, tržiště nebo jiné místo mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) uvedené v příloze č. 1
a 2,
tržním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1), které nesplňuje požadavky kladené na tržiště a na kterém se na
jednom nebo více prodejních místech nabízí, prodává zboží a poskytují služby
z prodejních zařízení. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo
zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou v příloze č. 2 a 3,
restaurační zahrádkou místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se na zpevněném povrchu nabízí,
prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „Hostinská
činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1). Restaurační zahrádka
musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna,
předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém je umístěno prodejní
zařízení, ve kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako
v provozovně, určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1),
se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené
provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele,
prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují
služby z prodejních zařízení,
místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), na kterém se za účelem nabídky nebo prodeje
vystavuje zboží stejného druhu jako provozovně,
prodejními zařízeními stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí,
pulty, stoly, stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná
pohybu nebo přesunu jako například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční
vozíky, kola a podobně), přenosná nebo nesená zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty,
zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení,
podomním prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí
objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby,
pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím
přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo
nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě,
pojízdným prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná
provozovna přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a pojízdná
provozovna zastavuje2) za účelem nabídky, prodeje zboží nebo poskytnutí služby.
Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není prodej z prodejního zařízení, které
slouží k prodeji na jednom místě a to ani tehdy, jestliže je na toto místo pravidelně
přesunováno,

2) § 2 písm. o), § 25 až 28 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů.

o) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která provozuje místa pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb uvedená v přílohách č. 1 až 3,
p) prodejcem právnická nebo fyzická osoba, která nabízí, prodává zboží a poskytuje služby
v tržnici nebo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1).
Čl. 3
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
a jejich rozdělení
1. Na území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA je možno mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet,
prodávat zboží a poskytovat služby jen na těchto místech:
a) na tržištích a trzích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,
b) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení,
c) v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení – nejde-li o
případy uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.
2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou přesněji specifikována
zákresem v mapě v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.
3. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno
v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení:
a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,
b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.
Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (počet
prodejních míst nebo velikost plochy v metrech, popřípadě v m2) je stanovena v přílohách
č. 2 a 3 tohoto nařízení.
2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl
zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, musí být zajištěna vhodná
prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby zboží nebylo uloženo
přímo na zemi. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb
zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy3).
3. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být dále vybavena:
a) při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro
jejich vyzkoušení,
b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,
c) při prodeji potravin4) zařízeními požadovanými zvláštními právními předpisy5) 6),

3) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

d) při prodeji elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení přípojkou elektrické
energie pro předvedení nabízeného nebo prodávaného zboží.
4. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým
osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke
spotřebě či použití a označení prodejních míst podle zvláštních předpisů7).
5. Tržiště a trhy musí být vybaveny veřejně přístupným sociálním zařízením (WC).
Čl. 5
Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování
služeb je nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud v příloze č. 2 tohoto
nařízení není pro jednotlivá tržiště stanoveno jinak.
2. Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 2. Doba prodeje
zboží a poskytování služeb při trzích je nejdříve od 07:00 a nejpozději do 22:00 hodin,
pokud v příloze č. 2 není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak.
3. Ostatní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mohou být provozována po
celý rok nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb,
podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku. Doba prodeje zboží a poskytování
služeb na ostatních místech je nejdříve od 06:00 a nejpozději do 20:00 hodin, pokud
v příloze č. 3 tohoto nařízení není pro jednotlivá místa stanoveno jinak.
4. Restaurační zahrádky mohou být provozovány od 1.4. do 31.10. Doba prodeje zboží a
poskytování služeb v restauračních zahrádkách je nejdříve od 9.00 hodin a nejpozději
do 22.00 hodin., pokud v příloze č. 4 tohoto nařízení není stanoveno jinak. Do uvedené
doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Provozovatelé a prodejci jsou na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, schůdnost, čistotu prodejních míst a prodejních
zařízení včetně míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo,
roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů8),
d) organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně
neovlivňovaly a aby byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými
nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř apod.),
e) používat k nabídce zboží a jeho prodeji prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně
nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
7) § 17 odst. 7 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 40 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 až 8 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů.

f) užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu provozovatelem
určená, nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a neumisťovat tam nic, co by
znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod,
g) dovézt ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody již očištěné a zbavené zvadlých částí,
h) parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou
provozu na pozemních komunikacích9) s místní úpravou organizování dopravy10).
2. Pro provozovatele restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst platí ustanovení
odst. 1 písm. a) až f) obdobně.
Čl. 7
Pravidla k zajištění řádného provozu
míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Prodejce je povinen:
a) zaplatit provozovateli místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uvedeného
v přílohách č. 1 až 3 úplatu za užívání a za užívání místa neuvedeného v přílohách č. 1
až 3 (předsunutý prodej, restaurační zahrádky, vánoční a velikonoční prodej apod.)
zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství11),
b) na požádání provozovatele a kontrolních orgánů předložit doklad o zaplacení úplaty
nebo místního poplatku,
c) zabezpečit vybavení místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v souladu
s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. a) až c) tohoto nařízení.
2. Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:
a) zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním řádem
a plán tržnice, tržiště nebo trhu (dále jen „provozní řád“) s vyznačeným umístěním
jednotlivých prodejních míst, míst pro prodej živých zvířat, skladových a pomocných
prostor, stanoviště provozovatele (správce), únikových cest, protipožárních prostředků,
sociálního zařízení (WC), zdrojů vody, nádob na odpady, prostoru pro zabíjení,
stahování, kuchání a porcování zvířat a ryb a podobně,
b) umístit (u vchodů do tržnice trvale a zvenčí viditelně, na přístupových cestách u tržiště
nebo trhu po dobu konání) tento tržní řád a provozní řád včetně označení
provozovatele7). Na tomto místě musí být rovněž uvedena provozní doba, obchodní
firma nebo název nebo jméno a příjmení správce – byl-li určen provozovatelem,
c) prokazatelně seznámit prodejce s tržním a provozním řádem a dbát na jejich
dodržování,
d) určit prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a
zabezpečit jejich vybavení v souladu s Čl. 4 odst. 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 a 5
tohoto nařízení,
e) vést řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či
poskytované služby, uchovávat ji nejméně po dobu pěti let12) a na požádání ji předložit
kontrolním orgánům,
f) zajistit provádění pravidelného úklidu,

10) NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA č. 1/2009 upravující organizování dopravy na území města Chomutova.
11) Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12) § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

g) určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob8)
pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo
odstranění těchto odpadů8),
h) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje,
i) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice, tržiště nebo trhu,
j) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový
prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),
k) zajistit pro prodejce možnost používání sociálního zařízení (WC, tekoucí voda k umytí
rukou),
l) neumožnit prodej hub bez osvědčení prokazujícího jejich znalost13),
m) vymezit v rámci tržnice, tržiště nebo trhu místo pro prodej živých zvířat, splňující
veterinární podmínky pro jejich prodej14) za předpokladu, že zde dochází k jejich
nabídce a prodeji,
n) být držitelem příslušného živnostenského oprávnění, naplňuje-li jeho činnost znaky
živnosti15),
o) zaplatit STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOVU poplatek za užívání veřejného
prostranství podle obecně závazné vyhlášky města Chomutova o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství11),
p) před zahájením provozování místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
umístěného na místní komunikaci nebo silnici mít pravomocné rozhodnutí silničního
dopravního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace nebo silnice16). Při
provozování místa umístěného mimo místní komunikaci nebo silnici mít souhlas
vlastníka (správce) pozemku,
q) být přítomen v prostoru tržnice nebo tržiště po celou prodejní nebo provozní dobu.
3. Pro provozovatele tržního místa platí ustanovení odst. 2 písm. c) až p) obdobně.
Čl. 8
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se nevztahuje Čl. 1 a 3 tohoto nařízení
1. Čl. 1 a 3 tohoto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem17),
b) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách v době od 09:00 do
22:00 hodin,
c) prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím předsunutých prodejních míst,
d) na prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím pojízdného prodeje, nejde-li o
případy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,
e) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí od 7. do 24. prosince,
f) velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím.
2. Pro jejich provoz přiměřeně platí ustanovení Čl. 2, 4 až 7 a 9 tohoto nařízení.

13) Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti
a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
14) § 3 odst. 1 písm. e) a § 9 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
15) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 40 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb
1. Na území města Chomutova se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) poskytovat následující druhy prodeje
a poskytování služeb:
a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených
koupalištích, bazénech a letních kinech,
b) pojízdný prodej v části města vymezeném ulicemi Ruská, Nerudova, Revoluční,
Klostermannova, Husovo náměstí, Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Žižkovo
náměstí, Táboritská, náměstí 1. máje,
c) podomní prodej v době od 20:00 do 08:00 hodin.
2. Na území STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA se zakazuje mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet nebo
poskytovat služby směřující bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.
Čl. 10
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obecní policie18) a obecní živnostenský
úřad19).
2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů20).
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy
nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení města č. 8/2006, kterým se vydává
Tržní řád města Chomutova, vydané usnesením Rady města Chomutova č. 260/06
z 10.07.2006 s účinností od 12.07.2006.
3. Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady města Chomutova č. 373/09 z 5.10.2009 a
nabývá účinnosti dnem 26. října 2009.

Ing. Jan Řehák

Mgr. Ing. Ivana Řápková

náměstek primátorky

Vyhlášeno dne: 21) 16.10.2009

primátorka

Sejmuto dne: 2.11.2009

18) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 12 zákona o obcích – za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA odpovídá:

NAŘÍZENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
č. 3/2009
upravující organizování dopravy na území města
Chomutova
Rada města Chomutova se dne 9. listopadu 2009 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 k stání
a) silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin
b) 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
Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 861 až 3921
Nerudova
Palackého - parkoviště před knihovnou
Riegrova - úsek podél Chomutovky u čp. 3653 - 3658
Příční

Puchmayerova
Revoluční
Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS)
Táboritská
U městských mlýnů
Žižkovo nám.
2. oblast 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
Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471
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
Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901
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

Kamenná - úsek mezi č.p. 5106 až 5119
Kosmova - parkoviště naproti čp. 4721
parkoviště - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13
Přemyslova
- parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1.5. do 30.9.
Přemyslova
- parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku
Wolkerova - část parkoviště pod autobusovým nádražím
Zborovská - parkoviště u zimního stadionu

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

Článek 3
Způsob placení sjednané ceny
Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo
zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město
Chomutov v budově magistrátu čp. 4602 ve Zborovské ulici.
Stání vozidla je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího automatu v době: pondělí až
pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 12:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem
uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné.
Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna
denně po dobu 24 hodin.
Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova:
nepřetržitý provoz
Článek 4
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovací kartou či parkovacím lístkem vydaným
parkovacím automatem nebo výběrčím.
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.
Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.
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. 1/2009, upravující
organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č.
173/09 ze dne 20.4.2009, účinné od 24.4.2009.
2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 442/09 ze dne
9.11.2009 a nabývá účinnosti dnem 1.12.2009.
Marie Štáfková
náměstkyně primátorky
Vyhlášeno1) dne: …………………

1)

Mgr. Ing. Ivana Řápková
primátorka
Sejmuto dne:……………..
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