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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 
 Pouhých šedesát sedm minut po silvestrovské půlnoci se narodil první chomutovský 

občánek roku 2012. Titul patří Terezce Naštické, jež přišla na svět s porodními mírami 2,9 kg 

a 48 cm. O tři dny později ji a maminku Martinu Sojčíkovou v porodnici navštívil primátor Jan 

Mareš, aby jim poblahopřál a předal finanční dar města 5 tisíc korun a další dárky. 

 

 
    

        Na Tři krále prošel ze zooparku do města tradiční Tříkrálový průvod s Kašparem, 

Baltazarem a Melicharem v čele. Na radnici koledníky přivítali a pohostili primátor Jan Mareš 

a náměstek Martin Klouda. Na všech zastávkách tři králové zpívali koledy, psali na zárubně 

dveří tradiční formulku pro štěstí K+B+M a také vybírali peníze pro tříkrálovou sbírku Charity 

ČR. Ta pokračovala ještě týden a celkem na ni lidé z Chomutova přispěli 33 432 korunami.    

 

 Obyvatelé Chomutova si za poslední roky zvykli na pravidelná územně zaměřená 

setkání s vedením města, kde se mohou podělit o stížnosti a náměty. Nově se mohou o 

problémech jednotlivých lokalit pobavit s městskými policisty – okrskáři. Úvodní takové 

setkání se uskutečnilo 11. ledna s obyvateli Kadaňské ulice a okolí a Nových Spořic. 
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 Chomutov v závěru ledna rozvázal spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

v romských lokalitách. Podle vedení města si agentura přivlastňovala zásluhy a výsledky 

práce úředníků a dalších lidí zapojených do městské sociální sítě, náležitě nespolupracovala a 

lživě manipulovala s fakty. Agentura naopak městu vytýkala odkládání přijetí strategického 

plánu sociálního začleňování s harmonogramem kroků ke zlepšení situace.  

 

Únor 
 
 Tým městských správců daně provedl jubilejní pětistou exekuci. Dlužníkem v tomto 

případě byla žena, která městu nezaplatila 2 700 korun. Na upomínky nereagovala, ale když 

přišel exekutor, vybrala z bankomatu a dluh uhradila. Mobiliární exekuce začalo město 

provádět v srpnu 2009. Dražby zabavených věcí přinesly 211 tisíc korun, dalšího 1,2 milionu 

lidé zaplatili, aby se dražbám vyhnuli. 

 

 Zmatek, údiv a později vztek vypukly 14. února mezi zhruba třemi stovkami klientů 

chomutovské nemocnice, kterým Krajská zdravotní, která sdružuje pět největších nemocnic 

v kraji včetně té chomutovské, omylem zaslala dopis s výzvou k uhrazení zdravotnických 

poplatků a penále. Chybu zapříčinila prostá záměna složky s pacienty, kteří řádně zaplatili, 

s tou, kde jsou vedeni dlužníci. Krajská zdravotní slíbila viníky potrestat a všem postiženým 

zaslala omluvu a potvrzení, že nic nedluží. 
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 Na náměstí 1. máje proběhly 15. února celodenní masopustní trhy (na snímku na 

předchozí straně). Spolu s obvyklými masopustními pochoutkami se návštěvníci mohli potěšit 

zábavným programem s muzikou, zpěvem a tancem, také viděli, jak se vyrábějí jitrnice. 

Nejvíc pozornosti ale přitáhl pestrý a halasný průvod maškar, během kterého byla několikrát 

symbolicky oběšena Zima.  

 

 
 

 Stříbrnou cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 a dvě 

ocenění za inovaci převzal za město Chomutov primátor Jan Mareš na Národní konferenci 

kvality ve veřejné správě, která se konala 28. února v Praze. Ocenění za inovaci si vysloužily  

elektronické služby - výpis počtu bodů řidiče prostřednictvím SMS a elektronické turistické 

informační centrum na webu eChomutov.cz. Na snímku zleva tajemník magistrátu Theodor 

Sojka, primátor Jan Mareš a vedoucí magistrátních odborů Jarmila Mravcová a Jan Mareš. 

 

Březen 
 

 Zástupci města, společenských organizací a několika škol se 7. března sešli u pomníku 

Tomáše Garrigue Masaryka na stejnojmenném chomutovském náměstí, aby se při příležitosti 

162. výročí narození prvního československého prezidenta poklonili jeho památce. Květinu 

k pomníku položila také poslankyně Ivana Řápková či náměstek primátora Martin Klouda. 

 

 Městská policie začala v problémových lokalitách využívat druhou mobilní kameru. 

Přiměl ji k tomu i velký zájem obyvatel, na nasazení bezpečnostní kamery se dokonce musel 

vytvořit pořadník. Městský systém v současnosti čítá 28 stabilních kamer. Koncem roku 2010 

je doplnila první z mobilních kamer, které se přemísťují po problémových lokalitách.  
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 Čtyřhvězdičkový Hotel 99, který stojí ve Farského ulici 

naproti Komerční bance, byl 19. března otevřen. Hotel má 

sloužit hlavně manažerům podniků v průmyslových zónách na 

Chomutovsku, Mostecku a Žatecku. Příchozím z ulice je 

přístupný lobby bar.  

 

 Po úspěchu v premiérové sezoně, kdy farmářské trhy 

v Chomutově byly největšími a nejnavštěvovanějšími v kraji, 

začal 24. března na náměstí 1. máje jejich druhý ročník. Až do 

konce listopadu na nich obyvatelé i návštěvníci Chomutova 

mohli každých čtrnáct dní od lokálních prvovýrobců zakoupit 

čerstvou zeleninu, ovoce, sadbu, maso, uzeniny, ryby, mléčné 

výrobky, pečivo, koření, bylinky, med, vejce a další potraviny. 

 

Duben 
 

 Chomutov byl po Plzni druhým městem, které se 

mohlo pyšnit motivem zvěčněným na minci ze série 

statutárních měst ČR. Stříbrnou investiční minci Česká 

mincovna vydala ve dvou variantách, kilogramových za 

49 990 korun nechala vyrazit sto a půlkilogramových za 

27 990 korun vyrobila tři sta.  

 

            S podmínkou odešel od soudu mladík, jenž coby 

nově nastoupivší student Gymnázia v Chomutově v září 

2011 nožem a paličkou na maso napadl tamní sekretářku. 

 

 Po mnoha letech se 17. dubna 

v Chomutově narodila trojčátka. Anička, 

Sandra a Barbora Novákovy příchod na 

svět uspíšily, a tak první měsíce života 

musely strávit v péči zdravotníků. Sandra 

se narodila s mírami 770 g a 32 cm, 

Anička 775 g a 30 cm a Barborka 600 g a 

30 cm. Teprve v září je mohl přivítat 

primátor Jan Mareš, který děvčátkům 

předal malé dárky a jejich mamince Anně 

Novákové květiny a šek na 15 tisíc korun. 

Na snímku jsou trojčátka ve věku pěti 

měsíců, už doma z nemocnice. 
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 Postup do extraligy po vítězství v šestém barážovém utkání v Mladé Boleslavi oslavili 

hokejisté Chomutova následující den 27. dubna se svými fanoušky na náměstí 1. máje. Piráti 

se dočkali bouřlivých ovací, dav vyvolával jména jednotlivých hráčů a skandoval hesla, která 

tým provázela po celé play off. Vítěze první ligy i baráže přišel na pódium pozdravit primátor 

města Jan Mareš.   

 

Květen 
 

 Na prvomájovém mítinku České strany sociálně demokratické u chomutovského 

divadla, jehož se zúčastnily i místopředsedkyně strany Marie Benešová a hejtmanka Ústeckého 

kraje Jana Vaňhová, promluvil k přítomným i předseda Komunistické strany Čech a Moravy 

Vojtěch Filip, což byl vůbec první takový případ od roku 1989. Komunistický předák za projev 

zakončený pozdravem Čest práci! sklidil od příznivců sociální demokracie potlesk. Naopak 

političtí komentátoři vystoupení předsedy KSČM odsoudili jako nemístnou vstřícnost ČSSD a 

jasný důkaz plánované povolební spolupráce obou stran.  

 

 Na šest desítek pamětníků, legionářů, představitelů města i politických stran se sešlo 

u pomníku obětem válek v městském parku. Oslavili zde tichou vzpomínkou a položením 

květin státní svátek Den vítězství. Primátor Jan Mareš během pietního aktu převzal z rukou 

předsedy místní jednoty Československé obce legionářské Rostislava Lysoňka čestné uznání 

pro statutární město Chomutov za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. 
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 V ulici U Městských mlýnů, 

v prostoru mezi náměstím 1. máje a 

bývalým jezuitským gymnáziem, začala 

25. května demolice městské tržnice, 

která v tomto historickém prostoru byla 

vybudována v 80. letech 20. století. 

Nevzhledný objekt z betonu a skla byl 

postupně rozebrán během necelých tří 

týdnů.  

 

Červen 
 

            V divadle v Chomutově se 11. června sešel výbor Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad, aby tu řešil evropské dotace z Regionálního operačního programu Severozápad 

zablokované Ministerstvem financí. Během jednání byl z postu předsedy tohoto dotačního 

úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj sesazen Jiří Šulc, poslanec a exhejtman Ústeckého kraje. 

Ten do dotačního úřadu přivedl předchozího ředitele Petra Kušnierze, jenž od podzimu 2011 

čelí obžalobě z přijímání úplatků výměnou za kladné vyřízení žádostí o evropské dotace. 

 

 
 

            Město Chomutov udělilo 12. června Cenu Jiřího Popela z Lobkovic muzikantovi Josefu 

Kopelentovi a sportovnímu manželskému páru Jitce a Viktoru Legatovým (na snímku). Ceny 

se předávaly již poosmé, plaketu má už jednačtyřicet lidí (bližší představení vyznamenaných 

osobností v závěru této kapitoly). 



[11] 
 

 Druhé místo v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2011, kterou vyhlašuje hospodářská 

komora, získal 19. června na vyhlášení v Litoměřicích chomutovský zimním stadion. 

            

            Jaroslav Komínek, chomutovský i krajský zastupitel za KSČM, se 20. června stal novým 

předsedou výboru Regionální rady soudržnosti Severozápad. Ve funkci nahradil exhejtmana 

Jiřího Šulce, který byl z uvedené pozice odvolán 11. června.   

 

 Od 21. do 24. června byl pro veřejnost opět otevřen železniční depozitář Národního 

technického muzea. Zájemci o dopravní techniku na českém území, zejména o dějiny a vývoj 

kolejové drážní dopravy, tak mohli navštívit běžně nepřístupné prostory v depu za marketem 

Globus, ve kterých jsou historická kolejová vozidla uložena a příležitostně vystavována. 

 

Červenec 
 

 Propagační pochůzku po Chomutově absolvovala 1. července hlídka domobrany, jíž 

v reakci na napadení své dcery v městském parku založil Petr Kubaczka. Bývalý jirkovský 

strážník pro tyto účely nechal na Ministerstvu vnitra zaregistrovat občanské sdružení, které 

se tak stalo historicky první legální domobranou v České republice. Město Chomutov odmítlo 

tuto iniciativu podporovat, varovalo, že hlídky mohou rozdmýchávat vášně mezi Romy a 

majoritou, přitahovat extremisty a při řešení případů se dostávat do rozporu se zákonem. Tří 

až čtyřčlenné hlídky v reflexních vestách s nápisem Stop kriminalitě, rasismu a nepořádku, 

vybavené kasry, obušky a psem poté městem prošly jen několikrát, až po několika měsících 

z ulic zmizely úplně. 

 

           Městská policie Chomutov získala další 

dotační prostředky na asistenty prevence, a 

tak od začátku měsíce noví civilní pracovníci 

v reflexních vestách pomáhali udržovat pořádek 

a bezpečnost u základních i mateřských škol, 

v problémových lokalitách sídlišť, městském 

parku a také v prostitucí zatížených ulicích 

Lipské a Kadaňské. Na šest asistentů poskytlo 

dotaci s pomocí fondů EU Ministerstvo vnitra, 

finance na dalších šest dal peníze úřad práce.  

 

 Chomutovské soukromé gymnázium, které v Chomutově fungovalo dvacet let, z toho 

prvních deset let na Husově náměstí a dalších deset ve Školní ulici, se během července znovu 

stěhovalo. Tentokrát do Jirkova, kde se po prázdninách stalo první střední školou ve městě. 

Stěhování představitelé školy vysvětlili ekonomickými důvody. 
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 V relaxačně sportovním areálu na Zadních Vinohradech byl 12. července slavnostně 

otevřen nový fotbalový stadion a s ním i přilehlá dvě dětská hřiště a osmisetmetrová dráha 

pro in-line bruslení, která se vine po obvodu areálu. Na stadion při této příležitosti zavítaly 

asi čtyři tisíce diváků, kteří obsadili většinu kapacity hlediště. Kromě sportoviště samotného 

je přilákal exhibiční zápas mezi domácím účastníkem třetí nejvyšší soutěže FC Chomutov a 

nejslavnějším českým klubem Spartou Praha. Ceremoniál stříhání pásky, jež provedli primátor 

Chomutova Jan Mareš, hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a ředitel Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad Pavel Karel Markvart, byl narušen krátkou průtrží 

mračen a větrem. Jan Mareš a Jana Vaňhová poté ještě o přestávce předali pohár a medaile 

starším žákům FC Chomutov za titul přeborníka Ústeckého kraje z nedávno skončené sezony. 

 

 Krajský soud v Ústí nad Labem 16. července zpřísnil trest bývalému chomutovskému 

starostovi Alexandru Novákovi a poslal ho na čtyři roky do vězení. Exsenátor a vlivný politik 

se k němu odvolal, protože se mu výrok prvoinstančního soudu v Chomutově, který jeho čin 

v korupční kauze ohodnotil dvouletým podmíněným trestem, pokutou pět milionů korun a 

zákazem činnosti ve státní správě, zdál příliš přísný. V reakci na odsouzení následující den 

Alexandr Novák ukončil členství v ODS. 

 

 Nejvyšší soud odmítl dovolání tří bývalých elitních vojáků, potrestaných za loupež 

v chomutovské pobočce Raiffeisenbank. Milan Schäfer a Viktor Todorovič si s konečnou 

platností odsedí 12 let, Michal Rigan 8 let ve vězení. Lupiči banku přepadli 14. prosince 2007. 

Ukradli více než sedm milionů korun, vzali rukojmí a při úprku stříleli po policii. Všichni tři 

odsouzení dřív sloužili u armády v Pardubicích a měli zkušenosti z misí v Bosně a Hercegovině. 
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Srpen 
 

 V úvodu třetí dekády srpna rozpálila Českou republiku a s ní i Chomutovsko extrémní 

vedra. Na dvou zdejších meteorologických stanicích padly 20. srpna teplotní rekordy pro 

tento den, když v Tušimicích bylo naměřeno 36,9°C a v Měděnci 32,7°C. Ve Strupčicích bylo 

ale dokonce 42°C. Společnost Kultura a sport Chomutov proto následující den zorganizovala 

hrátky se sněhem, když ze zimního stadionu nechala na parkoviště před ním rolbami navézt 

hromadu technického sněhu. Chladivá zábava přišla vhod zejména dětem a mládeži. 

 

Září 
 

 
 

 U pomníku v Palackého ulici proběhlo 3. září za účasti více než stovky osob již tradiční 

vzpomínkové setkání na policistu Romana Jedličku. Toho právě na tomto místě v roce 2008 

zastřelil sériový vrah Roman Postl. 

 

 Třetí září bylo zároveň prvním školním 

dnem pro 541 chomutovských prvňáčků. Ty, 

kteří školní docházku nastoupili ve škole na 

Zahradní, přišel přivítat primátor Jan Mareš 

(na snímku). Za prvňáčky do školy na Kadaňské 

zavítal náměstek Jan Řehák a ve škole v ulici 

Akademika Heyrovského příjemný start do 

nové životní etapy dětem popřál náměstek 

Martin Klouda. 
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 V celé České republice a tím i na Chomutovsku začala 14. září platit historicky první, 

byť jen částečná, prohibice. V souvislosti s vlnou otrav metanolem, které nakonec postupně 

padlo za oběť 47 osob, Ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností zcela zakázalo prodej 

a nalévání nápojů s obsahem alkoholu 20 % a víc. Již dva dny před tím byl zakázán stánkový 

prodej tvrdého alkoholu. Prohibice byla uvolněna 27. září, kdy se do prodeje dostal alkohol 

vyrobený do 31. prosince 2011. Lihoviny vyrobené během roku 2012 se mohly začít prodávat 

pouze s novým kolkem a certifikátem dokládajícím původ. 

 

 Pavel Karel Markvart, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

a chomutovský zastupitel, byl v souvislosti s vyšetřováním údajných machinací s evropskými 

dotacemi 4. září zadržen policií a umístěn do vazby. Výbor Regionální rady se poté 21. září 

sešel k jednání v Chomutově a Markvarta v reakci na policejní vyšetřování z čela úřadu 

odvolal. Markvart byl z policejní vazby propuštěn 26. října a k 31. říjnu ukončil své působení 

u dotačního úřadu. 

 

 
  

            Na chomutovském letišti v Pesvicích budou moci v budoucnu přistávat i letadla z cizích 

států. S udělením statutu mezinárodního letiště 6. září souhlasila česká vláda. Letiště se tak 

stane třináctým neveřejným letištěm s mezinárodním provozem v České republice. Letiště 

patří Aeroklubu Chomutov, který teď shání 60 milionů korun na stavbu nové ranveje.  

 

 O víkendu 8. a 9. září byl veřejnosti opět přístupný chomutovský železniční depozitář 

Národního technického muzea. Příchozí si mohli prohlížet železniční exponáty, které obvykle  

nebývají k vidění. Tradičním lákadlem byly parní lokomotivy, ale také více než 80 historických 

kolejových vozidel.  
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 Slavnostní otevření nového atletického stadionu na 

Zadních Vinohradech proběhlo 10. září. Dopoledne na něm 

testovaly atletické dovednosti děti z chomutovských základních 

škol, odpoledne se pak k nim přidaly různé osobnosti včetně 

dvojnásobné olympijské vítězky a světové rekordmanky v hodu 

oštěpem Barbory Špotákové a bronzové překážkářky z olympiády 

v Londýně Zuzany Hejnové, aby stadion oficiálně uvedly do 

provozu. Pásku slavnostně přestřihli primátor města Jan Mareš, 

hejtmanka kraje Jana Vaňhová a také Barbora Špotáková. Závěr 

akce stejně jako při otevření fotbalového stadionu narušil 

rozmar počasí, když dešťová průtrž mračen přešla v krupobití. 

 

 Už na třetí místo si mohou chodit půjčovat knihy čtenáři v Chomutově. V bývalém 

kině Oko v Lipské ulici od půlky září funguje druhá pobočka knihovny Střediska knihovnických 

a kulturních služeb. Zatím nabízí dva a půl tisíce knih. 

 

 Česká televize v závěru září v Chomutově otevřela zpravodajskou redakci. Ta sídlí 

v Jiráskově ulici a působí v ní dvoučlenný štáb ve složení kameraman a zpravodaj. Redakce 

zpracovává dění na Chomutovsku, Lounsku a Žatecku. Nejbližší redakce ČT dosud byly v Ústí 

nad Labem a v Karlových Varech. 
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Říjen 
 

 Závada na technologickém zařízení 5. října s konečnou platností uzavřela městské 

lázně v Mánesově ulici. Přestože oficiálně jejich provoz skončil s posledním zářijovým dnem, 

město chtělo nechat plavce TJ Slávie a veřejnost využívat alespoň velkorysý padesátimetrový 

bazén do otevření plaveckého zařízení na Zadních Vinohradech. Městské lázně veřejnosti 

sloužily 32 let, jejich uvedení do provozu proběhlo 1. října 1980.  

 

 V termínu 12. a 13. října proběhly v celém Česku volby do krajských zastupitelstev, 

Chomutovsko pak bylo jedním z okresů, kde se uskutečnily i doplňující senátní volby. Obojí 

hlasování na Chomutovsku ovládli komunisté. V krajských volbách získali 25,88 % hlasů. Za 

nimi se ziskem 19,16 % hlasů skončili sociální demokraté, v čele jejichž kandidátky stála 

chomutovská radní a krajská hejtmanka Jana Vaňhová. Třetí místo obsadilo hnutí PRO!Kraj, 

které mělo rovněž domácího lídra – Přemysla Rabase. To volilo 11,92 % voličů. Za nimi pak 

byli Severočeši se ziskem 8,92 % hlasů a poslední z těch, jež překročily pětiprocentní hranici, 

byla ODS, která získala 8,62 % hlasů. Do druhého kola senátních voleb postoupili současný 

senátor Václav Homolka (KSČM) s 24,62 % a krajský zastupitel Rudolf Kozák (ČSSD) s 16,78 % 

hlasů. Ze souboje týden poté vyšel vítězně Václav Homolka, který získal 59,62 % hlasů a stal 

se prvním komunistou v historii senátu, jenž obhájil křeslo (více kap. Veřejná správa – Volby). 
 

 
 

 Jiří Svitek, Josef Áron, Petr Karbus a Lukáš Pejška (na snímku) zabránili 16. října 

tragédii. Když se vraceli z hospody, jeden z nich si všiml hustého dýmu, který se valil z okna 

paneláku v ulici Matěje Kopeckého. Protože bylo před půlnocí, nedařilo se jim dozvonit na 

nájemníky. Spolu tedy vytrhli vchodové dveře, jeden z nich venku volal hasiče, záchranku a 

policii. Ostatní běželi po schodech až k hořícímu bytu a cestou varovali obyvatele domu. 

Vyrazili dveře bytu, odkud se valil kouř, a hadicí z hydrantu uhasili oheň v kuchyni. Poté ve 

vaně našli omámeného majitele, kterého vynesli ven z bytu. Teprve potom převzali situaci 

profesionálové. Vyšetřovatelé, hasiči i obyvatelé domu vyjádřili mladíkům obdiv a poděkování 

za rychlý a profesionální zásah. Jeden z mladíků, přestože studuje vysokou školu, se totiž 

vyučil hasičem. Později jejich čin prostřednictvím primátora Jana Mareše ocenilo i město.  
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 Nové plavecké centrum nazvané Aquasvět se 19. října otevřelo veřejnosti. Již několik 

týdnů před tím v rámci testovacího provozu se s ním seznamovali plavci TJ Slávie Chomutov a  

od 10. října sloužilo účastníkům kurzů plavání pro kojence. Za první týden běžného provozu 

Aquasvět přivítal 2 700 návštěvníků, členy plaveckého oddílu (na snímku) a účastníky kurzů 

nepočítaje. 

 

 Do babyboxu Nemocnice Chomutov byl 23. října odpoledne odložen oblečený, 

zaopatřený a zdravý pětiměsíční chlapec. Jeho totožnost byla neznámá jen několik hodin, 

protože hned druhý den ráno se o něj nejprve v nemocnici a poté na odboru sociálních věcí 

magistrátu přihlásila matka Drahomíra Nikodýmová. Cesta zpět k dítěti v takovém případě 

vede přes genetické testy a spoustu povinností. Chlapec byl prvním dítětem chomutovského 

babyboxu, který je v provozu od roku 2008. V rozhovoru pro Chomutovský deník Drahomíra 

Nikodýmová uvedla, že se chlapce nechtěla zbavit, pouze chtěla pozornost médií při řešení 

své údajně špatné sociální situace. Od babyboxu šla k televizi a sledovala, kdo si toho všimne. 

 

 Bývalé kino Kolčugino, později Evropa, začaly koncem října pomalu rozebírat stroje. 

Bourání budovy trvalo přibližně měsíc. Na stejném místě vyroste nové obchodní středisko se 

supermarketem, menšími obchody a fastfoodem. Ve směru od Jirkova jej nájezd a výjezd 

spojí se silnicí I/13. 
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Listopad 
 

 
 

 Bleskovou rychlostí se začal řešit případ hanlivého pokřikování na černošského hráče 

Liberce Wayna Simmondse. Hokejové utkání, při němž k tomu došlo, se v Chomutově hrálo 

29. října, ještě týž den klub toto chování odsoudil, na viníky podal trestní oznámení a tři dny 

po utkání jim zakázal vstup na stadion. To už si tito provinilci poseděli v cele předběžného 

zadržení a absolvovali výslechy na policii. Za rasistické hučení a skandování „opice, opice“ a 

podobné pokřiky bylo všech osm osob obviněno z přečinu výtržnictví a z přečinu hanobení 

národa, rasy a jiné etnické skupiny. Už 14. listopadu se konalo první soudní líčení (na snímku), 

ale verdikt kvůli různým průtahům v roce 2012 nepadl. Chomutovský klub dostal od Českého 

svazu ledního hokeje pokutu třicet tisíc korun.  

 

 Takzvaný experiment na sídlišti Březenecká zažil 6. listopadu večer manévry, které 

místní nepamatují. Kvůli požáru jednoho z mezonetových bytů v osmnáctipodlažní budově 

muselo do ledové listopadové noci sedmdesát lidí. Jejich byty byly plné kouře, v některých 

popraskaly stěny. Jedna z nájemnic si totiž v panelovém objektu chtěla navodit atmosféru 

venkovského života a koupila si krb na biolíh. Při neopatrné manipulaci s ohněm se palivo 

vzňalo. Město zareagovalo přistavením vyhřátého autobusu a evakuovaným nabídlo nocleh 

v nedaleké základní škole, nabídku však nikdo nevyužil. U ohně zasahovalo osm hasičských 

jednotek s výškovou technikou.  
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 Představitelé města, zástupci několika společenských organizací a chomutovští studenti 

si v předvečer 17. listopadu připomněli Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní 

den studentstva. Položením květin u pomníku v městském parku (na snímku) a koncertem tří 

dětských a studentských pěveckých sborů uctili památku těch, kteří za svobodu a demokracii 

v naší zemi nasazovali životy. 

 

 Rekordní svou délkou i výnosem byla v pořadí osmá dražba předmětů zabavených 

exekutorem, která proběhla v budově magistrátu 27. listopadu. V aukci trvající čtyři hodiny 

se ze sto padesáti nabízených věcí prodaly dvě třetiny, díky čemuž do rozpočtu města přibylo 

54 000 korun. Částka získaná do městské pokladny ze všech dosavadních dražeb tak dosáhla 

výše 265 000 korun. 

 

Prosinec 
 

 Zastupitel města Přemysl Rabas, který coby lídr uskupení PRO!Kraj uspěl v říjnových 

volbách a stal se krajským zastupitelem, uspěl i ve výběrovém řízení na post ředitele zoo ve 

Dvoře Králové a 1. prosince se funkce ujal.  

 

 Čtyřproudová silnice I/13 vedoucí Chomutovem si 2. prosince vyžádala další tragickou 

daň. Za tmy se za výjezdem ze zooparku odehrála nehoda, kterou životem zaplatil 53letý 

muž, další byl v kritickém stavu převezen do ústecké a později brněnské nemocnice. Nehoda 

měla dvě dějství. V prvním do sebe při předjíždění svými vozy narazili dva řidiči. Osudným se 

jim stal okamžik, kdy z aut vystoupili, aby nehodu řešili. V tu chvíli totiž mezi ně vlétla další 

dvě auta, která je doslova smetla. Kromě těchto obětí si nehoda vyžádala ještě dalších pět 

zraněných.  
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 Město posunulo začátek vánočních oslav z dosavadního 5. prosince na první adventní 

neděli. K tradičnímu rozsvěcení vánočního stromu a výzdoby tak došlo již 2. prosince. 

Nejvýraznějším atributem programu byl třináctimetrový dřevěný anděl, který nejprve obešel 

celé náměstí a pak zaťukal na okno radnice, aby vyzval primátora Jana Mareše k rozsvícení 

vánočního stromu. Než se tak za hlasitého odpočítávání diváků na zaplněném náměstí stalo, 

primátor spolu s držiteli Ceny Jiřího Popela z Lobkovic manželi Legatovými rozžehl první svíci 

na adventním věnci vedle stromu. Poté za doprovodu hudby rozzářil oblohu pestrobarevný 

ohňostroj.  

 

            Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila 19. prosince novelu zákona o přestupcích, 

o jejíž vznik, podobu a konečně i přijetí se nejvíc zasloužila poslankyně a bývalá chomutovská 

primátorka Ivana Řápková. Novela umožňuje uložit novou sankci zákazu pobytu lidem, kteří 

opakovaně a úmyslně páchají přestupky v obci, kde nemají trvalý pobyt. Úřady tak budou 

moci uložit zákaz pobytu například za prostituci, konzumaci alkoholu nebo žebrání v místech, 

kde to zakazují obecní vyhlášky. Naopak sankce se nevztahuje na místo či obvod, v němž má 

pachatel trvalý pobyt. Ivana Řápková k tomu uvedla, že povinností zákonodárců je chránit 

práva slušných lidí i za cenu omezení práv těch, pro něž je právo a pořádek pouhým slovem. 

 

            Chomutovské Vánoce pokračovaly vánočními trhy a kulturním programem na náměstí 

1. máje až do Štědrého dne, kdy je uzavřel živý betlém. Na hrané výjevy z biblického příběhu 

o narození Ježíše se přišly podívat stovky Chomutovanů. 
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1. 2. Cena pro ty, kteří dělají pro Chomutov něco navíc  
 

 Něco navíc ve prospěch Chomutova. To je základní princip Ceny Jiřího Popela 

z Lobkovic, kterou město Chomutov v roce 2012 udělilo již poosmé. Cena je určena lidem, 

kteří se životem a prací zapsali do historie Chomutova a současně mu dělali nebo dělají 

dobré jméno za jeho hranicemi. Aspiranty na toto ocenění nominuje veřejnost, a tak je 

samozřejmé, že u ní musejí mít vysoký morální kredit. Kandidáty z navržených osobností pak 

vybere Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a následně Rada města Chomutova. 

 Myšlenka na ocenění vznikla v tehdejší Komisi pro výchovu a vzdělávání při Radě 

města Chomutova. Podle jejího předsedy Pavla Karla Markvarta měli její členové pocit, že 

existuje celá řada lidí, kteří si nějaké ocenění zaslouží. Možným, leč příliš vážným a zásadním 

oceněním bylo udělení čestného občanství. To v případě Chomutova v polistopadové historii 

získal pouze armádní generál Karel Kutlvašr, v létech 1923 až 1931 velitel zdejší 2. pěší 

brigády. Proto komise a následně městská rada přistoupily k vytvoření zvláštní annuální ceny 

a pojmenovaly ji po Jiřím Popelovi z Lobkovic. 

 Cena Jiřího Popela z Lobkovic se poprvé předávala 15. června 2005 a v tomtéž 

termínu se od té doby uděluje každoročně. Datum 15. června nebylo náhodné, jde o den,  

kdy bylo v roce 1591 v Chomutově založeno jezuitské gymnázium. Slavnostní ceremoniál 

probíhá v důstojném prostředí Rytířského sálu starobylé radnice. V roce 2012 se udělovala již 

poosmé, laureáty je již 41 osobností z různých oborů lidské činnosti. Zajímavostí je 

skutečnost, že mezi držiteli dosud není žádný zástupce průmyslu, výroby nebo podnikatelské 

sféry.  
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Přehled všech držitelů Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 

 

Rok 2005      

PhDr. Marie Zlámalová - dlouholetá profesorka gymnázia, propagátorka francouzské kultury 

v Chomutově; 

plk. Jiří Zenáhlík - účastník odboje na západní frontě, po roce 1948 politický vězeň; 

Milan Jindra - pedagog, zakladatel Střední zdravotnické školy v Chomutově; 

Bohumil Kubát - zápasník, olympionik, držitel bronzové medaile z olympiády v Římě 1960; 

Jiří Kormaník - zápasník, olympionik, držitel stříbrné medaile z olympiády v Tokiu 1964; 

Václav Čech - pedagog, organizátor sportovních akcí pro děti a mládež ve městě; 

Zdeněk Petráček - bývalý ředitel chomutovského gymnázia; 

MUDr. Josef Fučík, in memoriam - zakladatel české nemocnice v Chomutově po r. 1945, 

zakladatel LDN v Červeném Hrádku; 

Josef Lorber, in memoriam - významný regionální přírodovědec a místopisec, pedagog, 

konzervátor; 

Ernst Fischer, in memoriam - významný evropský estetik a literární vědec, chomutovský 

rodák. 

 

Rok 2006      

Mgr. Zdeněk Hejna - bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, lektor vzdělávacích 

kurzů; 

Jan Kozár - vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan chomutovského Děkanského 

úřadu římskokatolické církve; 

Zdena Binterová - regionální historička, publicistka, bývalá ředitelka chomutovského muzea; 

Ing. Václav Klepl - dlouholetý ředitel Střední průmyslové školy, autor výukových pomůcek; 

JUDr. Milan Kindl, CSc. - význačný český právník, spoluzakladatel a první děkan Západočeské 

univerzity v Plzni, autor odborných publikací; 

Ladislav Klement, in memoriam - autor beletristicky psaných vzpomínek na věznění v Dachau, 

vedl osvětovou činnost; 

MUDr. Miroslav Záleský, in memoriam - dlouholetý pediatr, podílel se na vzniku systematické 

alergologické péče pro děti v regionu. 

  

Rok 2007      

Walter Markel - zakladatel zooparku, bývalý ředitel místních kin, působil v kulturním životě 

na Chomutovsku, dlouholetý ochotník;  

František Ježil - bývalý ředitel gymnázia, významný člen sokolské a zahrádkářské organizace;  

Marie Svobodová - známá malířka obrazů, tvoří tapiserie, návrhy na plakety, mince, poštovní 

známky, dopisnice a razítka; 

PhDr. Emil Puchmajer, in memoriam - dlouholetý pedagog, autor chomutovských pověstí, 

věnoval se regionální literatuře.  
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Rok 2008     

Ing. arch. Antonín Míka - bývalý architekt města, aktivně pracoval na tvorbě územního plánu, 

pracuje ve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených ČR; 

Josef Fiala - významný chomutovský řezbář, autor známého mechanického betlému, mnoha 

loutek a dřevořezeb;  

Mgr. Eva Šamšulová - kunsthistorička a dlouholetá pracovnice muzea, autorka mnoha výstav, 

odborných článků a publikací; 

Karel Ton, in memoriam - dlouholetý vedoucí a dirigent dechového orchestru Chomutovanka, 

sportovní novinář. 

 

Rok 2009 

Vladimír Valeš, Ph.D., in memoriam – ředitel chomutovské knihovny, pracovník v kultuře, 

divadelník, organizátor sochařského sympozia;  

Mgr. RNDr. Eugenie Trávníková – lékárnice, zakladatelka oboru klinické farmakologie a sítě 

lékáren na Chomutovsku; 

Jiří Hyjánek – atlet, trenér, celoživotní pracovník ve prospěch chomutovské atletiky; 

Gerhard Stübiger, in memoriam – geolog, regionální historik, znalec historie Krušnohoří, 

člen muzejní rady; 

Jiří Atl, in memoriam – učitel, muzikant, vedoucí Tanečního orchestru Jiřího Atla a dalších 

hudebních souborů. 

  

Rok 2010 

PhDr. Lenka Ondráčková - vedoucí archeologického oddělení muzea, zástupkyně muzea 

v Asociaci muzeí a galerií ČR, spolupracovnice Archeologického ústavu ČAV;   

Josef Zelenka - mistr tance, organizátor taneční Velké ceny Chomutova, zakladatel a úspěšný 

pedagog taneční školy Stardance; 

Josef Griml - dlouholetý pedagog volného času, organizátor loutkového divadla, předseda 

softbalového klubu Beavers Chomutov; 

Myslena Hájková - dlouholetá chomutovská učitelka a zejména cvičitelka Sokola; 

Ing. Theodor Reuter, in memoriam - stavební a strojní inženýr, autor plánů průmyslové školy 

v Chomutově a také její první ředitel. 

 

Rok 2011 

PaedDr. Jiří Roth – oblíbený pedagog, uznávaný znalec přírody, bývalý člen školských rad 

základních škol, komisí a výborů zastupitelstva a rady města; 

Kamil Sopko – akademický malíř, sochař, dlouholetý pracovník v oblasti školství a kultury, 

vede Malířské společenství; 

MUDr. Miroslav Šulc – lékař, dirigent pěveckého sboru Hlahol, zakladatel a umělecký vedoucí 

Loutny české. 
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Rok 2012 

Josef Kopelent – hudebník, který hraje na housle a klavír. Chomutovské veřejnosti je známý 

především tím, že hudbou doprovází významné události v obřadní síni chomutovské radnice. 

Také je dlouholetým trenérem mládeže plaveckého oddílu TJ Slávie Chomutov. 

Manželé Jitka a Viktor Legatovi – vybojovali řadu úspěchů na tuzemském i mezinárodním 

poli ve vodním slalomu, sjezdu a rychlostní kanoistice, paní Jitka se dokonce v roce 1969 

stala dvakrát mistryní světa. Dlouholeté zkušenosti coby trenéři společně předávají mnoha 

generacím aktivních i rekreačních vodáků. 

 

 
 

Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, vlevo Josef Kopelent, vpravo pak manželé Jitka 

a Viktor Legatovi, se po dekorování vyfotili s primátorem Janem Marešem. 

 

Proč cena nese jméno významného šlechtice (z důvodové zprávy do jednání RM 18. 4. 2005) 

 Jiří Popel z Lobkovic byl významným českým šlechticem, nejvyšším hofmistrem 

Království českého a od roku 1588 majitelem města Chomutova. Sem coby horlivý katolík 

pozval mnišský řád jezuitů a založil jejich klášter a především gymnázium, které se stalo 

jedním z nejstarších v Čechách. Bylo vyhlášené vysokou kvalitou výuky, a tak jej navštěvovali 

studenti nejen z Čech, ale i Saska. Jiří Popel z Lobkovic plánoval v Chomutově založit rovněž 

jezuitskou univerzitu a pro tento záměr získal i císaře Rudolfa II. a papeže. Nakonec však 

v souvislosti s dvorskými intrikami upadl u císaře v nemilost, byl zbaven majetku a odsouzen 

k doživotnímu vězení. V roce 1607 nebo 1613 na hradě Lokti zemřel.  

 Během života se významně zasloužil o rozvoj Chomutova, negativně je ovšem vnímán 

kvůli násilné rekatolizaci převážně protestantského chomutovského obyvatelstva a krutému 

potrestání povstání proti jezuitům v roce 1591. 
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1. 3. Největší investice v historii města už slouží veřejnosti 
 

 Rok 2012 byl rokem, kdy se stavebně uzavřelo budování centra sportu a volného času 

na Zadních Vinohradech. To zde fyzicky rostlo od roku 2009 v rámci projektu Areál bývalých 

kasáren a přilehlého okolí, který prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II 

Severozápad z větší části zaplatila Evropská unie. Ta poskytla 951 245 106,72 Kč z celkových 

nákladů 1 623 272 272,63 Kč. Stal se tak nejdražším českým sportovně-kulturním komplexem 

podpořeným z evropských peněz a současně největší investicí v historii Chomutova. Dalšími 

37 861 906,67 Kč dotací přispěl stát a 44 534 793,77 Kč Ústecký kraj. 
 

  

          V rámci mamutího projektu s mimořádnými nároky na organizaci, technicko-personální 

zajištění a finanční plánování vyrostly zimní stadion s tréninkovou halou, fotbalový stadion, 

lehkoatletický stadion, kulturně-společenské centrum se dvěma kinosály a plavecké centrum. 

Jako samostatné dílčí projekty byly řešeny revitalizace celé zóny a výstavba infrastruktury, 

zejména parkovacích ploch. Celkově tedy na Zadních Vinohradech vzniklo území se širokou 

nabídkou volnočasových aktivit, zvyšující kvalitu života obyvatel Chomutova.  

 O stavbě nového areálu na Zadních Vinohradech bylo rozhodnuto v roce 2008. Město 

řešilo problém nevyužitých bývalých kasáren, tzv. brownfieldu, a v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města se zde otevřela možnost naplánovat a vybudovat nové centrum kultury 

a sportu i s potřebnou infrastrukturou. Stěžejním dílčím projektem a vlajkovou lodí areálu se 

stal nový zimní stadion. Hovořilo se o něm již v roce 2003, kdy s nápadem a nabídkou na jeho 

vystavění výměnou za pozemky pod tím starým přišla firma Amadeus CV. Tehdy se uvažovalo 
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o jeho umístění v Lipské ulici, na místě bývalého plochodrážního stadionu. Varianta výstavby 

výměnou za pozemky se však později ukázala jako neprůchozí z hlediska zákona o zadávání 

veřejných zakázek, samotná výstavba nového zimního stadionu však v plánech vedení města 

už zůstala pevně zakotvena. Časem se stala i nutností, neboť starý zimní stadion dosluhoval – 

byl nejstarším fungujícím stadionem v ČR a požadavkům současného vrcholového hokeje již 

nevyhovoval a také neposkytoval očekávaný komfort divákům. To už bylo rozhodnuto, že 

stadion, na který už byl vypracován projekt, vyroste na místě bývalých kasáren na Zadních 

Vinohradech a toto území se pro výstavu začalo připravovat. Uskutečnil se zde geologický a 

hydrologický průzkum, proběhla změna územního plánu a další administrativní úkony.  

 Když se pak v rámci dotační politiky EU v programovacím období 2007 – 2013 objevila 

šance získat peníze prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje města, bylo rozhodnuto o 

tom, že v bývalých kasárnách vznikne celý sportovně-rekreační komplex a zimní stadion bude 

jeho součástí. IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí schválilo 23. června 2008 

Zastupitelstvo města Chomutova a o tři dny později byl tento dokument odevzdán na Úřad 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. V pátek 5. září 2008 pak tento úřad 

rozdělující evropské peníze v Ústeckém a Karlovarském kraji rozhodl, že chomutovský IPRM 

podpoří v plné výši, tedy že město může na jeho realizaci počítat se zhruba miliardou korun. 

V pondělí 3. listopadu bylo toto rozhodnutí stvrzeno smlouvou, kterou za město podepsala 

primátorka Ivana Řápková.  

 Jako první se začal stavět zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovým blokem. 

Zakázku v opakovaném výběrovém řízení získala firma North stav. Stavební práce se rozjely 

začátkem dubna 2009 a ukončeny byly v prosinci 2010. Zimní stadion stál 643 484 654 Kč, 

tréninková hala a šatnový blok 162 461 571 Kč. Vlastní výstavbě nejsledovanějšího sportoviště  

byly v kronice věnovány zvláštní kapitoly v letech 2009 a 2010. Slavnostně byl zimní stadion 

otevřen 30. dubna 2011.  
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 V lednu 2010 odstartovala fyzická realizace kulturně-společenského centra se dvěma 

kinosály. Zakázku vyhrála a prováděla firma Silnice Group. Centrum dostavěla v červnu 2011, 

slavnostní otevření pak proběhlo 24. září 2011. Centrum vzniklo adaptací části velitelského, 

ubytovacího a stravovacího bloku, druhá část pak byla přistavěna, to vše za 157 625 201 Kč. 

Hlavními prostory jsou dva kinosály s kapacitou 225 a 120 míst, z nichž ten větší je vybaven 

3D technologií. Dále jsou zde klubovny pro neziskové organizace a zájmová sdružení. 

 V listopadu 2010 byla zahájena výstavba letního stadionu, který zahrnoval i atletický 

stadion. Provádělo ji sdružení firem FRK a SWIETELSKY stavební. Stadiony za 140 494 975 Kč 

byly dostavěny v květnu 2012. Fotbalový se otevíral 12. července, atletický pak 10. září 2012. 

Hrací plocha fotbalového hřiště má rozměry 105 x 68 metrů a má vyhřívaný přírodní trávník. 

Po všech stranách je obklopena tribunami, které poskytují místo pro zhruba 4 800 sedících 

diváků, z čehož přibližně dvě třetiny míst jsou kryté. Atletický stadion má 300 metrů dlouhý 

běžecký ovál a v části u tribuny 100metrovou dráhu na sprint. Kromě běhů poskytuje zázemí 

pro hod diskem, kladivem, oštěpem, vrh koulí, skoky do dálky, do výšky a o tyči. V rámci 

tohoto dílčího projektu byla v zadním traktu areálu vybudována dráha pro in-line bruslaře. 
 

 
 

 Jako poslední velká stavba v areálu přišlo na řadu plavecké a relaxační centrum. 

Zakázku získalo konsorcium firem s názvem Sdružení Relax Chomutov - Stavební a obchodní 

společnost Most a ELTE Obrnice. Budování akvaparku odstartovalo v lednu 2011. V říjnu ho 

zkomplikovalo zřícení svařované konstrukce střechy, při němž byli zraněni čtyři dělníci, z toho 

jeden těžce. Výstavba nabrala zpoždění a stavebně dokončena byla v září 2012. Slavnostní 

zprovoznění plaveckého a relaxačního centra za 393 444 842 Kč proběhlo 19. října 2012. 

V zábavní části je bazén nepravidelného tvaru, jehož součástí je divoká řeka (proudový kanál), 
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masážní trysky, skluzavky, masážní lavice 

s bublinami, gejzíry, chrliče a podobně, 

dále whirlpool, dětské brouzdaliště 

s klouzačkou a dva tobogány. Ve stavebně 

oddělené části je 25metrový sportovní 

bazén s osmi drahami, v další oddělené 

části pak bazén pro plavání kojenců. Do 

vstupní haly byl nainstalován abstraktní 

obraz akad. malíře Josefa Lieslera, který 

sem byl přesunut ze starých lázní. 

 Kromě uvedených staveb v areálu vyrostlo také dětské hřiště rozčleněné na dvě části 

s atrakcemi a herními prvky pro menší a větší děti. Samozřejmostí je příslušná infrastruktura  

s vysokokapacitními parkovišti pro zhruba 650 aut, plochami zeleně, oplocením, veřejným 

osvětlením a systémem kamer. Výstavba řízená městem vyvolala v areálu i jednu poměrně 

vysokou soukromou investici, a to vybudování hotelu rekonstrukcí části vojenské ubytovny a 

výstavbu parkoviště pro potřeby hotelu. V zachované bývalé ošetřovně ještě město chystá 

zřízení sauny, zázemí pro masáže a tělocvičných prostorů pro sportovce i veřejnost. 

 Chomutované a návštěvníci města mají nyní k dispozici rozsáhlý volnočasový areál 

s dosud nedostižnou nabídkou služeb, možností i atrakcí. Přes počáteční nedůvěru části 

obyvatel ukazuje areál svou životaschopnost a opodstatnění. Návštěvnost všech zařízení láme 

rekordy. Například za rok provozu zimního stadionu přišlo na 103 veřejných bruslení přes 

třináct tisíc bruslařů. Akvapark zase v prvních měsících navštěvuje v průměru 440 lidí denně, 

přičemž o víkendu je to běžně až 1 000 osob.  
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 Chomutovská výtvarnice Marie Svobodová 11. ledna věnovala kostelu sv. Ignáce již 

třetí velký obraz. Namalovala ho podle kopie starobylé olejomalby Ecce homo z roku 1541 od 

autora s monogramem I. W. Zatímco originál zdobí klenotnici umění Zwinger v Drážďanech, 

taktéž velmi cenná kopie, kterou se před padesáti lety podařilo manželovi paní Svobodové 

zachránit před zničením z tehdy chátrajícího kostela, je po restaurování trvale vystavena 

v oblastním muzeu. Právě podle ní Marie Svobodová namalovala svou kopii, která opět zdobí 

levý oltář raně barokní stavby. 

 

 
          

          V městském divadle byly 12. ledna slavnostně odtajněny výsledky ankety Nejúspěšnější 

sportovec Chomutovska za rok 2011. Podle očekávání „zlatý hattrick“ v hlavní kategorii 

dovršila plavkyně Slávie Chomutov Simona Baumrtová, jež navíc předtím kralovala kategorii 

mládeže (více o ní v závěru této kapitoly a také v kronikách za roky 2009 až 2011). Druhé 

místo obsadil kanoista SC 80 Chomutov Branko Tarkulič, třetí skončil Pavel Staněk, kapitán 

basketbalových Levhartů Chomutov. Ti získali titul nejlepšího seniorského kolektivu (na snímku 

zleva Pavel Staněk, Věroslav Sucharda a trenér Tomáš Eisner), to samé se v kategorii mládeže 

povedlo mladšímu dorostu Pirátů Chomutov. Cenu pro vítěze veteránské kategorie převzal 

softbalista SC 80 Beavers Chomutov Jaroslav Lhoták. 
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 Ostravský písničkář Jarek Nohavica se 

25. ledna po šesti letech vrátil do Chomutova. 

Přivítalo ho do posledního místa vyprodané 

městské divadlo, které nadšeně reagovalo jak 

na starou tvorbu, tak na zbrusu nové písně.  

 

Únor 
 
 V DDD knihkupectví v Ruské ulici pro-

běhl 2. února křest knihy Chomutovem krok 

za krokem a autogramiáda autorů Jaroslava 

Pachnera a Petra Raka. Titul volně navazuje 

na Chomutovskou uličnici z roku 2005. Nová 

kniha podrobněji popisuje vývoj historického 

jádra, ale čtenáře z architektonického pohledu 

seznamuje i s dalšími místy města, ulicemi i 

jednotlivými budovami.  

 

 Neobvykle rušno bylo 4. února dopoledne na železniční trati z Chomutova do Vejprt. 

Téměř opuštěná lokálka, po níž jezdí jen o víkendu pár osobních spojů, si připomněla 140 let 

od vzniku. Slavnostně vyzdobená souprava složená ze čtyř vozů vezla do Vejprt a nazpátek 

asi 150 lidí. Po návratu se čeští i němečtí zájemci o železnici vydali na prohlídku depozitáře 

Národního technického muzea v chomutovském depu, kam je vlak odvezl. 

 

 Do středu mediálního zájmu se po letech dostal třetiligový FC Chomutov. Důvodem 

bylo angažování Ivana Horníka na post sportovního ředitele. Známý fotbalový funkcionář 

byl soudem potrestán za ovlivňování výsledků sedmiměsíční podmínkou s pětiletou zkušební 

lhůtou a zákazem činnosti ve fotbale na 10 let a pokutou 900 000 korun. Krátce poté, co mu 

v lednu byl zbytek trestu prominut, s ním FC Chomutov začátkem února podepsal smlouvu. 

Ivan Horník v Chomutově působil do září, poté za nevyjasněných okolností skončil. 

 

Březen 
 

 Městské divadlo hostilo 3. března reprezentační ples Ústeckého kraje. Společenskou 

událost ozdobil 37násobný Zlatý nebo Český slavík Karel Gott, při jehož vystoupení atmosféra 

v sále doslova vřela. Dalším významnými hosty byly rovněž orchestr Felixe Slováčka a skupina 

Maxim Turbulenc. Výtěžek plesu ve výši 168 300 korun byl předán Nadačnímu fondu Krajské 

zdravotní na léčbu onkologických pacientů.  

 

           V pražském hotelu Pyramida byly 21. března vyhlášeny výsledky ankety o nejlepší 

plavce roku 2011. V kategorii žen obsadila druhé místo znakařka Slávie Chomutov Simona 
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Baumrtová, když na pomyslný trůn hlasy odborníků vynesly Barboru Závadovou. Jen o pět 

dní později si Simona Baumrtová připsala další úspěch mimo bazén, když se stala vítězkou 

ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2011 v Ústeckém kraji.   

 

 Hokejovou veřejnost šokovalo 22. března odvolání renomovaných trenérů Václava 

Sýkory a Jana Votruby. Piráti Chomutov v té době vedli nad Olomoucí v semifinále první ligy 

3:2, ale poslední dva zápasy prohráli. Odvolání trenérů v této fázi sezony bylo hodnoceno 

jako v profesionálním hokeji vyspělých zemí naprosto ojedinělá záležitost.  

 

 Dvacet pedagogů chomutovských základních a středních škol převzalo 22. března 

v Rytířském sále historické radnice z rukou primátora města Jana Mareše plaketu Jana Amose 

Komenského. Město oceňuje učitele za kvalitní práci každý rok, vždy u příležitosti Dne učitelů. 

 

      
 

          Závěr plesové sezony obstaral v městském divadle 24. března reprezentační ples města 

Chomutova. Hvězdami večera byly Heidi Janků, která kromě zpívání ples i moderovala, a 

zpěvák Peter Nagy. Ples měl i charitativní význam, z výtěžku bylo 80 tisíc korun věnováno 

zdejší nemocnici, z toho 40 tisíc Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu na vybavení 

dětského oddělení a stejná částka Nadačnímu fondu Krajské zdravotní na porodnické lůžko. 

 

 Osmdesát let fungování v budově 

v Mostecké ul. si Gymnázium Chomutov 

28. března připomnělo školní akademií 

v městském divadle. Téměř dvouhodinový 

program sestával z různých hudebních, 

tanečních, hereckých a jiných vystoupení. 

Dopoledne studenti vystoupili pro školy, 

večer pak pro pozvané hosty a veřejnost. 

Původní Staats Realgymnasium Komotau 

sídlilo v areálu dnešní knihovny. V roce 

1932 ale byla dokončena nová velkoryse pojatá budova s výhledem na město, v níž byla 

zahájena výuka v září téhož roku. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct4/ostatni/169119-barbora-zavadova-je-nejlepsi-plavkyni-uplynule-sezony/
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 Juniorští hokejisté Pirátů Chomutov 30. března porazili Kometu Brno 3:1 a poprvé 

v historii klubu získali mistrovský titul. Na cestě k němu chomutovský celek nejprve obsadil 

2. místo v základní části extraligy a následně v play off porazil 2:1 a 1:0 Slavii Praha, 3:0 a 5:3 

Spartu Praha a pak v jediném utkání o titul na vlastním ledě Brno. Jen o dva dny později, tedy 

1. dubna, starší kolegy napodobili mladší dorostenci Pirátů. Ti na závěrečném turnaji o vítěze 

extraligy sice nejprve prohráli s Vítkovicemi 4:6, ale následně porazili pražskou Spartu 3:2, 

Liberec 4:3, České Budějovice 2:0 a Třinec 8:5. Chomutovští dorostenci posbírali stejně bodů 

jako pražská Sparta, avšak díky lepšímu vzájemnému zápasu slavili titul mistra ČR. 

 

 Devatenáctiletá Lenka Šindelářová z Chomutova postoupila mezi čtrnáct finalistek 

národní soutěže krásy Česká Miss 2012. Studentka Střední odborné školy podnikatelské 

v Mostě se během finálového večera 31. března mezi tři nejkrásnější medailistky nedostala. 

 

Duben 
 

            Basketbaloví Levharti Chomutov slavili 

povedenou sezonu. Nováček Mattoni NBL byl 

odborníky kvůli nejnižšímu rozpočtu pasován 

do role velkého outsidera a jasného účastníka 

skupiny o udržení. Mužstvo vedené trenérem 

Tomášem Eisnerem místo toho předvádělo 

pohledný, útočně laděný basketbal, který mu 

v základní části vynesl 10. místo. V nadstavbě 

ho Levharti s přehledem udrželi a dostali se 

do předkola play off, kde už ale nestačili na NH Ostrava. 
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 Na prostranství před obchodním domem Chomutovka proběhla od 11. do 16. dubna 

výstava fotografií Českého olympijského výboru v rámci kampaně Žijeme Londýnem, která 

měla veřejnost motivovat k podpoře českých reprezentantů na blížící se olympiádě. Na osmi 

stojanech bylo k vidění sedmadvacet velkoformátových fotografií od OH ve Stockholmu 1912 

až po ty současné. Námětem snímků byly úspěchy českých a československých sportovců, 

například Rašky, Čáslavské, zlatých hokejistů z Nagana nebo Sáblíkové.   

 

 
  

 Třetí dubnový víkend tradičně patřil 

Chomutovským slavnostem, které proběhly již 

posedmnácté. A protože jejich součástí se stalo 

16. setkání hornických a hutnických měst ČR, 

podtitul zněl Chomutovské krušení. Tomu byly 

věnovány především páteční večer a sobota, kdy 

se do programu zapojilo padesát devět delegací 

z 31 měst České republiky, ale i Slovenska, Polska 

a Německa. Horníci si prohlédli chomutovské 

památky, které v pátek večer ozářila světelná 

show. V sobotu se účastníci sešli ve velkém 

průvodu, jež za doprovodu pěti dechových kapel, 

sto padesáti malých chomutovských permoníků a 

alegorických vozů prošel centrem města. Večerní 

lampionový průvod již nebyl tak početný, zato byl 

završen velkým ohňostrojem. Horníci v programu 

na náměstí 1. máje veřejnosti předvedli také něco 

ze svých tradic, například svěcení tupláku nebo 
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skok přes kůži. Obvyklý program v městském parku v neděli ještě zpestřila hornicky laděná 

akce Rodinného zápolení.  
 

 
  

          Zlatým písmem se do historie chomutovského hokeje zapsalo datum 26. dubna, neboť 

Piráti si tento den vybojovali postup do extraligy. V mimořádně náročném play off nejdříve 

ještě poměrně snadno přešli přes Havlíčkův Brod (3:1, 3:2 po prodloužení, 2:4, 5:3 a 11:2), 

další tři série se však rozhodovaly až v posledním možném, sedmém zápase. Chomutov tak 

v semifinále zdolal Olomouc (7:3, 2:1 po prodloužení, 3:0, 0:2, 2:3, 1:2 po s. n. a 2:0), ve 

finále Ústí nad Labem (3:7, 4:3 po prodloužení, 7:6 po prodloužení, 1:4, 1:3, 4:1 a 3:2 po 

prodloužení) a v baráži Mladou Boleslav (3:2, 2:6, 4:3, 2:3 po s. n., 3:0, 2:3 a 4:2). Na snímku 

z posledních vteřin rozhodujícího zápasu jásají Petr Jíra a za ním Milan Procházka. 
 

Květen 
 

 V prvomájovém Dragon Cupu na Kamencovém jezeře se 

18 posádek dračích lodí utkalo o pohár primátora Chomutova. 

Nejlepší kondici a souhru prokázali strážníci Městské policie 

Chomutov, stříbrnou medaili vybojovali chomutovští Hasiči, kteří 

v předchozích třech ročnících stanuli dvakrát na prvním místě, a 

bronzovou Rafani, což byl tým Vězeňské služby Všehrdy. 
 

            Desítky souborů se v Brně na Mistrovství České republiky 

utkaly o tituly nejlepších tanečních skupin v kategoriích street a 

disco show a disco dance a o postup na mezinárodní mistrovství. 

Beethoven D. C. EXE se stal celkovým vítězem, když získal tři 

zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. 
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 Zápasy o medaile na Mistrovství světa 

v hokeji ve Švédsku a Finsku si Chomutované 

mohli poprvé vychutnat pod širým nebem, na 

obří obrazovce a ve společnosti dalších fandů. 

Město ve spolupráci s organizací Kultura a 

sport nechaly na kraj volného prostranství 

před chomutovským divadlem nainstalovat 

obří obrazovku, na níž bylo díky rozměrům 

8,5 krát 4,5 metru dobře vidět i z venkovní 

restaurace Kulisárna. Hokejisté na mistrovství 

skončili třetí. Později mohli příznivci sportu 

takto společně prožívat vystoupení fotbalistů 

na ME v Polsku a Ukrajině a fandit českých 

sportovcům na olympiádě v Londýně.  

 

 Třináctý ročník Bambiriády, který na 

Kamencovém jezeře proběhl 25. a 26. května, 

byl jedním z nejvydařenějších. Díky teplému 

počasí přehlídku činností sdružení a středisek, 

jež pracují s dětmi a mládeží, podle pořadatelů 

z Domu dětí a mládeže v pátek navštívily zhruba dva tisíce lidí a v sobotu dokonce dvanáct 

tisíc. Bambiriáda se konala na devatenácti místech po celé České republice, Chomutov byl 

z Ústeckého kraje opět jediný.  

 

Červen 
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 Devátý ročník festivalu Otevřeno, který proběhl na několika scénách ve městě mezi 

1. a 9. červnem, měl jednoznačný magnet. Byla jím britská rocková legenda Uriah Heep, 

která své hity i novinky v městské sportovní hale zahrála 7. června (více o chomutovském 

koncertu Uriah Heep v samostatném textu v závěru této kapitoly). Koncert byl završením 

oslav 50 let bigbítu v Chomutově, v jejichž rámci se připomenuly průkopnické kapely tohoto 

žánru Fontána, Natural, We, Petr Tůma s doprovodnou skupinou, Delfíni a Authority. Z dalšího 

programu se velké odezvy dostalo hudebním skupinám Tichá dohoda (na snímku na předchozí 

straně), Krucipüsk, Zrní a divadelním souborům Décalages a Líšeň. Prostor tradičně dostali i 

místní interpreti hudby a divadla, například žáci základní umělecké školy předvedli taneční 

zpracování pohádky Pták Ohnivák. 

 

 Národním házenkářkám SK Chomutov NH skončila sezona o čtrnáct dnů dřív, než 

jsou zvyklé. Tým sice ve čtvrtfinále nejvyšší soutěže přešel přes Přeštice, ale v semifinále 

vypadl po prohrách 15:18 a 12:18 s Dobruškou a získal jen bronz. I tak je bilance čtrnácti 

medailí (deset zlatých) z posledních patnácti sezon skvostná. 

 

            Taneční škola Stardance se stala nejúspěšnějším klubem Mistrovství České republiky 

v latino show v Liberci. Velké formace, malé skupiny, dua a sóla chomutovských mini kids, 

dětí a juniorů totiž posbíraly celkem patnáct zlatých, sedm stříbrných a tři bronzové medaile. 

 

       Zástupci Chomutovské ostrostřelecké společnosti se zúčastnili slavnostního vyhlášení 

výsledků 5. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň, která je zaměřena na 

ochranu památek hmotných i nehmotných. A právě v druhé oblasti, konkrétně v kategorii 

obnova a udržování historických tradic, získali chomutovští ostrostřelci 1. místo. Již pátým 

rokem totiž pořádají takzvanou střelbu ku ptáku, jejíž historie sahá až do 15. století. Jedná se 

o soutěž ve střelbě z luku či kuše na vysoko zavěšenou maketu dravce. Slavnostní vyhlášení 

vítězů a předání cen se konalo 21. června v Arcibiskupském paláci na pražském Hradčanském 

náměstí za účasti arcibiskupa Dominika Duky.  

 

Červenec 
 

 Padesát cvičenců Sokola Chomutov se 

zúčastnilo patnáctého všesokolského sletu, 

kterým si od 1. do 6. července Česká obec 

sokolská připomněla 150. výročí svého založení. 

Na stadionu Eden v pražských Vršovicích se 

chomutovští sokolové předvedli v pěti z celkem 

dvanácti sletových skladeb. Na snímku jsou 

zachyceny členky sokolské jednoty Chomutov 

při slavnostním průvodu Prahou 1. července. 
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 Součástí otevření nového fotbalového stadionu na Zadních Vinohradech 12. července 

byl přátelský zápas mezi FC Chomutov a Spartou Praha. Domácí účastník České fotbalové 

ligy k němu nastoupil po týdenním tréninku, zatímco mnohonásobný mistr ligy a nejslavnější 

český tým v té době již končil letní přípravu a k utkání nastoupil v nejsilnější sestavě. Přesto 

Chomutov prohrál jen 0:1, přičemž střelcem prvního gólu na novém stadionu byl v 8. minutě 

Léonard Kweuke, na snímku v jiné ze svých šancí.  

 

Srpen 
 

 Na Olympijských hrách v Londýně se 

ve skvělé formě předvedla plavkyně TJ Slávie 

Chomutov Simona Baumrtová. V obou svých 

znakových disciplínách překonala české 

rekordy a dostala se do semifinále. V závodě 

na 100 m skončila desátá a na trati 200 m 

čtrnáctá (více o ní v závěru této kapitoly). 

  

 Jednodenní Romský festival proběhl 

18. srpna v letním kině už popáté. O přehlídku 

romských tanečních souborů a hudebních 

skupin byl tentokrát nebývalý zájem, protože 

zde v roli hlavní hvězdy zazpíval populární slovenský rapper Rytmus, který, jak sám publiku 

připomněl, je také z poloviny romského původu.  
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            Další jednodenní festival proběhl v Chomutově poslední srpnový den. Šlo o prezentaci 

minorit žijících na Chomutovsku a akce se jmenovala Barevná planeta. Na náměstí 1. máje 

svou specifickou kulturu, umění, zvyky, pokrmy, oděvy a další atributy odlišující je od 

středoevropského standardu již podruhé představili Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Afričané 

nebo třeba Mongolové. Latinskou Ameriku zastupovala kubánská taneční skupina, bojové 

umění krav maga zase předvedli Izraelci. Na snímku u stánku ukrajinského sdružení Zvony 

naděje náměstek primátora Jan Řehák. 

 

Září 
 

 Od 27. srpna do 1. září probíhal 

v Praze 1. ročník Evropského superpoháru 

mužů v softbalu. Klub SC 80 Beavers 

Chomutov do tohoto prestižního klání 

šestnácti nejlepších týmů starého kontinentu 

vyslal pouze juniorské družstvo, za něž ale 

startovalo šest juniorských reprezentantů ČR. 

I tak se chomutovský celek soustředil 

převážně na sbírání zkušeností a v konečném 

pořadí obsadil třináctou příčku. 
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 Česká basketbalová reprezentace odehrála v srpnu a září v Chomutově všechna čtyři 

utkání kvalifikace o účast na mistrovství Evropy. Zápas 18. srpna s Itálií ještě skončil porážkou 

53:63, ale v dalších třech utkáních se diváci v chomutovské hale spolu s českými basketbalisty 

radovali z vítězství a nakonec i z postupu. České mužstvo 27. srpna porazilo Turecko 82:64, 

30. srpna Bělorusko 79:72 a 5. září Portugalsko 90:71 (na snímku, Češi v bílých dresech). Tým 

vedený koučem z Chomutova Pavlem Budínským a s chomutovským odchovancem Jakubem 

Houškou v základní sestavě ještě před kvalifikačním blokem v Chomutově od 3. srpna trénoval 

a sehrál zde i přípravné zápasy se Slovenskem, Holandskem a Bulharskem.  
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 Po 38 letech nastoupili 13. září chomutovští hokejisté k zápasu nejvyšší soutěže. 

V úvodním utkání celého ročníku extraligy Piráti hostili před televizními kamerami a téměř 

vyprodaným hledištěm Kometu Brno, které ale podlehli 2:4. Na snímku na předchozí straně 

úvodní buly mezi hole kapitánů Milana Krafta a Radima Bičánka vhodil primátor Jan Mareš. 

 

            Týden před ukončením provozu městských lázní uspořádala Slávie Chomutov poslední 

plavecké závody. Zúčastnilo se jich 18 oddílů z celé České republiky a do Chomutova zavítal i 

slovenský reprezentant Matej Kuchár. Nechyběly ani účastnice londýnské olympiády Petra 

Chocová a domácí Simona Baumrtová, která vyhrála pět ze šesti disciplín.  

 

 V rámci 3. kola Poháru České pošty (Český pohár) přivítali fotbalisté FC Chomutov na 

svém stadionu 26. září Viktorii Plzeň. Proti přednímu českému celku a nedávnému účastníku 

Ligy mistrů se domácí dlouho drželi, dokonce vedli 2:0, nakonec však odešli poraženi 2:3. 

Utkání sledovalo 1 100 diváků. 

 

Říjen 
 

 
 

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov stále patří do nejužší české špičky, ale na vrcholy 

útočí ze spoda. Po základní části extraligy třetí tým ve čtvrtfinále play off hladce vyřadil šestý 

Radotínský SK a těsně přešel i přes druhé Eagles Praha, ve finále ale nestačil na Spectrum 

Praha, s nímž prohrál 0:3 na zápasy. Druhé místo je pro chomutovské mužstvo úspěchem, 

vzhledem k problémům se sestavou v důsledku nemocí a zranění. Bobři jsou nejúspěšnějším 

českým celkem, ve finále nejvyšší soutěže chyběli naposledy v roce 1996. Od té doby byli 

desetkrát zlatí a šestkrát stříbrní. 
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Listopad 
 

          V galerii Špejchar se od 1. listopadu 

do 31. ledna 2013 uskutečnila výstava 

litografií a leptů světoznámého umělce, 

grafika, malíře, ilustrátora a scénografa 

Oldřicha Kulhánka. Exponáty představily 

autorovu figurální kresbu, zejména akty. 

Tvůrce současných českých bankovek a 

mnoha poštovních známek se zúčastnil 

vernisáže (na snímku), bohužel těsně před 

ukončením výstavy, 28. ledna 2013, náhle 

zemřel. 

 

            Hráči SC Beavers Chomutov Milan Podlaha a Marek Malý se s juniorskou reprezentací 

v první půlce listopadu zúčastnili Mistrovství světa v softbalu juniorů v Paraná v Argentině. 

Český výběr obsadil dělené 9. – 10. místo. 

 

 Pod názvem Severská výzva se v chomutovské hale 15. listopadu uskutečnilo utkání 

dvou nejlepších celků florbalové extraligy mužů Tatranu Omlux Střešovice a TJ JM Pedro 

Perez Chodov. Zápas, který byl pojat jako propagace florbalu, skončil vítězstvím Chodova 8:7 

po prodloužení. Přestože utkání v přímém přenosu přenášela televize, do hlediště dorazilo 

1 020 diváků. 

 

 Osmý česko-německý hudební festival Cumbajšpíl, který je zaměřený především na 

interprety z obou stran Krušnohoří, změnil termín i místo konání. Uskutečnil se během dvou 

večerů 16. a 23. listopadu v budově zavřených městských lázní. Z místních kapel vystoupily 

Whispering Of Soul, Haj Hou, Kiss The Sun, Skyca, také jako obvykle Meniak z Chemnitz. 

V pozici hostů se například představily skupiny Sunshine, The Sonic Boom Foundation, Owl, 

Fiordmoss a jako o rok dřív Schwarzprior.  

 

             O čtyři cenné kovy rozšířila plavkyně 

Simona Baumrtová svou sbírku medailí 

z evropských šampionátů na Mistrovství 

Evropy v krátkém bazénu ve Francii. Nejlepší 

česká plavkyně získala bronzy ve znakových 

disciplínách 50, 100 i 200 metrů a v závěru 

šampionátu dokonce s polohovou štafetou 

vybojovala stříbro.  
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Prosinec 
 

 
 

 Chomutovský hokej se rozloučil s nejslavnější osobností své historie. Miroslav Kluc, 

fenomenální střelec a kapitán týmu ve 40. a 50. letech minulého století, zemřel 4. prosince, 

tři dny po svých 90. narozeninách. Pohřeb proběhl ve strašnickém krematoriu v Praze, kam 

hokejovou legendu přijeli vyprovodit i zástupci chomutovského klubu. 
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 Městské divadlo patřilo 9. prosince tanci. Konal se tam již 27. ročník Chomutovského 

tanečního gala – Velké ceny města Chomutova, což je pohárová soutěž ve sportovním tanci 

třídy BAM ve standardních a latinskoamerických tancích. Konkurence byla značná, protože 

soutěžit přijely i páry ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. Přesto v kategorii 

latinskoamerických tanců vítězství obhájila dvojice Jan Onder – Lucie Hunčárová (na snímku 

na předchozí straně), která je v Chomutově dobře známá a oblíbená nejen díky každoroční 

účasti, ale i díky působení v populární televizní soutěži StarDance.  

 

 
 

            K sedmi evropským medailím přidala 13. prosince plavkyně Simona Baumrtová i první 

světovou. Na Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu v Istanbulu získala na trati 100 m 

znak bronz a byla to současně první medaile pro české plavání z MS po deseti letech! Za 

skvělou reprezentaci se Simona dočkala uznání i v Chomutově, když se 21. prosince během 

přestávky hokejového utkání před zaplněným hledištěm zimního stadionu podepsala do 

pamětní knihy města a z rukou primátora Jana Mareše obdržela šek na 50 000 korun na další 

přípravu.  

 

 V krátkém sledu na prahu Vánoc si Chomutované mohli dvakrát dopřát oblíbenou 

Rybovu Českou mši vánoční. Poprvé si klasickou skladbu mohli vychutnat 18. prosince 

v městském divadle, kde ji v rámci Chomutovských hudebních večerů prezentoval Pěvecký 

kvartet sólistů a ženský pěvecký sbor Clavis Cordium. Podruhé tradičně o půlnoci 24. prosince 

v kostele svatého Ignáce v podání pěveckých sborů za doprovodu Komorního orchestru města 

Chomutova. 
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2. 2. Splněný olympijský sen uprostřed doby bronzové 

  

 Simoně Baumrtové, české plavecké hvězdě ze Slávie Chomutov, vyšel rok 2012 takřka 

dokonale. Další výkonnostní posun přetavila v medaile na mistrovstvích Evropy i světa a také 

ve fantastické výkony na olympiádě v Londýně. 

 Úvod roku ovšem nic dobrého nevěstil, Simona dostala příušnice, a tak místo „hltání“ 

objemů v bazénu byla nucena skoro tři týdny odpočívat. Na konci ledna odjela s reprezentací 

na mezinárodní závody do Lucemburska, kde i přes tréninkový výpadek zaplavala poměrně 

slušné časy. V únoru ji čekalo vysokohorské soustředění ve Schnalstalu, které bylo zaměřené 

nejen na naplavání kilometrů, ale i na zlepšování kondice zejména prostřednictvím běhů na 

lyžích. V březnu se v Londýně, přímo v novém olympijském bazénu, konaly závody British 

Gas.  Na nich Simona zaplavala výborné časy a přiblížila se k dosud nesplněným A limitům na 

OH. Překonat se jí je podařilo hned o dva týdny později při Českém poháru v oblíbeném 

bazénu v Českých Budějovicích, kde v minulosti splnila limity na MS juniorů 2008 a MS 

v Římě 2009. Českobudějovický bazén opět „nezklamal“ a splněný limit A na OH do Londýna 

měl současně hodnotu nového českého rekordu na 200 m znak – 2:10,76. Překonaný rekord 

byl Simoniným časem a pocházel z období později zakázaných polyuretanových plavek.  

 Začátkem dubna nejlepší česká plavkyně současnosti absolvovala s reprezentací 

náročné soustředění v Brně. Pak však přišly zdravotní komplikace, kdy během tří týdnů 

dostala dvakrát angínu. Prakticky ihned z postele se zúčastnila Velké ceny Chomutova, kde 

nečekaně překonala další „polyuretanový“ rekord, když na 100 m znak zaplavala čas 1:01,45. 
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 Za další tři týdny se Simona s národním týmem vydala na Mistrovství Evropy v plavání 

v dlouhém bazénu do Debrecenu, kde se plně projevila její vynikající forma. Na 50 m a 200 m 

znak obsadila 6. místo, vrcholem pak byl závod na 100 m znak. V něm třikrát překonala český 

rekord a obsadila skvělé 3. místo v čase 1:00,57. Další program, jenž už byl podřízen přípravě 

na olympiádu, pokračoval bez problémů. Během června a července Simonu čekala společně 

s oddílem dvě náročná soustředění, první v teple ve španělské Calelle a potom ještě týden 

v Praze-Podolí. O dobré formě se následně přesvědčila na republikovém mistrovství v Praze, 

přestože tradičně neplavala znakařské tratě. Na 200 m polohový závod se přiblížila českému 

rekordu na pouhých 0,02 vteřiny. 

          Na přelomu července a srpna se Simona 

dočkala svého sportovního snu – účasti na 

XXX. letních olympijských hrách v Londýně. 

Těsně předtím, než do dějiště odcestovala, 

zúčastnila se vernisáže výstavy, kterou právě 

k olympiádě v Londýně připravilo Oblastní 

muzeum v Chomutově a která mapovala 

osudy třiatřiceti známých olympioniků, kteří 

jsou nebo byli nějak spjati s Chomutovem. A 

pak už přišel vrchol dosavadní Simoniny kariéry – olympiáda v Londýně. I v této nejtěžší 

možné konkurenci chomutovská plavkyně předvedla v obou znakových disciplínách takřka 

neskutečné a pro české plavání historické 

výkony, které jí přinesly 10. místo na 100 m a 

14. místo na 200 m. V obou přitom překonala 

český rekord, na 200 m časem 2:10,03 a na 

100 m 59,99! Tímto časem z rozplaveb jako 

první česká plavkyně vůbec prolomila hranici 

jedné minuty! Přes mírné zhoršení na 1:00,02 

v semifinále ji od vysněného finále dělily jen 

dvě desetiny vteřiny, postupový čas byl 59,82. 

 Po krátkém srpnovém odpočinku začalo pro Simonu září tradičním soustředěním na 

kolech v kombinaci s plaveckými tréninky ve Znojmě. Poté společně s reprezentací odletěla 

na náročné soustředění na Kypr. Ihned po návratu i přes velkou únavu se zúčastnila 

oblíbených Plzeňských sprintů, kde dosáhla dvou českých rekordů – na 100 m motýlek 59,54 

a 100 m polohový závod 1:01,06. Trenéři Tomáš Baumrt a Jaroslav Jezbera s obavou 

očekávali změnu bazénu, která po 32 letech Slávii čekala s přestěhováním do nového 

25metrového na Zadních Vinohradech. Tréninkově, ale hlavně výkonnostně se to naštěstí 

vůbec neprojevilo. 

 Další kvalitně obsazené závody čekaly Simonu Baumrtovou v listopadu v Brně. Zde 

překonala další dva české rekordy, když 50 m znak zaplavala za 26,83 a a 100 m znak za 

57,73. Tímto časem překonala o 0,02 vteřiny rekord Ilony Hlaváčkové z roku 2001, který byl 

tehdy dokonce rekordem evropským.  
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 Tyto časy znamenaly přední pozice v evropských tabulkách, a proto Simona odjížděla 

na Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu do francouzského Chartres jako jedna 

z favoritek. Opět nezklamala, snad jen ve finále na 100 m znak, kde si pohoršila čas oproti 

semifinále. Celková bilance ale byla skvostná – třikrát 3. místo v individuálních závodech na 

50, 100 a 200 m znak a jedenkrát 2. místo v polohové štafetě 4 x 50 m. V jednadvaceti letech 

se tak Simona Baumrtová stala první českou plavkyní, která na vrcholné akci získala čtyři 

medaile (na snímku). A k tomu ještě dosáhla tří českých rekordů – 50 m znak 26,68, 100 m 

znak 57,25 a 200 m znak 2:03,43.  
 

 
 

 Po krátké přestávce čekalo od 12. do 16. prosince Simonu Mistrovství světa v plavání 

v krátkém bazénu v Istanbulu. Pokračovala zde ve skvělých výkonech, které byly odměněny 

3. místem na 100 m znak v novém českém rekordu 57,18 a 5. místem na 50 m znak v čase 

26,61, který byl též novým českým rekordem. I v poslední disciplíně na 200 m znak se dostala 

do finále, kde obsadila 7. místo. 

 Medailí na světovém šampionátu završila Simona Baumrtová rok, který byl zcela 

jednoznačně nejúspěšnějším v její dosavadní kariéře. Překonala v něm 17 českých rekordů, 

účastí na olympiádě si splnila sportovní sen a na vrcholných evropských a světových akcích 

vybojovala šest medailí. Vzhledem k tomu, že i s předchozími sezonami měla na kontě již 

sedm medailí z individuálních disciplín a všechny byly z bronzu, stanovila si chomutovská 

plavkyně za cíl pro příští rok tuto „dobu bronzovou” ještě vylepšit. 
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2. 3. Víra Piráty po 38 letech dovedla do extraligy 
 

 Frustraci z nečekaného vyřazení ve finále play off 1. ligy hodil hokejový Chomutov 

brzy za hlavu a s vervou a již tradičním přáním postoupit do extraligy se vrhnul do sezony 

2011/2012. V létě přitom došlo k mnoha změnám.  

 Předně se klub přestěhoval do nového stadionu na Zadních Vinohradech, který nabízí 

nepoměrně vyšší komfort pro hráče i diváky. Změnil i název, z KLH Chomutov se v návaznosti 

na povedené marketingové kampaně v pirátském duchu v předchozích sezonách přejmenoval 

na Piráti Chomutov. Trenérské taktovky se chopil další znamenitý trenér Václav Sýkora, který 

si za asistenta zvolil svého dlouholetého parťáka Jana Votrubu. K radikálním změnám došlo i 

v hráčském kádru. Za Radka Dudu, Zdeňka Skořepu, Tomáše Slováka, Františka Bombice, 

Pavla Selingera a další hokejisty, kteří ho opustili, přišli převážně extraligoví hráči v nejlepším 

věku, byť to nebyly hokejové hvězdy. Ze zajímavých jmen si zaslouží vyzdvihnout snad jen 

brankář Milan Řehoř, který léta Chomutov trápil coby strážce jihlavské brány, a zámořská 

trojice Brett Palin, Dwight Helminen a Jeff Jillson. Ke značnému kvalitativnímu posunu došlo 

u mládeže, kde klub pro juniory, mladší a starší dorost získal statut Akademie Českého svazu 

ledního hokeje. Kromě kreditu statut přináší značnou pomoc od svazu, například platy pro 

hlavní trenéry uvedených kategorií, metodickou pomoc ze zahraničí i automatickou ochranu 

před sestupem pro systematickou práci bez ohledu na výsledky.  

 Příprava A týmu proběhla úspěšně, Piráti v jejím rámci bez ztráty bodu vyhráli turnaj 

ve Zvolenu, kde se střetli s domácím mužstvem, Žilinou a slovinskou Ljubljanou. V dalších 

přípravných zápasech porazili například Litvínov, Spartu Praha a Karlovy Vary. A právě první 

ze dvou utkání proti Západočechům vešlo do historie jako premiérové na novém stadionu. 

Chomutov ho vyhrál 3:2, přičemž střelcem historického prvního gólu domácích hokejistů 

v novém působišti byl ve 27. minutě Zdeněk Ondřej. 
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 Do 1. ligy tedy Piráti Chomutov vstoupili dobře naladěni a s velkým očekáváním. 

Jenže nadšení, bojovnost a lehkost z přípravy byly ty tam. Trápení v koncovce a časté bodové 

ztráty Chomutov prakticky hned v začátku vyřadily z bojů o první místo, které pevně držel 

jediný vážný konkurent z Ústí nad Labem. V listopadu a prosinci sice přišlo herní a výsledkové 

vzepětí a s ním přiblížení se Ústí, ale to skončilo po Novém roce porážkou právě na ledě lídra 

tabulky. Za zmínku stojí v rámci 1. ligy rekordní výsledek 14:3, kterým Chomutov před Vánoci 

znectil poslední Most. 

 Vedení klubu se neutěšenou situaci pokusilo zlepšit dalšími změnami. Na pozici 

šéftrenéra brankářů angažovalo Josefa Bruka, který si jméno udělal zejména dlouholetou 

spoluprací s Dominikem Haškem. Přímo do brankoviště pak v závěru přestupního termínu 

přivedlo Tomáše Dubu, dvojnásobného juniorského mistra světa, mistra ČR, reprezentanta 

ČR a oporu Lva Poprad v nejlepší evropské soutěži, ruské KHL. V Chomutově ale Tomáš Duba 

hned v prvním zápase šel z branky po 20 minutách a třech gólech a po dalších třech zápasech 

se v pátém zranil. Když se do branky vrátil v play off, inkasoval v Ústí n. L. sedmkrát. Zbytek 

sezony proto odchytaly prvoligové stálice - Miroslav Hanuljak a především Milan Řehoř. 

 Základní část 1. ligy Chomutov dokončil na 2. místě se 112 body, druhý byl i v tabulce 

venkovních zápasů (se 47 body), naopak první v tabulce domácích zápasů (se 65 body). Přes 

dílčí nespokojenost s dosavadní bilancí i hrou zůstával cílem pro play off postup do extraligy. 

V této souvislosti klub vyhlásil jednoduchou marketingovou kampaň VĚŘÍM, jež měla ve 

všech, kteří se okolo chomutovského hokeje pohybují, probudit víru ve společný úspěch.  
 

 
 

 Tato víra byla krátkodobě nahlodána nevídanou trenérskou výměnou, když dvojice 

Václav Sýkora - Jan Votruba byla odvolána v rozehraném semifinále za stavu 3:2 na zápasy. 

Na trenérskou lavičku se postavili Jiří Doležal, Leo Gudas a Stanislav Mikšovic, přičemž ani 

jeden z nich do té doby většího úspěchu nedosáhl a první jmenovaný byl dokonce pro špatné 

výsledky odvolán z Berouna. To už měl chomutovský tým za sebou poměrně lehce zvládnuté 
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čtvrtfinále proti Havlíčkovu Brodu. Úvodní zápasy doma vyhrál, byť druhý až v prodloužení 

(3:1, 3:2 po prodl.). Na Vysočině pak nejprve klopýtl (2:4), další zápas ale dovedl do 

vítězného konce (5:3) a předpoklady potvrdil i v pátém zápase, v němž soupeře rozstřílel 

(11:2). V již zmíněném semifinále se Piráti utkali s Olomoucí. Stejně jako v předchozí sérii se 

doma ujali vedení 2:0 na zápasy, když ten druhý ve svůj prospěch rozhodli v prodloužení (7:3, 

2:1 po prodl.). Na snímku se z gólu v olomoucké síti spolu s diváky radují Jakub Orsava (vlevo) 

a kapitán Milan Kraft, oba v bílém dresu. Výsledkově Piráti zvládli i první střetnutí na Hané 

(3:0), v druhém však Hanákům podlehli (0:2). Rozčarováním byl až pátý zápas v Chomutově, 

neboť i ten po křečovitém výkonu prohráli (2:3). Následovala již popsaná výměna trenérů, za 

kterou si management klubu vytrpěl ostrou kritiku médií i hokejové veřejnosti. 
 

 
 

 Nový trenér Jiří Doležal se s mužstvem seznamoval v autobuse cestou do Olomouce 

na šestý semifinálový zápas. Piráti na Hané prakticky celý zápas vedli, ale čtyři minuty před 

koncem inkasovali vyrovnávací gól a nakonec podlehli v samostatných nájezdech (1:2 po s. n.). 

Stav série byl 3:3 a rozhodnout tak musel sedmý zápas. Chomutov ho před vlastními diváky 

odehrál zodpovědně a zaslouženě se radoval z vítězství 2:0 a z postupu do finále.  

 V něm se potřetí za sebou proti sobě postavily Chomutov a Ústí nad Labem, tedy dva 

nesmiřitelní soupeři, největší favorité soutěže a kluby s nejlepší ekonomickou situací v rámci 

1. ligy. Tradiční derby se podle očekávání setkalo s obrovským zájmem fanoušků, všechna 

utkání v Chomutově byla vyprodaná, v Ústí pak od třetího zápasu. Piráti do finále nevstoupili  

dobře, úvodní zápas po vyrovnaném průběhu prohráli 3:7, když 3 branky dostali v posledních 

minutách. I druhý zápas byl vyrovnanou bitvou, kterou ale výsledkově lépe zvládl Chomutov. 

Po základní hrací době byl stav 3:3, ale v prodloužení se z vítězné trefy, kterou navíc musel 
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potvrdit až videorozhodčí, radovali hosté. I třetí zápas, už na chomutovském ledě, rozhodlo 

prodloužení. Strhující utkání zahájili třemi góly hosté, Chomutov však ještě v 1. třetině skóre 

srovnal. Hosté pak vedli ještě dvakrát, v 55. minutě však byli k vítězství blíž Piráti, ale i Ústečtí 

ještě dokázali vyrovnat. V prodloužení dal vítězný gól na 7:6 opět Chomutov. Z ofenzivní smrště 

se oba celky poučily a ve čtvrtém utkání se zaměřily na obranu. Úspěšnější byli Ústečtí Lvi. 

Chomutov se prosadil jen jednou, v 58. minutě snížil na 1:2, pak však při hře bez brankáře 

inkasoval a nakonec Ústí n. L. podlehl 1:4. Také pátý zápas hraný v krajském městě Chomutov 

prohrál, tentokrát 1:3, když znovu ústeckého brankáře překonal až v úplném závěru. Piráti 

tak v šestém zápase na vlastním ledě měli nůž na krku, protože další porážka by znamenala 

vyřazení. Tlak Chomutov zvládl, když z opatrné hry vytěžil vedení a poté, co soupeř otevřel 

obranu, přidal další góly. Nakonec zvítězil 4:1. Napínavá série dospěla do sedmého zápasu, 

na který si vedení chomutovského klubu připravilo překvapení. Tým posílil plzeňský útočník 

Jan Kovář, který už oběma soupeřům pomáhal v předchozích dvou sezonách. Na jaře 2010 

v chomutovském dresu gólem rozhodl 7. zápas v Ústí, o rok později zase v ústeckém pomohl 

sestřelit Chomutov. A rčení, že kdo má Jana Kováře, vyhrává finále 1. ligy, potřetí platilo. 

Reprezentant ČR k úspěchu Chomutova v sedmém duelu přispěl třemi asistencemi. Drama 

odstartovalo gólem Ústí, Chomutov ve 2. třetině vyrovnal, ale ještě před jejím koncem se 

vedení opět ujali domácí. Piráti v 50. minutě gólem v přesilovce srovnali na 2:2 a zápas tak 

dospěl k prodloužení. To se hrálo necelých osm minut, když si na zpětnou přihrávku před 

branku najel obránce Jakub Grof a puk poslal nad rameno ústeckého brankáře. Fanouškům 

dlouho z paměti nevymizí Grofovo radostné šílenství a úprk kolem celého stadionu, během 

něhož ho po ledě nahánělo celé mužstvo. Zlatý gól poslal Chomutov do baráže! 

 Mužstvo se v průběhu finále semklo a spolu s fanoušky se na rozhodující sérii sezony 

těšilo. A to přesto, že soupeřem byl Bruslařský klub Mladá Boleslav, se kterým měl Chomutov 

ve vyřazovací části 1. ligy či v baráži výrazně negativní bilanci jednoho vyhraného proti 

dvanácti prohraným zápasům. Pro Středočechy se baráž stala tradicí, hráli ji popáté v řadě. 

Proto jejich zkratku BK hokejoví fanoušci trochu škodolibě prezentují jako „Barážový klub“. 

Čtyřikrát Boleslavští baráž vyhráli a vždy u toho byl útočník Nikola Gajovský. Tentokrát však 

štístko Gajovský stál na straně Chomutova. 

 Série začala v Mladé Boleslavi. Domácí se ujali vedení, které v 53. minutě navýšili na 

2:0. Chomutov však ještě stačil výsledek senzačně otočit. Ještě v téže minutě snížil a o čtyři 

minuty později vedl! Zápas pak vítězstvím 

Pirátů 3:2 i skončil. Výborně Chomutov 

zahájil i druhé utkání, když po 1. třetině 

vedl 2:0. Domácí pak svou hru od základu 

změnili, využili čtyři přesilovky a nakonec 

vyhráli 6:2. Série se stěhovala do 

Chomutova. Fanoušci Pirátů, na rozdíl od 

mladoboleslavských, o baráž projevovali 

obrovský zájem a na vstupenky neváhali 

stát několikahodinové fronty, viz snímek.  
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 Chomutov v prvním domácím zápase otočil z 1:2 na 4:2, po snížení na rozdíl jediného 

gólu se o konečné vítězství 4:3 hodně bál. Také ve druhém střetnutí se ujal dvoubrankového 

vedení, ale hosté vyrovnali na 2:2 a v samostatných nájezdech byli úspěšnější. Pátý zápas se 

hrál opět v Mladé Boleslavi. Piráti ho zvládli bravurně, když po precizním výkonu v obraně a 

hattricku kanonýra Davida Hrušky zvítězili 3:0. Šestý zápas v Chomutově, který už mohl být 

postupový, ale skončil znovu vítězstvím Mladé Boleslavi. Ta se ve třetí třetině za stavu 2:2 

ubránila velkému tlaku domácích a poté v 50. minutě sama vstřelila vítězný gól na 3:2. Na 

snímku puk z hole Davida Hrušky cinká o boleslavskou tyčku. 
 

 
 

 Třetí série v řadě dospěla do sedmého zápasu a Chomutov tak 26. dubna nastoupil 

k 78. soutěžnímu utkání v sezoně. Do Mladé Boleslavi jelo Piráty povzbuzovat několik stovek  

chomutovských fanoušků, další měli možnost „zápas o všechno“ sledovat v přímém přenosu 

v kině Svět. Domácí utkání rozehráli lépe, ve 3. minutě se ujali vedení, ale Lukáš Endál o dvě 

minuty později vyrovnal a ve 12. minutě se Chomutov zásluhou Davida Havíře ujal vedení.  

Také druhou třetinu Boleslavští zahájili náporem a puk dopravili do sítě, ale video ukázalo, že 

kopnutím. Paradoxně se tak prosadili hosté, v 31. minutě na 1:3 upravil David Hruška. Na 

začátku třetího dějství pak domácím vítr z plachet sebral přesilovkový gól Richarda Diviše. 

Domácí sice ve 49. minutě snížili na 2:4, ale Piráti jim pozorným a bojovným výkonem víc 

nedovolili a vítězství a tím i postup do extraligy si pohlídali!  
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 Div, kolik sil Pirátům ještě zbylo na oslavy. Křepčili už na ledě čerstvého odpadlíka 

z extraligy, po návratu do Chomutova se v noci radovali s fanoušky na svém zimním stadionu, 

pak se postupový mejdan přelil na diskotéku a po skromném odpočinku druhý den znovu 

předstoupili před jásající dav na náměstí 1. máje, na levém menším snímku u mikrofonu 

brankář Milan Řehoř. Oslavy byly mohutné i na straně fanoušků. Mnozí na „chomutovské 

Nagano“ čekali desítky let, jiní v souladu s úspěšnou marketingovou kampaní VĚŘÍ, že tohle 

je potkalo jednou za život, že totiž Chomutov a hokejová extraliga k sobě budou patřit „na 

věčné časy“. Mimořádně zdařilou sezonu Pirátů Chomutov umocnily i tituly mistrů České 

republiky v kategoriích mladších dorostenců a juniorů. 
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2. 4. Big beatové oslavy vyšperkovala britská legenda  

 Uriah Heep se podle všeho dají označit za nejvýznamnější hudební těleso, které kdy 

v Chomutově vystupovalo. Na koncert, jež v rámci festivalu Otevřeno proběhl ve sportovní 

hale 7. června, ovšem bylo při ceně vstupenky 590 korun zvědavých jen 1 200 diváků. Přes 

pokročilý věk většiny členů skupiny předvedli Britové energickou show, během níž zaznělo 

šestnáct skladeb na pomezí hard rocku, heavy metalu, progressive rocku a někdy také jazzu, 

časem prověřených hitů i písní z posledního studiového alba Into The Wild. Jmenovitě to byly 

Against The Odds, Overload, Traveller In Time, Sunrise, All My Life, I´m Ready, Between Two 

Worlds, Stealin´, Too Scared To Run, Nail On The Head, Into The Wild, Gypsy, July Morning, 

Lady In Black a v přídavku Free&Easy a Easy Living. Před přídavkem Bernie Shaw, Mick Box, 

Phil Lanzon, Trevor Bolder a Russell Gilbrook převzali přímo na pódiu dárky od města 

Chomutova, které jim předali primátor Jan Mareš, jeho náměstek Jan Řehák a jednatelka 

společnosti Kultura a sport Věra Flašková.  

            Britská legenda na Chomutovsku nejen 

koncertovala, ale pohybovala se tu tři dny. 

Ubytovala se totiž na zámku Červený hrádek, 

odkud vyjela i na druhý český koncert do 

Plzně. Třináctičlenný tým Uriah Heep na 

zámek dorazil 7. června odpoledne, tedy jen 

pár hodin před chomutovským koncertem. 

Pobyt na Chomutovsku hudebníci zahájili 

prohlídkou zámku. Se svou volbou byli velmi 

spokojeni, podle vyjádření tourmanagera cítili 

silnou potřebu odvděčit se večer vydařeným 

koncertem. A to se jim beze zbytku povedlo.  
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 Vystoupení Uriah Heep skvěle zapadlo do oslav padesáti let big beatu v Chomutově. 

Jubileum připomenula v úvodu festivalu série koncertů v Rigolettu na náměstí 1. máje, tedy 

v místech, kde před půlstoletím fungoval legendární klub Švermák. Pamětníkům i mladší 

generaci se tu představily skupiny Fontána, Natural, Delfíni, We, Petr Tůma se skupinou a 

Authority, které na Chomutovsku psaly první kapitoly big beatové historie. Nejvýznamnější 

osobnosti z těchto kapel byly před koncertem Uriah Heep oceněny pamětní plaketou.  
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

 Rada města Chomutova v roce 2012 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Martin Klouda     Ing. Rudolf Kozák  

  Mgr. Jan Mareš     Mgr. Milan Märc 

  Stanislav Mikšovic     Ing. Jan Řehák 

  Jindřich Stádník     Jana Vaňhová 

  Ing. Kamila Vrtišková  

 

            Rada města Chomutova v roce 2012 zasedala pětadvacetkrát, z toho jedenadvacetkrát 

řádně a čtyřikrát mimořádně. Zasedání proběhla v termínech: 4. ledna, 16. ledna, 30. ledna, 

13. února, 27. února, 5. března, 12. března, 19. března, 2. dubna, 23. dubna, 7. května,       

14. května, 28. května, 4. června, 11. června, 25. června, 9. července, 27. srpna, 3. září,       

10. září, 8. října, 22. října, 5. listopadu, 12. listopadu a 3. prosince. S jirkovskými kolegy se 

chomutovští radní na společném jednání v roce 2012 nesešli. 

 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2012 pracovalo ve složení (abecedně): 

MUDr. Jiří Binter 

Mgr. Eva Blažková 

Ing. Daniel Černý  
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Ing. Vojtěch Čihař 

Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík  

Ing. Helena Hanyšová 

Ing. Jiří Hartman 

Ing. Miloň Houda 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

PaedDr. Marie Kindermannová 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Ing. Rudolf Kozák 

MUDr. Martin Krákora 

Ing. Květoslava Krotilová (zemřela 29. prosince 2012) 

 

 

 

Mgr. Andrea Löblová 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Mgr. Milan Märc 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

MVDr. Přemysl Rabas 

Jindřich Stádník 

Marie Štáfková 

MUDr. Jiří Valeš 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Ing. Kamila Vrtišková 

Vlastimil Waic 

Bc. Alena Zadáková 

Libuše Zmátlová 

 

 Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2012 zasedalo šestkrát, ve všech případech 

v řádném termínu. Jednání proběhla 23. ledna, 26. března, 25. června, 24. září, 26. listopadu 

a 17. prosince. 

 

 Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena v budově 

magistrátu – servisu ZM, zveřejněna na úřední desce magistrátu a dále jsou přístupná na 

webových stránkách statutárního města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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Zde je průřez nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími rozhodnutími: 

 

 Rada města byla na jednání 30. ledna seznámena se zásadními nedostatky v práci 

Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v Chomutově i s nevyhovujícím 

způsobem její spolupráce s orgány města. Proto na nejbližším zasedání 13. února bez váhání 

přistoupila na ukončení spolupráce, kterou mezitím rozvázala sama agentura.  

 

 Rada města 13. února projednala informace týkající se ohrožení onkologické léčby 

v nemocnicích Krajské zdravotní. Jednomyslně vyzvala Ministerstvo zdravotnictví ČR a 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, aby nadále nezhoršovaly podmínky pro onkologickou 

léčbu pacientů v nemocnici v Chomutově a umožnily pokračování komplexní onkologické 

péče v Ústeckém kraji včetně chomutovské nemocnice. 

 

 Na stejném jednání rada města schválila vyhlášení grantů pro rok 2012. Ty kromě 

podpory sportovních talentů tentokrát nabízely finanční pomoc subjektům zaměstnávajícím 

zdravotně postižené. Konkrétně byly vyhlášeny granty Podpora rozvoje sportovních talentů 

z řad dětí a mládeže (finanční rámec 100 000 Kč, pro jednoho žadatele maximálně 30 000 

Kč), Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru 

(finanční rámec 70 000 Kč, pro jednoho žadatele maximálně 10 000 Kč) a Podpora pracovní 

integrace osob se zdravotním postižením, zejména mentálním handicapem (finanční rámec 

100 tisíc Kč). 

 

 Na základě předloženého hodnocení České školní inspekce radní 12. března potvrdili 

na další období ve funkcích všechny ředitele škol, kterým by posledního července 2012 

končilo šestileté funkční období. Mgr. Libuše Slavíková, Mgr. Miloslav Hons, PaedDr. Václav 

Mach, Mgr. Karel Poláček, Mgr. Vlasta Marková, Mgr. Miloš Zelenka, Mgr. Jitka Červená, 

Mgr. Hana Horská, Marie Grimlová a Bc. Irena Kopecká tak zůstávají řediteli příspěvkových 

organizací města do 31. července 2018.  

 

 Komise pro podporu občanských aktivit předložila v březnu radě a zastupitelstvu 

návrh dotací z rozpočtu města na projekty a na činnost. Rada 12. března podle svých 

pravomocí schválila dotaci ve výši 704 000 korun pro 43 žadatelů. Zastupitelstvo o dva týdny 

později povolilo vyplatit sumu 2 160 000 korun 20 žadatelům o dotaci na činnost, stejně jako 

podpořilo celkem 185 000 korunami konkrétní projekty sedmi žadatelů. Orgány města tímto 

způsobem pomáhají financovat aktivity ze sportovní, kulturní i sociální oblasti. Zájem 

žadatelů je přitom oproti možnostem města asi trojnásobný.  

 

 Zastupitelé na jednání 26. března také rozdělovali peníze pro takzvané podporované 

sporty. Z celkové částky 8 675 000 korun si 5 250 000 ukrojili hokejisté Piráti Chomutov, kteří 

si tak polepšili o 650 000 korun. Další sporty naopak dostaly oproti předchozímu roku méně 

– fotbalisté FC Chomutov 1 000 000 korun (o 250 000 méně), basketbalisté Levharti 
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Chomutov 725 000 korun (o 500 000 méně), národní házenkářky SK Chomutov NH 400 000 

korun (o 50 000 méně), plavci Slávie Chomutov 350 000 korun (o 50 000 méně), zápasníci 

Czech Wrestling Chomutov 300 000 korun (o 350 000 méně), judisté VTŽ Chomutov 300 000 

korun (o 50 000 méně), volejbalisté TJ VEROS Chomutov 150 000 korun (o 200 000 méně). 

Softbalisté SC 80 Chomutov dostali 200 000 korun jako o rok dříve. Z peněz na podporované 

sporty, ale prostřednictvím žádosti o dotaci na činnost, nově zastupitelé přispěli i fotbalistům 

AFK LoKo Chomutov 175 000 a kanoistům SC 80 Chomutov 150 000 korunami.  

 

 Na tomtéž zasedání městské zastupitelstvo schválilo prodej pozemků pod bývalým 

kinem Evropa na Březenecké a kolem něj firmě RENT CZ, jež zde postaví obchodní centrum a 

parkoviště. Za pozemky investor zaplatí 3,3 milionu korun. Smlouva však bude podepsána, až 

si firma vyřídí všechny úřední náležitosti, tedy až bude mít v ruce stavební povolení. 

 

 
 

 Po projednání podpořili radní na svém jednání 14. května návrh na úpravu plánovací 

smlouvy na výstavbu obchodního centra Interspar (na snímku vizualizace) na území po 

zbouraném starém zimním stadionu. Investor přehodnotil původní záměr a nový market má 

být členitý, s nižší rozlohou i výškou stavby. Lépe zapadne do okolí a přitom sníží plánovanou 

dopravní zátěž v centru města. Podpořená varianta by měla mít střechu pokrytou zelení.  

 

 Plánovanou výstavbu sportovní a oddychové zóny v místě bývalého plochodrážního 

stadionu v Lipské ulici podpořili radní na zasedání 28. května schválením vítěze výběrového 

řízení na regeneraci území, kterým se stala firma RRR, s.r.o. Ta z pěti uchazečů podala 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za 22,5 milionu korun.  
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 Na stejném zasedání radní schválili dvě nová obřadní místa a jedno nevyužívané 

zrušili. Reagovali tak na poptávku snoubenců, kteří stále častěji projevují zájem o úřední 

sňatek bez známých a rodinných příslušníků. Proto nově mohou být oddáni v kanceláři 

primátora nebo prvního náměstka ve starobylé radnici, ale jen v určitých termínech, a to 

vždy první úterý v měsíci od 9 do 14 hodin. Naopak jako stálé místo pro svatební obřady byl 

zrušen salonek v městském divadle, který sloužil především jako náhradní prostor v období 

rekonstrukce obřadní síně a téměř šest let zde žádný obřad nebyl. 

 

 Společnost Heads&All Threads CZ, s.r.o, koupí od Chomutova pozemek v průmyslové 

zóně Nové Spořice. Firma, která už má sídlo v Jirkově, zaplatí 1,7 milionu korun za zhruba 

sedm tisíc metrů čtverečních, na kterých chce postavit halu. Původně chtěla deset tisíc metrů 

a cena byla vypočtena na 2,5 milionu, opozici se však cena zdála nízká a na první pokus tak 

prodej pozemků zastupitelstvem neprošel. Na zasedání 25. června už ho zastupitelé schválili. 

Město si k prodeji pozemku přidalo také tři podmínky – do dvou let postavit halu, zaměstnat 

aspoň deset lidí a odstranit ekologické zátěže. 

 

 Dosud mohly chomutovskou základní uměleckou školu navštěvovat děti od 5 let, jak 

to povoluje příslušná vyhláška. Protože ale škola chce pečovat už o rok mladší talentované 

děti, požádala si o povolení doplňkové činnosti. Tu rada města 9. července schválila. Škola 

tak od nového školního roku může včas podchycovat a v uměleckých oborech vzdělávat malé 

talenty a zároveň tak uspokojovat požadavky jejich rodičů. 

 

 Radní 27. srpna ze svého fondu schválili příspěvek 30 tisíc korun na putovní výstavu 

Ligy proti rakovině s názvem Každý svého zdraví strůjcem, která pak 20. až 21. září proběhla 

na náměstí 1. máje.  

 

 Zatímco se v prostoru Zadních Vinohrad připravovala výstavba nového plaveckého 

areálu, město ve snaze zachránit budovu městských lázní alespoň pro jiné účely od jara 

2010 opakovaně zveřejňovalo záměr jejího pronájmu. Až po ukončení dalšího výběrového 

řízení byla na radnici doručena žádost zájemce ze Žatce, který v ní chtěl zřídit soukromou 

základní školu s rozšířenou výukou plavání. Příslušná komise a rada se jí zabývaly, ale 

shledaly, že je nevýhodná. Od města by totiž bylo požadováno hrazení oprav, investičních 

nákladů, ale i nákladů na úpravu prostor pro potřeby výuky. Budova pro zřízení školy navíc 

není vhodná. Rada proto tento bezúplatný pronájem na zasedání 8. října neschválila. 

 

 Radní na zasedání 22. října schválili zadávací dokumentace na dvě nadlimitní veřejné 

zakázky na služby poskytované Magistrátu města Chomutova pro roky 2013 až 2017. První 

z nich byla na zajištění provozu, rozvoje, systémové integrace a kontinuity informačních a 

komunikačních technologií s předpokládanou cenou 25,6 milionů korun za 4 roky. Druhá 

zakázka byla na správu decentralizovaných zařízení a poskytování služeb centrální reprografie 

s předpokládanou cenou 16,3 miliony korun za 4 roky. 
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           Lékařskou pohotovostní službu v Chomutově zajišťuje Ústecký kraj, který ale vyzval 

město, aby se na financování této služby podílelo. Radní 5. listopadu žádost o spolupráci 

schválili. Celoroční lékařskou pohotovost pro děti a dorost a pro dospělé zajišťují ve všední 

dny od 18 do 20 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 19 hodin ordinace v chomutovské 

nemocnici, kterou provozuje Krajská zdravotní, a.s. Za stomatologickou pohotovostí musejí 

Chomutované dojíždět. 

 

 
 

 Zastupitelé na jednání 26. listopadu, ze kterého je snímek, schválili návrh rozpočtu 

pro rok 2013, který byl koncipován jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 1,32 miliardy 

korun. Jedná se o nejnižší rozpočet od roku 2007. Chomutov byl podle regionálního tisku 

prvním velkým městem kraje s odsouhlaseným rozpočtem. 

 

 Projednání jednoho přestupku v Chomutově přijde od ledna na 2 250 korun. Tuto 

cenu pro ostatní obce schválila 3. prosince podle skutečných nákladů na přestupková řízení 

rada města. Povinností obcí je projednávat přestupky v určené části státní správy i v oblasti 

samosprávy, k tomu si zřizují přestupkové komise. Ve správním obvodu Chomutova ale mají 

takové komise jmenované pouze v Chomutově a Jirkově. Na základě veřejnoprávních smluv 

mohou tuto službu pro jiné obce vykonávat již zřízené přestupkové komise. Od Chomutova si 

takovou službu objednávají obce Hrušovany a Místo.  

 

 Rada města na posledním jednání 3. prosince schválila harmonogram svých jednání 

v roce 2013, podle něhož se k řádnému zasedání sejde osmnáctkrát. Totéž učinili zastupitelé, 

kteří na svém posledním jednání odsouhlasili, že se v roce 2013 sejdou pětkrát. 



[61] 
 

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 
 

 V roce 2012 pracovalo pod vedením tajemníka Ing. Theodora Sojky na Magistrátu 

města Chomutova 213 zaměstnanců, tedy o devět méně než v předchozím roce. Částečně to 

bylo kvůli organizačním změnám, ke kterým došlo k 1. lednu 2012. K tomuto datu oficiálně 

vznikl nový odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí. Završen tak byl 

zájem sloučit tři odbory pod jeden, jenž by zastřešoval všechny činnosti a služby pro stavební 

podnikatele. Do čela odboru byl jmenován Ing. Vladimír Dědeček. Naopak kvůli reformě 

v sociálních službách bylo převedeno třináct zaměstnanců z oddělení hmotné nouze odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví pod Úřad práce ČR. V čele nového odboru sociálních věcí 

zůstala Bc. Kamila Faiglová. Ruku v ruce s těmito změnami byl upraven i navigační systém na  

magistrátu, kde zaujalo své místo i detašované pracoviště úřadu práce.  

 Na organizaci činností na magistrátu měla vliv i nově zřízená pracoviště pro příjem a 

výdej elektronických občanských průkazů. Od 1. července byly napojeny všechny agendové 

informační systémy úřadu na základní registry. Tyto základní registry slouží k tomu, aby 

občan nemusel prokazovat svoji identitu, ale aby si ji úředník v základních registrech našel a 

ověřil sám. Na tyto změny se úředníci státní správy připravovali již od konce roku 2011, kdy 

museli kontrolovat data v systémech a ohlašovat agendové informační systémy včetně 

přidělení rolí správě základních registrů. S tímto úkolem se magistrát vypořádal bez závad a 

od výše uvedeného data mohl pracovat s relevantními údaji ze systému základních registrů.  

 O adaptabilitě úředníků svědčí i fakt, že se bez problémů vypořádali s novelou zákona 

o veřejných zakázkách, jež přikazovala zajistit na webovém rozhraní kvůli transparentnosti 

zakázek profil zadavatele, kde občan sleduje genezi celé veřejné zakázky od zveřejnění 30 dní 

před zahájením veřejné zakázky až po její ukončení.  

 Magistrát se podílel i řadě aktivit mimo úřad. Pracovní skupina pro parkování složená 

z tajemníka, zástupce městské policie a odborníků z řad úředníků uvedla do praxe nařízení 

města č. 2/2012 o organizování dopravy na území města Chomutova. Došlo tím ke změně 

organizování dopravy v okolí nemocnice s poliklinikou. Zavedení zpoplatněného parkování 

v této oblasti znamená zklidnění situace zejména pro obyvatele ulic Edisonova, Haškova, 

Gorkého, Bělohorská, Pionýrů a Kochova. Aktivně se svými příspěvky a účastí v sekci pro 

kvalitu ve veřejné správě při Ministerstvu vnitra úředníci podíleli na organizování dvoudenní 

konference kvality ve veřejné správě v Praze a jako členové pracovních skupin Ministerstva 

vnitra ČR a Svazu měst a obcí ČR přinášeli důležité podklady pro rozhodnutí orgánů 

připravujících Koncepci ve veřejné správě včetně připomínek k připravovaným zákonům. 

Tajemník magistrátu Ing. Theodor Sojka reprezentoval tajemníky úřadů na konferenci České 

manažerské asociace a v rámci setkání vedoucích úředníků zemí Evropské unie na konferenci 

ve španělském Cádizu.  

 V rámci personální politiky měli úředníci možnost se v elektronické anonymní anketě 

vyjádřit ke svým nadřízeným a zvážit jejich činnost v oblastech řídících schopností, motivace 

a empatie k podřízeným. Stejným způsobem proběhla anketa spokojenosti zaměstnanců 

s prací na úřadě. Magistrát se tak hlásí k moderním metodám řízení, jako je benchmarking 
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(výkonnostní porovnávání s jinými městy), metoda CAF (Common Assessment Framework – 

společný hodnotící rámec) a k proklientsky zaměřenému přístupu k občanům. Na podporu 

rušení všech bariér mezi občany a úřadem, ať už sociálních nebo i fyzických, opět proběhl 

kurz znakové řeči a byl vytvořen dětský koutek, v němž se zabaví děti, jejichž rodiče si vyřizují 

úřední záležitosti. V rámci prorodinné politiky úřadu bylo možno zapojit rodinné příslušníky 

do elektronického vzdělávání. Politika kvality úřadu je deklarována na vývěskách na chodbách 

i v kancelářích. Jejím hlavním mottem je snaha, aby klient magistrát vnímal jako partnera, se 

kterým spolupracuje na společné věci. Činnost jednotlivých odborů je popsána dále. 

 

 

Odbor kancelář primátora 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2012 stejné. Vedoucím odboru je 

nadále Ing. Jarmila Mravcová. 

 

Úsek projektů 

 Úsek projektů v roce 2012 kompletně ukončil realizaci staveb Integrovaného plánu 

rozvoje města (dále jen IPRM) Chomutova vyhlášeného pro programové období 2007 - 2013 

v rámci oblasti podpory 1.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. IPRM 

Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí byl 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. Jednalo se o dílčí projekty: 

1. Centrum sportu a volného času - zimní stadion – stavebně byl ukončen v prosinci roku 

2010. V současnosti má projekt za sebou první rok udržitelnosti. 

2. Centrum sportu a volného času - tréninková hala a šatnovací blok – výstavba byla také 

ukončena v prosinci 2010. V současné době má za sebou první rok udržitelnosti. 

3. Letní stadion s tréninkovým zázemím - v roce 2012 byl projekt celkově ukončen, byla 

podána závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 118 425 141 Kč. Kontrola 

projektu ze strany poskytovatele dotace byla ukončena 29. 1. 2013.  

4. Oddychové a relaxační centrum (lázně) – projekt byl stavebně dokončen v roce 2012 a na 

podzim byl zahájen zkušební provoz. Administrace projektu proběhne začátkem roku 2013. 

5. Kulturně společenské centrum – projekt byl stavebně, administrativně i finančně ukončen 

v roce 2011, v současné době má za sebou první rok udržitelnosti.  

6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury – projekt byl stavebně ukončen 

v červenci 2012, administrace proběhla v srpnu, kdy byla podána závěrečná monitorovací 

zpráva s žádostí o platbu ve výši 893 827 Kč. Kontrolou poskytovatele dotace, která byla 

uzavřena 28. 11. 2012, byl projekt celkově ukončen. Po proplacení dotace bude zahájena 

pětiletá doba udržitelnosti projektu, která je ročně monitorována zprávami o stavu projektu. 

7. Revitalizace a regenerace v zóně – tento jednoetapový projekt byl stavebně ukončen 

v červnu 2012, administrativně pak v červenci. Spolu se závěrečnou monitorovací zprávou 

bylo požádáno o 29 136 302 Kč. Kontrola projektu byla ukončena 29. 1. 2013. Jakmile budou 
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uvolněny finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace, poběží v rámci projektu 

takzvaná udržitelnost, a to po dobu pěti let.  

8. Efektivní řízení I – v rámci projektu došlo v první etapě k vybavení kanceláře úseku 

projektů kancelářskou a výpočetní technikou. Projekt byl prodloužen do roku 2013, celkově 

byl složen ze čtyř etap, v nichž se převážně hradily mzdy týmu IPRM a odborné publikace. 

9. Efektivní řízení II – projektem byla i v roce 2012 zajišťována publicita IPRM, webové 

stránky, billboardy, tisk, milníky apod. Projekt má tři etapy a byl prodloužen do ledna 2013. 

V závěrečné fázi projektu byl zpracován videomonitoring celého nového areálu IPRM a byly 

vytvořeny tiskoviny na propagaci nově vzniklých staveb v lokalitě Zadní Vinohrady. 

 Na neštěstí pro město byl IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí postižen 

aférou okolo poskytovatele dotací Úřadu regionální rady ROP Severozápad, který na základě 

příkazu Ministerstva pro místní rozvoj v červnu 2012 zastavil proplácení dotací ukončených 

projektů. Nárokovaná částka na konci roku 2012 činila 257 400 305 Kč (118 425 141 Kč za 

projekt Letní stadion s tréninkovým zázemím, 893 827 Kč za projekt Doplnění parkovacích 

ploch a technické infrastruktury, 29 136 302 Kč za projekt Revitalizace a regenerace v zóně, 

3 255 386 Kč za projekt Efektivní řízení II a 105 689 649 Kč za projekt Oddychové a relaxační 

centrum). 

 Druhým mimořádně rozsáhlým integrovaným plánem rozvoje města je IPRM Sídliště, 

místo pro život. V roce 2012 bylo v jeho rámci zrealizováno deset stavebních celků, na které 

byly podány dvě dotační žádosti: 

1. Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná – chodníky, podchod, sportoviště. 

V rámci projektu bylo provedeno sedm staveb, konkrétně rekonstrukce ulic Dřínovská a 

Kyjická na Březenecké, rekonstrukce komunikace včetně chodníků u zdravotního střediska na 

Písečné včetně schodiště a bezbariérových přechodů, rekonstrukce podchodu do sídliště 

Zahradní (ul. Pod Břízami), rekonstrukce veřejných ploch před základní školou na Písečné, 

nová sportoviště na sídlišti Zahradní, nová sportoviště na sídlišti Písečná a 2. etapa výstavby 

parkovacích míst včetně veřejného osvětlení na Písečné. Celkové výdaje všech sedmi celků se 

vyšplhaly na 41 721 749 Kč. Z toho jsou způsobilé výdaje 40 456 532 Kč. Dotace ve výši 85 % 

činí 34 388 053 Kč. 

2. Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná – zastávky MHD. V rámci projektu byly 

provedeny tři stavební celky, konkrétně rekonstrukce zastávek MHD Kamenná a přilehlého 

okolí, rekonstrukce zastávek MHD Zahradní Tip a přilehlého okolí a rekonstrukce zastávek 

MHD Písečná a okolí. Celkové způsobilé výdaje všech tří celků dosáhly výše 5 392 536 Kč. 

Dotace o objemu 85 % byla stanovena na 4 583 655 Kč. 

 Z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad získalo město 

dotaci na projekt s názvem Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov. 

Výstavba nového turistického infocentra proběhla v roce 2012, začátkem roku 2013 byl 

projekt administrován současně se žádostí o dotaci ve výši 12 370 579 Kč.  

 V programu Cíle 3 Podpora přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi svobodným 

státem Sasko a Českou republikou skončila realizace projektu Centrum krušnohorského 

lidového umění. Příjemcem dotace je město Annaberg - Buchholz, zatímco Podkrušnohorský 
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zoopark, město Chomutov a Oblastní muzeum v Chomutově realizují jen části projektu. Na 

konci roku 2012 a na začátku roku 2013 probíhá celková administrace a vyúčtování projektu. 

 V rámci stejného programu (Cíl 3 Podpora přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi 

svobodným státem Sasko a Českou republikou) Chomutov v roce 2012 zahájil ve spolupráci 

s městem Annaberg - Buchholz projekt s názvem Marketingová opatření partnerských měst. 

Celkové výdaje se pohybují kolem 59 900 eur a mezi hlavní aktivity projektu patří analýza 

stávajících produktů, propojení internetových stránek partnerů projektu, vytvoření katalogů 

a školení v oblasti cestovního ruchu. 

 V rámci Operačního programu životního prostředí byla v roce 2012 dokončena akce 

Zateplení základní školy Zahradní. Objekt byl zrekonstruován, došlo k výměně oken, výměně 

střešní krytiny, úpravám topení a podobně. Výdaje na projekt se vyšplhaly na 47 176 291 Kč, 

z toho způsobilé výdaje činí 23 441 260 Kč. Z fondu soudržnosti bude zaplaceno 19 845 970 

Kč a ze státního fondu životního prostředí 1 167 410 Kč.   

 V rámci Integrovaného operačního programu v roce 2012 probíhaly tři projekty: 

1. Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutova a obcí správního obvodu, který byl 

ukončen v srpnu 2012. V rámci projektu byla dokončena vnitřní integrace úřadu v oblasti 

identity managementu a vazba na základní registry. Administrativně byl projekt uzavřen 

v září, kdy byla spolu se závěrečnou monitorovací zprávou podána žádost o platbu ve výši 

162 482 Kč. Již v únoru 2012 byla proplacena první část dotace ve výši 808 498 Kč. Celková 

dotace projektu tedy činí 970 980 Kč. 

2. Realizace datové sítě – metropolitní síť Chomutov, jehož cílem je vybudování základní 

telekomunikační infrastruktury pro instituce veřejné správy. V rámci projektu bude připojeno 

k metropolitní síti a tím i k vysokorychlostnímu internetu 25 objektů (budovy magistrátu, 

základní školy a další organizace zřizované městem). Ukončení projektu je plánováno na 

květen 2013. 

3. Rozvoj služeb eGovernmentu - statutární město Chomutov, jehož cílem je elektronizace 

služeb, a to zejména formou procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány 

územní veřejné správy. Hlavními aktivitami projektu jsou portály subjektů územní veřejné 

správy, spisová služba, Czech Point, datový sklad a manažerský informační systém. 

 V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost získalo město dotaci na 

projekt Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Chomutova v souladu se 

zákonem 312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově. Z projektu jsou v období let 2011 až 

2014 formou seminářů a školení vzděláváni zaměstnanci magistrátu. Monitorovací období je 

vždy po půl roce, kdy dochází k vyúčtování prostřednictvím průběžné monitorovací zprávy. 

Dosud bylo zálohově městu uhrazeno 888 063 Kč z celkové dotace projektu 2 220 161 Kč. 

 V roce 2012 byl realizován projekt Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro 

obytné domy v ul. 5. května, na který město obdrželo z Fondu vodního hospodářství dotaci 

9 milionů Kč z celkových 13 milionů nákladů projektu. V rámci projektu došlo k rekonstrukci a 

výměně splaškové kanalizace k bytovým domům se zřízením nových revizních šachet a 

zrušení stávajícího septiku. Projekt byl ukončen v červnu a 3. července byla vyplacena dotace 

ve výši 8 165 508 Kč, tj. 60 % z celkových nákladů projektu.  
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 Z dotačních fondů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Odstraňování 

bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 

získalo město dotaci na projekt Výtahem k překonání bariér v chomutovské radnici. Díky 

padesátiprocentní podpoře byl vybudován výtah do horního patra budovy v křídle, kde sídlila 

městská policie a nyní ho využívá odbor školství. V rámci akce došlo i k drobným stavebním 

úpravám. Celkové náklady projektu byly 932 523 Kč, z toho dotace činila 466 261 Kč. 

 V nově vybudovaném areálu na Zadních Vinohradech v rámci projektu Revitalizace a 

regenerace prostředí v zóně město vybudovalo dětské hřiště. Hřiště bylo doplněno lanovou 

dráhou, na kterou v říjnu 2012 město získalo dar od společnosti NET4GAS ve výši 150 000 Kč. 

 

Úsek propagace a cestovního ruchu 

 Kromě běžné agendy spočívá značná část pracovních povinností úseku v pořádání a 

zajišťování vlastních akcí města. V roce 2012 to byly reprezentační ples města Chomutova, 

společenské setkání u příležitosti Dne učitelů v Rytířském sále radnice, zpřístupnění památek 

při dubnovém Mezinárodním dni památek a sídel a zářijových Dnech evropského dědictví, 

Chomutovské Velikonoce – vystoupení dětí z mateřských škol v Rytířském sále radnice a na 

náměstí 1. máje ve spolupráci s Mateřskou školou a PZOO, Chomutovské krušení – 16. ročník 

Setkání hornických a hutnických měst, Chomutovský Dragon Cup – 4. ročník závodu dračích 

lodí na Kamencovém jezeře, oslavy 67. výročí osvobození od nacismu, udělení Ceny Jiřího 

Popela z Lobkovic, Den hudeb a navazující pravidelné koncerty dechové hudby v městském 

parku v období letních prázdnin, výstava obrazů Sylvy Prchlíkové v Art galerii na radnici, 

oslavy 94. výročí vzniku republiky, pietní akt Den válečných veteránů, oslavy Dne boje za 

demokracii a Mezinárodního dne studentstva, Chomutovské Vánoce s rozsvícením výzdoby, 

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

Velká cena města Chomutova. S dalšími 

organizacemi, převážně městskými, úsek 

spolupracoval při pořádání jízdy Tří králů, 

farmářských trhů na náměstí 1. máje, oslav 

masopustu, osvětové akce o rakovině Každý 

svého zdraví strůjcem a setkání zástupců 

kulturních, sportovních a sociálních organizací 

a spolků působících ve městě. 

          Významnou organizační položkou úseku 

je celoroční seriál Rodinné zápolení, v němž 

se od roku 2010 (1. ročník pod názvem Rok 

dítěte a rodiny) rodiny v kulturních zařízeních, 

na sportovištích či v přírodě společně baví, 

hrají si, tvoří a soutěží. V roce 2012 se do 

Rodinného zápolení přihlásilo 381 rodin, 

z čehož bylo podle přihlášek 544 dětí a 555 

dospělých. Ve skutečnosti na jednotlivé akce 
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chodilo účastníků víc, neboť ti přihlášení často s sebou brali další příbuzné a známé. Kromě 

obyvatel Chomutova a blízkého okolí soutěžily i rodinné týmy z Prahy, Nýřan, Bíliny, Teplic, 

Mostu, Litvínova, Podbořan, Kadaně, Klášterce nad Ohří, Brandýsa nad Orlicí a Nového 

Strašecí. Za rok proběhlo 18 soutěží, z nichž dvě byly bonusové. Každé z nich se v průměru 

účastnilo 150 rodin. Nejvíc jich přišlo 188, a to na první akci mimo území Chomutova do 

Března, kde se slavil Den otců. Ke koze Róze přibyl druhý maskot kozlík Rozmarýnek. 

 V oblasti propagace úsek zajišťoval spolupráci s médii, 

vydávání měsíčního programu kulturních, společenských a 

sportovních akcí a též zabezpečoval propagaci města formou 

placené reklamy v médiích nebo vydáváním vlastních tiskovin a 

výrobou reklamních a dárkových předmětů. V závěru roku 2011 

město usoudilo, že vlastními silami si vydávání Chomutovských 

novin zajistí levněji a efektivněji, a tak vypovědělo smlouvu se 

společností Strategic Consulting, která prostřednictvím svého 

vydavatelství Český domov dva a půl roku noviny ve spolupráci 

s úsekem obsahově připravovala a sama tiskla. Od března 2012 

je výroba opět v režii úseku, vpravo obálka jednoho z čísel. 
 

 
 

 Využívaným nástrojem propagace zůstávají veletrhy cestovního ruchu. V roce 2012 se 

Chomutov zúčastnil šesti, a to tuzemských Go a Regiontour Brno, Holiday World Praha, ITEP 

Plzeň (na snímku), regionálního miniveletrhu v Mostě a německých Reisemarkt Drážďany a 

TC Lipsko. Úsek také pokračoval v organizaci lokálně zaměřených setkání představitelů města 

s občany. V roce 2012 jich proběhlo osm, po jednom v každé lokalitě. Občané zde přednesli 

152 dotazů, žádostí a podnětů, ale také 12 pochval. 
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Odbor kancelář tajemníka 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly v roce 2012 stejné. Odbor i nadále vede 

Ing. Václav Fiala. 
 

 V průběhu roku byl pod taktovkou odboru z velké části dokončen proces digitalizace 

dokumentů stavebního úřadu a nově zahájen proces digitalizace dokumentů vodoprávního 

úřadu. Digitální dokumenty slouží zejména úředníkům, ale také veřejnosti ke zjednodušení 

práce. Ke konci roku byl ukončen čtyřletý proces systémové integrace informačního systému 

MMCH, v rámci něhož byly inovovány jednotlivé agendové informační systémy. Zahájeny 

byly práce na výstavbě metropolitní sítě města, která zajistí propojení budov magistrátu, 

městské policie a dalších zhruba šestnácti objektů patřících organizacím zřízeným městem 

kvalitními optickými kabely pro potřebu sdílení dat. 

 Odbor také řídí další vzdělávání úředníků. Vzdělávací portál úřadu, jež je zaměstnanci 

využíván kvůli absolvování různých typů školení e-learningovou formou, byl rozšířen o modul 

eDokument, který umožňuje hromadné seznamování a proškolování zaměstnanců s novými 

či aktualizovanými vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. V rámci projektu absolvovalo 

128 zaměstnanců prezenční školení zaměřené na umění komunikovat s klienty, ale také mezi 

sebou. Devět pracovníků zase prošlo rozšiřujícím kurzem znakové řeči. Každý z nich obdržel 

certifikát o schopnosti dorozumívat se s neslyšícími a u dveří kanceláří mají nalepen příslušný 

piktogram. 

 V oblasti péče o magistrátní budovy došlo k zásadnějším úpravám pouze na historické 

radnici, a to v křídle ústícím do Chelčického ulice. V prostorách uvolněných odstěhováním 

městské policie na Březeneckou do objektu Dřínovská 4606 byla provedena rekonstrukce 

druhého nadzemního podlaží. Nyní prostor slouží jako pracoviště odboru školství, který zde 

má nejen kanceláře, ale i jednací síň a sociální zařízení. Pro bezbariérový přístup klientů i 

zaměstnanců sem byla dodatečně vybudována zdvižná plošina. V budově Zborovská 4602 

pokračovala výměna stávajících oken za plastová a koncem roku byla kvůli zpřísněným 

bezpečnostním normám Evropské unie zahájena výměna služebního nákladního výtahu. Na 

chodbách započali zaměstnanci odboru svépomocí provádět výměnu osvětlovacích těles za 

úsporná svítidla. V přízemí byl z iniciativy 

odboru zřízen dětský koutek (na snímku) 

pro zpříjemnění čekací doby dětí, jejichž 

rodiče vyřizují úřední záležitosti. Koutek 

je vybaven monitorem s přehrávačem CD, 

nábytkem, hračkami, omalovánkami atd. 

Pro potřebu pohybu invalidních osob po 

budově byl pořízen invalidní vozík, jímž je 

poskytována asistenční služby osobám, 

jež o to požádají. V objektu na Husově náměstí 104 byl poté, co zde k 1. lednu 2012 vznikl 

sloučený odbor obecní živnostenský úřad, stavení úřad a životní prostředí, nainstalován nový 

informační systém pro lepší orientaci klientů. 
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Odbor ekonomiky  

  Organizační členění a rozsah činnosti odboru zůstaly v roce 2012 nezměněny, stejně 

jako jméno vedoucího, kterým je nadále Ing. Jan Mareš. 
 

  Výsledek rozpočtového hospodaření města dosáhl schodku ve výši 356,2 milionu Kč. 

I přes mnoho nepříjemných faktorů, které v roce 2012 hospodaření města ovlivnily, se tak 

podařilo splnit rozpočtový cíl vytyčený zastupitelstvem, když upravený rozpočet počítal se 

schodkem ve výši 608,6 milionu Kč. Výsledná skutečnost je tedy o 252 milionů Kč příznivější 

(schodek dosáhl pouze 58,5 % plánu). K tomuto je nutné dodat, že 257,5 milionu Kč je městu 

zadržováno Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Na tyto prostředky 

má město předpisově nárok, neboť bezezbytku splnilo všechny podmínky pro čerpání dotací. 

Pokud bychom tyto prostředky jako nezaviněnou část schodku z celkové rozpočtové ztráty 

očistili, činil by schodek pouze 98,7 milionu Kč, což by výrazně předčilo i původní očekávání, 

kdy schválený rozpočet počítal se ztrátou 250,2 milionu Kč. Situace v zadržování eurodotací 

se tedy opakuje. Úřad regionální rady zadržováním dotací zkreslil hospodaření města již 

v roce 2011. Bohužel v roce 2012 se jedná o mnohem větší částku a dopady na hospodaření 

města jsou o to výraznější. Jen na úrocích již městu vzniká škoda převyšující 700 tisíc Kč. 

 Celkově byly příjmy rozpočtu města naplněny na 97,22 %. Zde se projevil střízlivý 

odhad ekonomů při sestavování rozpočtu. Díky podhodnocení daňových výnosů se sdílené 

daňové příjmy vyjma DPH bezezbytku naplnily. U DPH je však zaznamenán propad 8 %, jež 

představuje 17,5 milionu Kč. I u této daně byl odhad ekonomů prozíravě podhodnocen o 4 % 

kvůli očekávání, že stát na dani nevybere tolik, kolik plánuje. Nicméně zákonná změna 

procenta sdílení DPH o část výnosů legálně okradla obce ve prospěch důchodové reformy. 

U ostatních daňových poplatků byl zaznamenán nevýběr 5,1 milionu Kč. V nedaňových 

příjmech byl zaznamenán propad 11,4 milionu Kč, z toho největší část činí nevýběr uložených 

pokut a odložení splátky půjčky Podkrušnohorskému zooparku do roku 2013. Kapitálové 

příjmy nebyly naplněny o 14,4 milionu Kč kvůli neuskutečněným prodejům nemovitostí. Na 

provozních dotacích byl rozpočet pokrácen o 0,6 milionu Kč. 

 Výdajová část rozpočtu města dosáhla 82,3 % plánu. V provozní části město dosáhlo 

výrazných úspor, a to proti plánovanému rozpočtu 35 %, proti upravenému 16 %. Výsledkem 

je provozní přebytek dosahující 100,3 milionu Kč, jenž byl použit na zmírnění kapitálového 

deficitu. Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2012 rekordních 653,2 milionu Kč. Oproti roku 

2011 došlo v roce 2012 k navýšení výdajů za materiál, energie a služby o 6,7 milionu Kč, 

z čehož podstatnou roli hraje změna sazeb DPH. Sumu 85,5 milionu Kč tvoří nově načerpaná 

část úvěru na předfinancování investic, včetně započítání nákladů na tento úvěr. Meziročně 

došlo k nárůstu poskytovaných dotací z rozpočtu města o 7,8 milionu Kč. Oproti roku 2011 

rovněž město více investovalo do zhodnocení městského majetku, a to o 72,3 milionu Kč. 

 Účetní výsledek hospodaření města za rok 2012 dosáhl přebytku 48,5 milionu Kč. 

Náklady činily 1 868,7 milionu Kč, výnosy 1 907,3 milionu Kč. Dosažený výsledek je o 9,7 

milionu Kč lepší než výsledek předchozího období. Hodnota majetku města dosáhla úrovně 

6,3 miliardy Kč. V roce 2012 byla navýšena o 399 milionů korun. 
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 V roce 2012 se zlepšily možnosti města na regulaci loterií. Rozhodnutím rady a poté 

zastupitelstva město k 1. lednu 2012 změnilo obecně závaznou vyhlášku o regulaci loterií a 

také vydalo vyhlášku omezující propagaci heren. Nové předpisy stanovují, že v Chomutově 

platí plošný zákaz provozu hazardních zařízení s výjimkou čtyř míst stanovených vyhláškou 

města. Tato místa jsou plně pod dohledem, čímž je zajištěna kontrola nad dodržováním 

podmínek, které město nájemcům stanoví. V roce 2012 nebyla tato místa obsazována. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo financí městskou vyhlášku nerespektovalo a všem 

hernám zavedlo tříleté přechodné období, zahájilo město s ministerstvem další soudní spor. 

Současně před koncem roku vyhlášku doplnilo o přechodné ustanovení, které řeší časovou 

regulaci provozu heren, u nichž bylo povolení vydáno před schválením regulační vyhlášky. Na 

základě porušení vyhlášek bylo zahájeno několik desítek správních řízení, k nimž je pověřen 

odbor dopravních a správních činnosti. Současně v roce 2012 byl v oblasti loterií pravomocně 

ukončen víc než tři roky starý spor s Ministerstvem financí. Správnost postoje města v oblasti 

regulace hazardu totiž potvrdila další soudní instance, tentokráte Nejvyšší správní soud. Ten  

5. prosince doručil městu rozsudek, kterým zamítl kasační stížnost Ministerstva financí proti 

rozhodnutí Městského soudu v Praze, jenž právo města na regulaci potvrdil již v květnu 2012. 

Zamítnutím kasační stížnosti musí ministerstvo postoj přehodnotit, městu musí přiznat práva 

účastníka řízení a také musí respektovat obecně závaznou vyhlášku města o regulaci provozu 

sázkových her, loterií a jiných podobných her. Nejvyšší správní soud tak potvrdil názor města, 

že každá obec musí mít vliv na povolovací řízení provozu hazardních přístrojů na svém území. 

 Pokračovaly mobiliární exekuce v bytech, kterých během roku 2012 městští exekutoři 

provedli 233. Následující přehledy ukazují, kolik peněz tento nástroj na snižování pohledávek 

již přinesl do městského rozpočtu:  

 

 Exekuce Dražby 

2009 (od srpna) 184 372 Kč 35 920 Kč 

2010 571 812 Kč 112 560 Kč 

2011 423 451 Kč 63 088 Kč 

2012 503 848 Kč 54 000 Kč 

Celkem 1 683 483 Kč 265 568 Kč 
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Hospodaření města Chomutova za rok 2012 

v tisících Kč 

      

č. Druhové třídění 
Schválený 
rozpočet 

2012 

Upravený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2012 

% plnění 
rozpočtu 

1 Celkové příjmy 1 397 795,00 973 977,70 946 922,30 97,22 

2 třída 1 - daňové příjmy 546 225,00 570 687,00 566 405,20 99,2 

3 třída 2 - nedaňové příjmy 568 320,00 88 490,00 78 775,50 89,0 

4 třída 3 - kapitálové příjmy 30 000,00 33 460,00 21 037,40 62,9 

5 třída 4 - přijaté dotace 253 250,00 281 340,70 280 704,20 99,8 

6 Celkové výdaje 1 648 029,00 1 582 547,70 1 303 124,50 82,34 

7 třída 5 - běžné výdaje 999 908,00 772 634,70 649 976,70 84,1 

8 třída 6 - kapitálové výdaje 648 121,00 809 913,00 653 147,80 80,6 

9 Výsledek hospodaření -250 234,00 -608 570,00 -356 202,20   

      

      

Provozní rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2012 

Upravený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2012 

% plnění 
rozpočtu 

        Běžné příjmy 1 367 795,00 1 031 036,40 750 305,40 72,8 

  z toho daňové příjmy 546 225,00 570 687,00 566 405,20 99,2 

            nedaňové příjmy 568 320,00 88 490,00 78 775,50 89,0 

            provozní dotace 253 250,00 371 859,40 105 124,70 28,3 

  Běžné výdaje 999 908,00 772 634,70 649 976,70 84,1 

  z toho IPRM 11 512,00 9 706,00 4 393,60 45,3 

  Provozní přebytek 367 887,00 258 401,70 100 328,70   

      

Kapitálový rozpočet 
Schválený 
rozpočet 

2012 

Upravený 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
hospodaření 
k 31.12.2012 

% plnění 
rozpočtu 

        Kapitálové příjmy 30 000,00 209 040,00 196 616,90 94,1 

  z toho příjmy z prodeje majetku 30 000,00 33 460,00 21 037,40 62,9 

            kapitálové dotace 0 175 580,00 175 579,50 100,0 

  Kapitálové výdaje 648 121,00 809 913,00 653 147,80 80,6 

  z toho IPRM 600 722,00 751 826,00 604 615,70 80,4 

  Kapitálový deficit -618 121,00 -600 873,00 -456 530,90   

        Výsledek hospodaření     -356 202,20   
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Odbor dopravních a správních činností 

 Organizační členění na úseky a pracoviště i rozsah činnosti odboru zůstaly stejné. Na 

konci roku na odboru pracovalo 45 zaměstnanců, vedoucím je stále Ing. Bedřich Rathouský. 

 

 Do činnosti odboru od počátku ledna významně promluvilo celorepublikové zavádění 

elektronických občanských průkazů (eOP s čipem a bez čipu). V důsledku nedovybavení 

pracovišť ze strany Ministerstva vnitra ČR se počátkem roku na úseku eOP a cestovních 

dokladů tvořily fronty. O nepřipravenosti projektu elektronických občanských průkazů svědčí 

fakt, že zkušební provoz byl celorepublikově zahájen 29. prosince 2011. První žádosti o eOP 

z 2. ledna byly vyřízeny až 25. ledna, kdy si první občan z Chomutovska převzal nový doklad 

(na snímku). Nová právní úprava zavedla 

povinnost, aby dítě od narození vlastnilo 

cestovní doklad, popř. občanský průkaz. 

S ohledem na cenu občanského průkazu 

50 Kč byl doklad pro vycestování občany 

preferován.  

            Vedení odboru pokračovalo v práci 

v mezinárodním projektu QUEST (Quality 

management tool for Urban Energy 

efficient Sustainable Transport), který je 

nástrojem řízení kvality pro udržitelnou a energeticky efektivní dopravu. Projekt probíhá ve 

třinácti evropských zemích a Chomutov je pilotním městem mezi českými účastníky. V rámci 

projektu proběhla v roce 2012 série workshopů a analýz, přičemž první jednání chomutovské 

pracovní skupiny pod vedením náměstka primátora Jana Řeháka se uskutečnilo v prostorách 

magistrátu už 19. ledna. Dílčím milníkem roční činnosti byl Akční plán QUEST – Chomutov, 

který rada města schválila 5. listopadu. 

 Vedoucí Bedřich Rathouský a další vybraní pracovníci odboru reprezentovali město a 

magistrát na několika dalších fórech, na některých dokonce účastníkům předávali zkušenosti. 

Šlo například o Národní 

konferenci kvality ve 

veřejné správě v únoru, 

říjnovou odbornou 

konferenci Doprava 

v klidu (na snímku), 

pravidelná setkání se 

starosty obcí v územní 

působnosti Chomutova 

nebo školení okrskových 

volebních komisí. 
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 Odbor pokračoval v aktivním přístupu k elektronickým službám. Klienti mají možnost 

hradit poplatky a pokuty platebním terminálem a na obou odděleních funguje vyvolávací 

systém. Jeho prostřednictvím bylo na oddělení správních činností obslouženo 62 419 klientů 

(v roce 2011 to bylo 52 119, v r. 2010 pak 41 977), na oddělení dopravních a přestupkových 

agend byl počet obsloužených 11 491 (v roce 2011 to bylo 12 283, v r. 2010 pak 11 629). Již 

několik let se lze prostřednictvím SMS či e-mailu objednat na registr vozidel a v lednu 2012 

byla tato možnost obnovena u agendy cestovních dokladů a nově zavedena u elektronických 

občanských průkazů. Stejnými elektronickými prostředky funguje zpětné sdělení o zhotovení 

dokladu nebo rozhodnutí, a to u agend silniční správní úřad, občanský průkaz, cestovní pas, 

řidičský průkaz a profesní průkaz. Dalšími zavedenými elektronickými službami jsou info limit 

řidiče a výpis počtu bodů řidiče. Posledně jmenovaná služba získala od ministra vnitra cenu 

za inovaci ve veřejné správě. K předání došlo 28. února v Praze na Národní konferenci kvality 

ve veřejné správě a zástupci města tuto cenu převzali i za projekt Elektronické turistické 

informační centrum a stříbrný stupeň dostali za implementaci modelu CAF 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V oblasti hospodaření se nepodařilo splnit plán na straně příjmů, když skutečnost 

15 951 810 Kč zaostala za předpokladem o 1 665 190 Kč. Nižší byl výběr pravomocných pokut 

u obecných a dopravních přestupků, naopak vyšší u poplatků za závěrečné zkoušky žáků 

autoškol a u pokut za propadlé občanské průkazy. Za očekáváním zaostaly i výdaje odboru, 

když konečná čerpaná částka 369 078 Kč byla proti plánu nižší o 209 922 Kč. Důvody byly 

stejné jako v roce 2011, tedy pokles počtu sňatků a dalších slavnostních obřadů, v důsledku 

čehož klesly odměny radním a ošatné pracovnicím matriky. Odboru se opět podařilo udržet 

na rozumné výši výdaje za znalecké posudky, přitom tlak přestupců na objednání znaleckého 

posudku i u banálních nehod byl opět značný. 
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Oddělení správních činností 

 Náplní činnosti oddělení jsou agendy evidence obyvatel (městská - ohlašovna a 

okresní registr obyvatel), okresní registr obyvatel (město Chomutov + 24 obcí ve správním 

obvodu), občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky a zajišťování všech typů voleb, 

případně referend. Čísla u následujících agend jsou údaje ukládané počítačovými aplikacemi 

nebo jsou to statistiky vedené pracovníky oddělení. Oddělení je rovněž zpracovatelem údajů 

a statistik pro Ministerstvo vnitra.  

 

Evidence obyvatel 

 Evidence obyvatel se dělí na městskou evidenci (ohlašovna), ve které se vedou údaje 

o státních občanech České republiky, osobách, jež pozbyly státní občanství ČR, a cizincích, 

kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným 

partnerem nebo dítětem občana. Okresní registr obyvatel (ORO) vede stejně jako ohlašovna 

údaje o obyvatelích města Chomutova, ale k tomu o obyvatelích 24 obcí ve správním obvodu 

a navíc také o cizincích. Ohlašovna k 31. 12. 2012 vykazovala 48 130 obyvatel + 2 797 cizinců, 

okresní registr obyvatel ke stejnému datu zase 50 924 obyvatel (48 130 státních občanů ČR + 

2 794 cizinců). Počet obyvatel správního obvodu k 31. 12. 2012 je 84 666 (85 067 v r. 2011). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci obyvatel v informačním systému, 

jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Tento systém je agendovým informačním systémem 

veřejné správy. Současně je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se 

přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu příslušného úřadu obce s rozšířenou 

působností. Od 1. 7. 2010 do tohoto sytému zapisují změny některých údajů i matriky, soudy 

I. stupně, ohlašovny a krajský úřad. Ohlašovna Chomutov má k 31. 12. 2012 na úřední adrese 

magistrátu evidováno 1 682 (1 586 v r. 2011) obyvatel. Úsek na správních poplatcích vybral 

124 750 Kč (111 050 Kč v r. 2011). 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) ORO                  Ohlašovna Chomutov 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu    5 757   (5 573) 1 162   (1 008)  

Výdej dat pro obce (změny) 15 468 (21 975)  9 468 (13 888) 

 

 

Občanské průkazy 

 K 1. 1. 2012 vešla v platnost rozsáhlá změna 

zákona o občanských průkazech. Nově vydávané 

doklady mají od uvedeného data formu takzvaných 

elektronických občanských průkazů (viz obrázek), a 

to buď s osazeným kontaktním čipem nebo bez 

něho. Pracovníci oddělení vyjíždějí každý pátek za 

imobilními občany, jimž vyřizují žádosti a předávají 

jim vyhotovené eOP. Navštěvují rovněž věznici ve 

Všehrdech, domovy důchodců apod. Za rok 2012 takto obsloužili 551 klientů.  
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Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

Vydáno občanských průkazů    12 871 (12 212) 

Skartováno občanských průkazů   10 444 (10 713) 

Předáno občanských průkazů občanům   11 631 (12 307) 

Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.)       551  

Vybráno na správních poplatcích             301 050 Kč (288 650 Kč) 

Vybráno na pokutách              436 600 Kč (143 000 Kč) 

 

Cestovní doklady 

 Cestovní doklady se vydávají pouze státním občanům ČR. Existují dva druhy dokladů -

pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat pro uschovávání údajů o zobrazení obličeje, 

údajů o otiscích prstů, údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších 

bezpečnostních prvků stanovených právními předpisy EU a pak pas bez strojově čitelných 

údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Od 1. ledna 2012 se do cestovního dokladu již 

nezapisují tituly. 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

Vydáno cestovních dokladů                                    5 962 (4 292) 

Vybráno na správních poplatcích 1 841 050 Kč (1 825 400 Kč) 

Vybráno na pokutách       26 600 Kč (31 300 Kč) 

 

Matrika 

 Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného 

partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství, 

vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany ČR. Pracoviště vybralo 

na správních poplatcích 195 940 Kč (227 740 Kč v r. 2011). 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

Zápis narozených dětí        738  (756) 

Zápis uzavřených manželství       168  (159) 

Zápis úmrtí         797  (797) 

Vítání občánků                35 akcí (39) 

Zlaté svatby                2 akce (6) 

Diamantové svatby              0 akcí (2) 

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni)   30 akcí (18) 

Slavnostní zápisy             6 akcí (3) 

Předání udělovacích listin státního občanství ČR u tajemníka MMCH    15 akcí (8) 
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Zajišťování voleb 

 Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstev krajů a také první kolo 

voleb do Senátu Parlamentu ČR, v nichž se tentokrát volil i senátor za Chomutovsko. O týden 

později pak proběhlo 2. kolo senátních voleb. Pro Chomutov a dalších okolních šestnáct obcí 

volby zajišťovalo oddělení správních činností ODaSČ ve spolupráci s příslušným pracovištěm 

Českého statistického úřadu. 

 

Oddělení dopravních a přestupkových agend 

           Odbor v součinnosti s městskou policií pokračoval ve využívání zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel (od 1. 1. 2010 umožňuje obci 

s rozšířenou působností ukládat pokuty 5 000 až 40 000 Kč za nepojištěná vozidla umístěná 

na pozemní komunikaci). Díky iniciativě ODaSČ se počet nepojištěných aut snižuje. Naopak 

dál roste podíl „cizích“ nepojištěných vozidel, která jsou postupována k projednání do místa 

registrace. Bohužel ani po třech letech se do aktivity nezapojilo město Jirkov. Proto vedoucí 

odboru Rathouský nařídil v roce 2012 v rámci kontrol silničního správního úřadu tři kontrolní 

dny v Jirkově. Během nich bylo podchyceno 34 vozidel s podezřením na chybějící pojištění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za tři roky společné aktivity s MěPo nebyl do Chomutova z jiného města postoupen 

k projednání ani jeden nepojištěný vůz registrovaný v Chomutově. Takto systematicky tedy 
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postupuje v celé ČR zřejmě jen Chomutov. Aktivním přístupem napomáhá nejen zvyšování 

bezpečnosti dopravy ve městě, ale plní i cíle Národní strategie BESIP do r. 2020, stejně jako 

záměry projektu Záchranný kruh. 

            Od roku 2008 provádí odbor dopravních a správních činností v rámci BESIP monitoring 

průjezdu vozidel na červenou (vozidlo míjí semafor s červeným signálem) na třech vybraných 

křižovatkách města. Z přehledu plyne meziroční stagnace v páchání těchto přestupků. 
 

 
 

 Podle indexu bezpečnosti, jež je vyhodnocením počtu usmrcených, těžce zraněných 

při dopravních nehodách a také nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí ve městě, patří 

Chomutov z hlediska dopravy mezi bezpečná města. V roce 2012 obsadil ze 72 krajských a 

bývalých okresních měst 22. místo.  

 

Registr silničních vozidel 

 V chomutovském registru je zaevidováno 54 475 vozidel. V roce 2012 poklesl v ČR 

dovoz ojetin o 5 %, Chomutov naopak vykázal nárůst o 3 %, když na magistrátním registru 

vozidel bylo přihlášeno 1 433 dovozů (1 390 v r. 2011). Tím ale vzrostl průměrný věk vozidel 

na Chomutovsku. 

 

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

První zaevidování vozidla v ČR                                          1 080  (2 665) 

Evidování vozidla, změna registračního místa                  295  (2 315) 

Vyřazení vozidla z provozu                                                       675  (1 374) 

Počet provedených změn je                12 084  (19 226) 

Pozn.: Údaje uváděné za r. 2012 jsou již čerpány z nového centrálního registru vozidel, který 

provozuje Ministerstvo dopravy ČR a obsahuje pouze údaje od 9. 7. 2012. 

 

Registr řidičů 

 V souladu s přestupkovým zákonem ukládá chomutovský odbor za nedodržení lhůty 

pro výměnu řidičského průkazu pokuty. V roce 2012 to bylo u 38 osob (101 v r. 2011), tj. 

celkem za 38 000 Kč. Tyto pokuty Chomutov již od roku 2008 uplatňuje v ČR systematicky 

zřejmě jako jediný úřad. Je velmi pravděpodobné, že díky tomuto přístupu je na tom správní 

území Chomutova v poslední fázi výměny ŘP (do 31. 12. 2013) velmi dobře, neboť velikostně 

srovnatelná města registrují okolo dvojnásobku ŘP s nutností výměny. 
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 V roce 2012 bylo Policií ČR zadrženo a registru řidičů postoupeno k dalšímu řešení 

142 řidičských průkazů (224 v r. 2011). Převažoval důvod jízda pod vlivem alkoholu nebo 

drog a s odstupem způsobení závažné dopravní nehody. Od prosince 2012 je účinná novela 

zákona, která umožňuje exekutorům u osob-řidičů, kteří neplatí výživné na nezletilé děti, 

odejmout řidičské oprávnění prostřednictvím místně příslušného správního úřadu.  

 

Celkové přehledy - stav k 31. 12. 2012 (k 31. 12. 2011) 

Počet řidičů                   47 296    (47 042) 

Počet neřidičů (nikdy neměli řidičské oprávnění)  2 744    (2 673) 

Dvanácti trestných bodů dosáhlo osob         563    (556)  

Alespoň 1 bod mělo ve správním území osob   5 198   (6 452)  - sestupný trend je spíše 

vyvolán vyřazením některých dříve bodovaných přestupků, než že by na silnicích bylo více 

bezpečno.   

                                                                             

Přehled vybraných úkonů za r. 2012 (r. 2011) 

Vydaných řidičských průkazů      2 794   (4 065) 

Počet evidovaných cizinců s ŘP       3 311    (3 284) 

Počet osob se zákazem řízení (odejmutí ŘO)             571    (812) 

 

Registr autoškol  

 Ve správním území magistrátu bylo registrováno 15 autoškol. Jeden zkušební komisař 

pracoval na plný úvazek, další dva tuto funkci vykonávali spolu s činností na registru vozidel, 

resp. na registru řidičů. Z porovnání roků 2011 a 2012 plyne patnáctiprocentní pokles počtu 

žáků autoškol, kteří se dostavili k první zkoušce. Výběr správních poplatků činil 1 408 050 Kč, 

což je snížení jen o 9 %. Disciplína v docházce žáků AŠ na zkoušky podle plánovaných termínů 

měla v r. 2012 stabilizovaný trend (86,5 %), v porovnání s předchozím rokem byla mírně vyšší 

(85,9 % v r. 2011). Chomutov si zachovává nízkou atraktivnost pro německou klientelu, v roce 

2012 zde vykonali závěrečné zkoušky pouze čtyři Němci (21 v r. 2011). Segment těchto žáků 

má ve své zemi vysloven zákaz řízení, resp. provází je zájem kriminální policie. 

 

Obecné přestupky 

 Přestupková komise v roce 2012 zasedala celkem 144 dny (150 v r. 2011) z celkového 

počtu 251 pracovních dnů a na každém jednání bylo projednáno průměrně 6,79 skutků (8,26 

v r. 2011). Nižší počet průměrně projednaných skutků je zapříčiněn dalším růstem náročnosti 

a složitostí projednávaných kauz, kdy mnohé z nich se pohybují na samotné hranici trestných 

činu a přečinů. V roce 2012 bylo nařízeno 978 jednání a k nim předvoláno 2 233 osob. 

Dalších 489 osob bylo předvoláno k podání vysvětlení, provedeno bylo i 20 výslechů pro jiné 

správní orgány v rámci dožádání, z toho pět ve věznici ve Všehrdech.  

 Od roku 2008 je úsek přestupků ODaSČ pověřen radou města k projednávání 

správních deliktů ve věci porušení OZV č. 2/2008 ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností ve znění pozdějších předpisů OZV č. 7/2010. V roce 2012 byl odbor pověřen radou 
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města k projednávání správních deliktů také ve věci porušení OZV č. 15/2011 o stanovení 

opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

a OZV č. 16/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ve 

znění pozdější OZV č. 9/2012. Přestupků plynoucích z porušování uvedených předpisů bylo 

v roce 2012 projednáno 1 433 (1 940 v r. 2011), spolu s nimi pak ještě 286 skutků z roku 

2011. Celkový počet přestupků k projednání byl tedy 1 719 (2 260 v r. 2011). 

 

 

 

Přestupky v dopravě  

 Za rok 2012 bylo k projednání celkem 3 144 přestupků (3 566 v r. 2011), včetně 410 

přestupků přešlých z roku 2011 (předchozí období 590). Za přestupek nepojištěných vozidel 

stojících na pozemní komunikaci byly uloženy pokuty za 498 300 Kč (857 000 Kč v r. 2011), 

uhrazeno bylo 352 051 Kč (210 541 Kč v r. 2011), ostatní jsou v režimu sjednaných splátek. 

 V roce 2012 se výše uložených 

pokut včetně nákladů řízení vyšplhala na 

6 186 900 Kč (11 270 153 Kč v r. 2011), 

což je v průměru 5 100 Kč na kauzu 

(7 224 Kč v r. 2011). Vymoženo bylo 

2 856 124 Kč (4 332 387 v r. 2011), což 

znamená 46 % (38 % v r. 2011). V tomto 

pozitivním trendu se odráží personální 

opatření zavedené na úseku vymáhání 

odboru ekonomiky.  
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Dopravní úřad a drážní úřad, silniční správní úřad 

 Pokračovala největší dopravní stavba v okolí Chomutova, kterou je přeložka silnice I/7 

v úseku od silnice II/23 u Nových Spořic. Akci investičně zajišťuje ŘSD a její dokončení plánuje 

na druhou polovinu roku 2013. Oddělení očekává zvýšení dopravní zátěže Spořické ulice, 

ležící na trase mezi silnicí R7 a Chomutovem. V průběhu roku 2012 probíhala dlouhodobě 

připravovaná oprava mostu silnice I/13 nad silnicí I/7 pod Vinařskými závody. Správa 

železniční dopravní cesty provedla v červenci opravu železničního přejezdu na Kadaňské ulici. 

Správa a údržba silnic opravila povrch silnice III/2522 v Bezručově ulici, v úseku od Kostelní 

ulice nad areál Povodí Ohře. Po několik měsíců byla uzavřena sousední Kostnická ulice, 

konkrétně v úseku od Bezručovy po Jiráskovu ulici, kde se dělala rekonstrukce inženýrských 

sítí. Akce byla završena investicí města, které zajistilo výstavbu nové vozovky a chodníků, 

parkovacích míst a autobusové zastávky včetně nového zálivu. 

 

 Další investiční akcí města byla rekonstrukce vozovky a chodníků v Beethovenově ulici 

(na snímku) mezi Školní a Čechovou ulicí. Na straně školy vzniklo několik nových parkovacích 

míst. Hlavním důvodem realizace bylo zajištění bezpečnosti chodců, především žáků místní 

školy. Současně s tím byl proto poblíž přes Školní ulici vybudován také bezpečný přechod pro 

chodce s dělícím ostrůvkem. V oblasti pod nemocnicí probíhala zároveň i stavební činnost 

jiných investorů - v Čechově ulici (od Beethovenovy po Smetanovu) to byla rekonstrukce 

vodovodu a téměř v celé Kochově ulici zase rekonstrukce kanalizace. Také v Přísečnické ulici 

byla za uzavírky silničního provozu provedena oprava kanalizačního a vodovodního potrubí. 

 Téměř všechny uvedené stavební akce na území Chomutova omezily dostupnost také 

přilehlých ulic. Odbor proto musel vynaložit velké úsilí, aby byla zajištěna bezproblémová 

dopravní obsluha území, zejména městskou hromadnou dopravou. Všechny důležité uzavírky 

a objížďky předává silniční správní úřad do celostátního systému dopravních informací, pro 

satelitní systém, odkud jsou data aktuálně převáděna do navigací ve vozidlech. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 Organizační členění odboru i rozsah činnosti zůstaly v roce 2012 stejné. Vedoucím 

odboru je nadále Ing. Petr Chytra. 

 

Oddělení rozvoje města 

 Investiční akce roku 2012 tradičně směřovaly ke zlepšení života ve městě s důrazem 

na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu. Celkem 

orgány města schválily k realizaci čtrnáct investičních akcí. Z nich třináct bylo dokončeno a 

jedna akce byla převedena do roku 2013. Na jednu investiční akci byl čerpán dotační titul 

z Ministerstva kultury ČR, na jednu investiční akci město Chomutov obdrželo dotaci z Fondu 

hejtmanky Ústeckého kraje a na jednu dar od Severočeských dolů. Z rozpočtu města bylo na 

investice čerpáno 44 762 568,42 Kč, přičemž plánovaný rozpočet dosáhl výše 49 016 000 Kč. 

 Odbor v plném rozsahu zajišťoval přípravu jednotlivých investičních akcí města, tedy 

předprojektovou a projektovou přípravu, vyřizování potřebných správních rozhodnutí dle 

platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následně realizaci včetně uzavírání 

smluv o dílo a nakonec ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu a organizacemi 

zřízenými městem Chomutov uvádění do provozu.  

 

Investiční akce financované vlastními prostředky statutárního města  

1. Nákup parkomatů a dopravního značení u nemocnice 

Jednalo se o nákup tří parkovacích automatů pro výběr parkovného na 135 parkovacích míst 

v okolí nemocnice a doplnění příslušného svislého a vodorovného dopravního značení. Cena 

vč. DPH 937 119,30 Kč. 

2. Rekonstrukce Kostnické ulice - I. etapa 

Celková rekonstrukce ulice v části od Bezručovy po Jiráskovu, během níž bylo vybudováno 

370 m komunikace včetně přilehlého chodníku u rodinných domů, 37 kolmých parkovacích 

stání, z toho 2 parkovací místa pro auta přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. 

Byl upraven stávající autobusový záliv včetně zastávky a přístřešku, dešťová kanalizace – 

odvodnění komunikace a veřejné osvětlení. Cena vč. DPH 14 289 319,91 Kč. 

3. Oprava fasády domů č.p. 115 a 116 

V památkové zóně města byly provedeny opravy domů č.p. 115 a 116 – dvě fasády obrácené 

do Táboritské ulice a dvě do Puchmayerovy ulice. Opraveny byly omítky, sokly objektů, 

natřena stávající okna. Opravou a konzervací prošla i plastická výzdoba fasád – figurální 

motivy, hlavice pilastrů. Cena vč. DPH 2 693 322 Kč. 

4.  Výtah v budově magistrátu Zborovská 

Provedení kompletní rekonstrukce nákladního výtahu v budově magistrátu Zborovská 4602. 

Cena vč. DPH 996 000 Kč. 

5. Propojovací chodník u 41 rodinných domů 

Vybudování nové komunikace pro pěší z lokality 41 rodinných domů na sídliště Zadní  

Vinohrady. Cena vč. DPH 1 395 727,96 Kč. 
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6. Regenerace území plochodrážního stadionu v Lipské ulici 

Přeměna bývalého plochodrážního stadionu na rekreační a sportovní areál s umístěním hřišť 

a dalších sportovišť. Obnoveno bude zchátralé oplocení, uvnitř bude postavena budova se 

sociálním zařízením pro návštěvníky, kioskem pro sezonní prodej občerstvení a zázemím 

správy parku. Cena vč. DPH 1 951 678,08 Kč. 

7. Rekonstrukce Klicperovy ulice  

Realizace investiční akce převedena do roku 2013 z důvodu problematického projednávání 

umístění nového parkoviště v dané lokalitě s místními občany. Projektová dokumentace byla 

zadána ke zpracování až v závěru roku 2012, realizace již tedy v daném roce nebyla reálná.  

8. Parkoviště Kamenná 

Vybudování 91 parkovacích míst včetně nového veřejného osvětlení. Nové parkoviště je 

odvodněno pomocí uličních vpustí, tato kanalizace je svedena do nového odlučovače 

ropných látek a následně do stávající kanalizace. Cena vč. DPH 5 697 234,60 Kč. 

9. Chodník a parkování ul. Beethovenova 

Úpravy v Beethovenově ulici spočívaly především ve vybudování nových parkovacích stání a 

v rekonstrukci chodníků v obou směrech. Dále zde byly vybudovány bezpečné bezbariérové 

přechody s osvětlením a kontejnerové stání. Cena vč. DPH 7 600 283,20 Kč. 

 

10. Palackého – rampa, parkování, úprava lokality 

Likvidace nepoužívané rampy v zadním traktu domů, vybudování nových parkovacích míst, 

chodníků, úprava zeleně, nové dopravní značení. Cena vč. DPH 3 195 841,13 Kč. 

11. Rozšíření parkovacích stání v ul. Březenecká  

Jednalo se o doplatek vyúčtování za realizaci přeložky vysokého napětí z roku 2011. Cena vč. 

DPH 7 049 Kč. 
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Investiční akce s podílem dotačních prostředků 

12.  Obnova historických památek 2012  

Oprava dřevěných dubových podlah tří vstupních sálů muzea v přízemí na staré radnici č.p. 1 

včetně restaurátorských prací na pískovcových portálech muzea (3 gotické a 1 renesanční), 

restaurování pískovcového pilíře ve vstupním sále muzea a oprava dřevěného schodiště 

vedoucího ze sálu muzea na vnitřní dvoreček radnice. Cena vč. DPH 849 901,20 Kč (z toho 

dotace Ministerstva kultury 400 000 Kč, vlastní zdroje 449 901,20 Kč). 

13. Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná 

V Domově pro seniory Písečná byla provedena stavební rekonstrukce kuchyně a příslušenství 

v přízemí, skladových prostor v suterénu a byl doplněn výtah pro zásobování stravovacího 

provozu. Stavebně byl objekt připraven pro montáž nového zařízení kuchyně. Cena vč. DPH 

4 149 092,04 Kč (z toho dotace z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje 1 500 000 Kč, vlastní 

zdroje 649 092,04 Kč). 

14. Recepční systém Merkur  

V Domě s pečovatelskou službou Merkur bylo provedeno rozšíření stávající vrátnice a zřízení 

nové recepce, dále rekonstrukce osvětlovacích těles na chodbě u recepce. Cena vč. DPH 

1 000 000 Kč (hrazeno v plné výši z daru Severočeských dolů). 

 

Seznam a finanční rámec investičních akcí 2012 
 

Akce č. Výdaje rozpočet v Kč   čerpání v Kč 

0002550000000 Obnova historických památek  850 000,00 849 901,20 

0001102000000 Rekonstr. stravovacího provozu DpS Písečná 2 030 000,00 1 977 794,04 

0001102000000 Rekonstr. stravovacího provozu DpS Písečná 2 174 000,00 2 171 298,00 

0001201000000 Nákup parkomatů a dopr. znač. u nemocnice 500 000,00 300 000,00 

0001201000000 Nákup parkomatů a dopr. znač. u nemocnice 675 000,00 637 119,30 

0001202000000 Recepční systém Merkur 1 000 000,00 1 000 000,00 

0001203000000 Rekonstrukce ul. Kostnická I. etapa 14 500 000,00 14 289 319,91 

0001204000000 Oprava fasády č.p. 115, 116 2 900 000,00 2 693 322,00 

0001205000000 Výtah č.p. 4602 Zborovská 1 000 000,00 996 000,00 

0001212000000 Propojovací chodník 41 RD 1 400 000,00 1 395 727,96 

0002901000000 Regenerace území ploch. stadionu ul. Lipská 1 987 000,00 1 951 678,08 

0010009000000 Rekonstrukce ul. Klicperova 3 092 000,00 0,00 

0010010000000 Parkoviště Kamenná 5 700 000,00 5 697 234,60 

0011008000000 Chodník a parkování ul. Beethovenova 8 000 000,00 7 600 283,20 

0011009000000 Palackého - rampa, parkování, úprava lokality 3 200 000,00 3 195 841,13 

0029113000000 Rozšíření parkovacích stání ul. Březenecká 8 000,00 7 049,00 

CELKEM investiční akce a opravy 49 016 000,00 44 762 568,42 
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Oddělení majetkoprávní 

Výkupy a převody pozemků 

 Od Pozemkového fondu ČR byly do vlastnictví města převedeny pozemky p.č. 2335/3 

v Čermákově ulici (bezúplatný převod), který je vhodný zastavění stavbou pro bydlení a nebo 

jako komunikace, a p.č. 3189/2 v oblasti Filipovy rybníky (výkup), který je přístupovou cestou 

do zdejší nově vybudované zahrádkářské kolonie. Dále se podařilo bezúplatným převodem 

získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky v okolí bytových 

domů Arbesově ulici, u objektu bývalé autoškoly v Kosmově ulici a pozemky sloužící jako 

veřejná zeleň v Bezručově ulici. Město také vypořádalo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a 

Ústeckým krajem pozemky pro rekonstrukci a doplnění chodníku v oblasti křižovatky mezi 

Březeneckou, Kamennou až k zooparku, s ŘSD také uzavřelo smlouvu o budoucí darovací 

smlouvě na část komunikace Pražská, Beethovenova, Školní. Od Správy železniční dopravní 

cesty byly vykoupeny pozemky pod komunikací a chodníkem v Železniční ulici a v Blatenské 

ulici. Také byl majetkově vypořádán pozemek u budovy okresního soudu. 

 

 

Majetkoprávní vypořádání s Katumbou 

 V souvislosti s výstavbou nového Hotelu 99 došlo k přeložce stávající cyklostezky. Po 

dokončení převedl investor Katumba darovací smlouvou na město pozemek p.č. 209/20 (na 

mapce) a kupní smlouvou za 1 Kč stavbu cyklostezky, dopravního značení, veřejného 

osvětlení a chráničky pro umístění optického kabelu. 
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Prodej hrobky 

 Manželům Jitce a Janu Belekaničovým a Květě a Danielu Balšanovým byla prodána 

chátrající hrobka na městském hřbitově za cenu 32 904 Kč. Noví vlastníci ji okamžitě opravili 

a užívají v souladu s hřbitovním řádem. 

 

Darování nově vybudované infrastruktury 

 Firma ADAZ dokončila výstavbu infrastruktury pro nové rodinné domky u Filipových 

rybníků a v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou byly do vlastnictví města převedeny 

komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, dopravní značení a dešťová kanalizace, které byly 

následně svěřeny do správy Technických služeb města Chomutova. 
 

 
 

Pronájem nebytových prostor 

 Základní škola a mateřská škola Duhová cesta, nájemce nebytových prostor v budově 

bývalé školy v Havlíčkově ulici, zprovoznil k 1. září 2012 v pronajatých prostorách soukromou 

mateřskou školku. Koncem roku 2012 došlo k uzavření smluv o výpůjčce se společností 

Kultura a sport na dva nově postavené objekty - oddychové a relaxační centrum Aquasvět a 

letní stadion s tréninkovým zázemím. 

 

Ukončení prodeje areálu garáží v Heydukově ulici  

 V návaznosti na postupný prodej komplexu osmi garáží v Heydukově ulici došlo v roce 

2012 k ukončení prodeje areálu prodejem pozemku p.č. 663/1 do spoluvlastnictví stávajících 

vlastníků odprodaných garáží na sousedících pozemcích za celkovou cenu 62 792 Kč. 
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Prodej areálu v Pražské ulici  

 V souvislosti s ukončením nájemní smlouvy mezi městem Chomutov a Střední školou 

energetickou a stavební na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 673 v Pražské ulici 

došlo k odprodeji areálu, zahrnujícího nejen objekt, ale i pozemky p.č. 2370/1 a 2370/9, a to 

do vlastnictví stávajícího nájemce prostor společnosti TEDIKO za cenu 5 512 450 Kč. 

 

Úsek odpadového hospodářství 

 Technické služba města Chomutova zahájily na skládce provoz aerobního fermentoru 

k výrobě kompostu. Občané si mohli od 1. září do 30. listopadu kompost odebírat zdarma. 

Celkově si na své zahrádky odvezli 583,5 tun tohoto kvalitního hnojiva. Během roku bylo 

dokončeno vybavení rodinných domů nádobami na bioodpad a platícím majitelům psů 

město nakoupilo sáčky na psí exkrementy včetně zásobníku.  

 

Úsek zeleně 

V roce 2012 došlo k revitalizaci několika menších či větších ploch městské zeleně, 

v rámci níž byly pokáceny některé staré a neperspektivní dřeviny. Během dvou předchozích 

let (hlavně v období vegetačního klidu) se také odstraňovaly dřeviny, které byly nebezpečné, 

poškozené nebo na daném místě nevhodné. V případech, kdy se nejedná o havarijní kácení 

dospělých dřevin, úsek životní prostředí současně s vydáním povolení nařizuje náhradní 

výsadbu, která je většinou v množství dva až tři mladé stromy za jeden odstraňovaný. Na 

základě žádostí podaných v roce 2010 a 2011 byla městu uložena náhradní výsadba v počtu 

250 stromů, které měly být vysazeny do konce roku 2012. Největší počet nových dřevin byl 

vysazen v okolí nového zimního a letního stadionu a v místech, kde se nacházel původně 

plochodrážní stadion v Lipské ulici. V areálu na Zadních Vinohradech bylo vysazeno téměř 

140 různých dřevin. Nejvíce jsou zde zastoupeny javory, dřezovce, platany a z jehličnanů 

borovice. Na bývalém plochodrážním stadionu proběhla rekonstrukce celé plochy a vzniknul 

zde multifunkční sportovně - relaxační areál. V rámci rekonstrukce zde do konce roku 2012 

bylo vysazeno 70 nových stromů, a to hlavně jasanů, javorů, okrasných třešní, jeřábů a bříz.  

Z malých ploch největší přeměnou 

prošla plocha před bývalou poštou 

v Palackého ulici (na snímku). Zde byly 

odstraněny staré skalkové výsadby a 

nahrazeny novými rostlinami. Také byly 

opraveny zídky jednotlivých záhonů a 

upraveno i prostranství kolem nich. Další 

nové výsadby byly provedeny například 

ve Zborovské ulici nebo ve středových 

pásech komunikace na Písečné.  

 Růže ve výsadbách jsou průběžně nahrazovány jinými trvalkami, a to kvůli náročnosti 

na údržbu a vymrzání v zimě. Tyto nové výsadby jsou ale často decimovány nenechavci z řad 

občanů, a proto je časem nahradí méně náročná, i když zároveň méně atraktivní zeleň. 
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Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí 

 K 1. lednu 2012 byly živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí sloučeny do 

jednoho odboru s výše uvedeným názvem. Jeho vedoucím byl ke stejnému datu jmenován 

Ing. Vladimír Dědeček, který už předtím společně tyto odbory v roli pověřeného vedoucího 

řídil. Sloučený odbor zahrnuje všechny agendy vykonávané v budově na Husově náměstí.  

 

Obecní živnostenský úřad 

 Obecní živnostenský úřad v roce 2012, stejně jako v předchozích letech, pokračoval 

ve vydávání co největšího počtu písemností na počkání. Oproti roku 2011 došlo k poklesu 

průměrného denního počtu těchto vydaných písemností z 21 na 17,5, a tedy i k celkovému 

poklesu počtu všech vydaných písemností. 

 Dne 1. července byl zahájen provoz základních registrů, na které byl také připojen 

informační systém Registr živnostenského podnikání. Napojení tohoto systému na základní 

registry umožnilo v živnostenském rejstříku odhalit a opravit řadu nedostatků souvisejících 

s aktuálností údajů o osobách v tomto rejstříku vedených. V roce 2012 se opět navýšil počet 

klientů, kteří využili služby objednávání pomocí SMS nebo e-mailu. Za celý rok se objednalo 

93 klientů (o 32 více než v roce 2011). 

 K 31. prosinci 2012 živnostenský úřad registroval v územním obvodu 13 693 fyzických 

a právnických osob s platným živnostenským oprávněním (o 34 více než v roce 2011), 19 553 

živností (o 247 více) a 4 863 provozoven (o 163 méně). V roce 2012 vzniklo těmto osobám 

1 209 nových živnostenských oprávnění (o 75 více než v roce 2011). Živnostenský úřad vydal 

1 930 průkazů živnostenských oprávnění (o 314 méně než v roce 2011) a 451 živnostenských 

oprávnění zrušil (o 11 více), z toho 46 sankčně.  Navíc vystavil 1 743 přerušení a pokračování 

v provozování živnosti (o 78 méně), zaznamenal 1 020 údajů o provozovnách (o 133 méně) a 

provedl 160 dalších zápisů v živnostenském rejstříku. Dále provedl 129 kontrol (o 24 více), 

148 místních zjištění a 148 úředních záznamů o porušení právních předpisů (o 137 více).  

 Na správních a jiných poplatcích úřad vybral 967 890 Kč. Za porušení živnostenského 

zákona uložil 301 pokut ve výši 781 200 Kč (z toho 272 blokových pokut ve výši 534 200 Kč a 

29 ve správním řízení ve výši 247 000 Kč). Za porušení zákona o ochraně spotřebitele uložil 8 

pokut ve výši 58 500 Kč, za porušení zákona o státní kontrole pak 14 pokut ve výši 109 000 Kč 

a za porušení tržního řádu 3 pokuty ve výši 12 000 Kč. Dále v 69 správních řízeních nařídil 

úhradu nákladů řízení v celkové výši 69 000 Kč. Dohromady v sankčních řízeních obecní 

živnostenský uložil pokuty a náklady řízení v celkové částce 1 029 700 Kč a celkově přispěl do 

rozpočtu města částkou 1 997 590 Kč. 

 

Oddělení stavební úřad a životní prostředí 

 V dubnu byla zvolena do pozice vedoucí oddělení Ing. Věra Černá. Dále byli přijati tři 

noví pracovníci (z toho jeden na úsek stavebního řízení a dva na úsek životního prostředí). 

Oddělení vybralo přes 400 000 Kč na správních poplatcích. 
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Stavební úřad 

 V roce 2012 stavební úřad za porušení stavebního zákona uložil 26 pokut v celkové 

výši 280 000 Kč (z toho 18 přestupků fyzických osob ve výši 136 000 Kč a zbylé ve správním 

řízení ve výši 144 000 Kč). Vydal přes 2 300 opatření a rozhodnutí a provedl 472 kontrolních 

prohlídek v rámci státního stavebního dohledu. 

 Na začátku roku bylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu nákupního 

centra Kaufland v místě, kde stál původně starý pivovar, a na 15 nových rodinných domů 

v areálu domova klidného stáří, který vyroste v oblasti za sídlištěm Březenecká. Pod záštitou 

Ústeckého kraje byla umístěna nová cyklostezka Chomutov – Strupčice. V polovině března 

byla zkolaudována nová stavba rekreačního centra v Bezručově ulici v areálu bývalé továrny 

na hřebíky. V březnu byl po více než ročním zkušebním provozu zkolaudován zimní stadion 

včetně strojovny chlazení ledové plochy a v květnu bylo vydáno povolení na zkušební provoz 

letního stadionu s tréninkovým zázemím. Na konci roku bylo územně i stavebně povoleno  

obchodní centrum na Březenecké v místě, kde původně stálo kino Evropa. To bylo zbouráno, 

stejně jako dům v Klostermanově ulici č.p. 105, tedy další objekt, který stavem ohrožoval 

okolí. Proti pádu skleněných výplní byla zajištěna stěna objektu č.p. 4796 v Palackého ulici, 

tzv. Armabetonu, na náklady města došlo k zabezpečení objektu č.p. 1303 v Dukelské ulici, 

kde hrozil pád střešní krytiny. Plocha po bývalém zimním stadionu byla oplocena. 

 

Památková péče 

 V rámci památkové péče bylo vydáno 62 závazných stanovisek, 330 koordinovaných 

stanovisek a provedeno 55 kontrolních prohlídek. V roce 2012 byl Ministerstvem kultury ČR 

vyhlášen dotační program s příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou umístěny 

mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve 

vlastnictví České republiky. Z něho byl poskytnut příspěvek na osazení nových oken a dveří 

kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni (příspěvek 200 000 Kč), na výměnu střešní krytiny domu 

č.p. 5 v Jindřišské (příspěvek 359 000 Kč) a na výměnu střešní krytiny domu ev.č. 10 

v Mezihoří (příspěvek 274 000 Kč). Všechny tyto stavby jsou zapsané v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek České republiky. 

 

Životní prostředí 

 V roce 2012 pracoviště vydalo 4 199 opatření či rozhodnutí. Z toho vodoprávní úřad 

provedl 591 úkonů, v agendě odpadového hospodářství bylo učiněno 1 368 úkonů, v oblasti 

ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče 20 úkonů, na úsecích lesní hospodářství a 

myslivost 545 úkonů, zemědělský půdní fond 462 úkonů, ochrana ovzduší 390 úkonů a 

ochrana přírody a krajiny 483 úkonů. Vydáno bylo 340 rybářských lístků. Tradiční přehlídka 

trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách okresu Chomutov se v zámku Červený hrádek 

konala od 12. do 18. května. Organizátorem byl státní správou myslivosti pověřen Okresní 

myslivecký spolek v Chomutově. Vystavovalo se 234 trofejí srnce obecného, 86 trofejí jelena 

evropského, 9 trofejí muflona a 3 trofeje daňka skvrnitého. Památným byl vyhlášen jeden 

nový strom, a sice jedinec dubu letního v katastrálním území obce Březno u Chomutova. 
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Strom s názvem Dub Svaté Anny (na 

snímku) a s obvodem kmene 436 cm, 

výškou 12 m a stářím asi 250 let byl 

vybrán pro svou velkou dendrologickou, 

ekologickou a estetickou hodnotu. Na 

konci roku byl zaregistrován úhyn 

jednoho stromu z trojčlenné skupiny 

památných jehličnanů nazvaných Smrky 

u Prunéřovského potoka v katastrálním 

území Místo. Jednalo se o jedince smrku 

ztepilého o obvodu kmene úctyhodných 

306 cm a stáří přibližně 250 let, který 

patřil k nejvýznamnějším exemplářům 

tohoto druhu v chomutovské oblasti 

Krušných hor. V současné době probíhá 

zrušení ochrany této dřeviny, protože je 

třeba ji z bezpečnostních důvodů 

pokácet. Pokud dopadne dobře jednání s majitelem stromu, bude výřez kmene uložen 

v Oblastním muzeu v Chomutově, kde jej budou moci obdivovat návštěvníci. 

 

 

Odbor školství 

 Početně nejmenší odbor chomutovského magistrátu s pěti pracovnicemi nadále řídí 

Bc. Dagmar Mikovcová. Do 11. září sídlil na odděleném pracovišti ve Středisku knihovnických 

a kulturních služeb v Palackého ulici, poté se přestěhoval do nově zrekonstruovaných prostor 

na historické radnici v křídle ústícím do Chelčického ulice. 

 

 Kalendářní rok měl slavnostní úvod, již 4. ledna primátor Jan Mareš přivítal na radnici 

vítězku celostátní ankety Zlatá Mateřinka 2011 Evu Lenčéšovou, učitelku mateřské školy. Je 

to nejvyšší ocenění skvělé práce s dětmi a také významné ocenění pro školku jako celek. 

 Na ZŠ Na Příkopech se ve dnech 14. až  18. ledna uskutečnila další část mezinárodního 

projektu SVES II, konkrétně studijní návštěva specialistů ve vzdělávání. Tato akce byla 

pokračováním projektu, který začal v roce 2007 v rumunském městě Giorgiu, pokračoval 

setkáními na školách v Belgii, Německu, Francii, Turecku a Švédsku. Právě udržitelnost a 

délka projektu je unikátní.  

 K zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2012/13 přišly děti s rodiči ve 

dnech 18. a 19. ledna. Všechny chomutovské základní školy byly otevřeny od 14 do 17 hodin 

a každá tento akt pojala jinak, někde se děti musely k zápisu probojovat pohádkovou cestou 

a splnit řadu úkolů, někde je vítala hudba, jinde přijely děti v malých autíčkách. Výsledky 

zápisu jsou uvedeny v následující tabulce.  
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 V knihkupectví DDD 2. února proběhla autogramiáda knihy Chomutovem krok za 

krokem autorů Jaroslava Pachnera a Petra Raka. Ta navazuje na Chomutovskou uličnici 

z roku 2005. Kniha popisuje i novější historii města, zajímavou částí je mapování míst pobytu 

významných evropských panovníků. Odbor školství předal dostatečný počet výtisků k výuce 

pro žáky základních a středních škol.    

 Stále se snižující zájem o řemesla a technické obory chce změnit základní škola Na 

Příkopech pomocí projektu Dílny – jak přilákat žáky do středních odborných škol. V rámci 

tohoto projektu, který byl zahájen 28. února, dojde k úzké spolupráci s odbornými středními 

školami zejména při výuce praktických předmětů. Do projektu jsou kromě jeho nositele ZŠ 

Na Příkopech zapojeny také další tři chomutovské školy, a to Hornická, Kadaňská a Školní. 

Cílem projektu je tedy zvýšit u žáků osmých a devátých tříd zájem o studium na odborných 

školách. Pomoci by tomu měly krátkodobé stáže na odborných školách, při kterých se žáci 

nejen dozvědí o samotném studiu, ale vyzkouší si i prakticky technická zařízení odborných 

dílen. Zpětnou vazbu tvoří i návštěvy firem zaměstnávajících řemeslníky či technology. Jejich 

zástupci seznámí žáky s konkrétní prací zaměstnanců, s výhodami, nevýhodami i finančním 

oceněním. Aktivně se do projektu zapojí 

téměř 450 žáků, kteří si mnohá řemesla na 

vlastní kůži vyzkouší, a více než 30 pedagogů.  

 Děti z chomutovských mateřských škol 

se počtrnácté zúčastnily nesoutěžní přehlídky 

vystoupení s názvem Mateřinka 2012 (na 

snímku). Ve dnech 29. února a 1. března se 

jich na pódiu městského divadla představilo 

více než tři sta. Mateřinka byla doprovázena 

výstavou výtvarných prací dětí v prostorách 

městského divadla a celostátní anketou Zlatá 

Mateřinka o nejlepší učitelku. Loni si cenu 

odnesla Eva Lenčéšová z MŠ Písečná, letos je 

navržena na nominaci Marcela Kašná z MŠ 

Šafaříkova.  

Zápis: 18.-19.1.2012

škola celkem z toho návrhy na odklad šk. docházky

Zahradní 64 10 23 77 12

Na Příkopech 49 9 17 57 15

Kadaňská 63 14 14 63 18

Písečná 37 13 20 44 42 2

Hornická 55 6 12 61 19 1

Školní 87 13 10 84 29

Akad. Heyrovského 61 10 12 63 34 1

Březenecká 83 19 16 80 23

celkem běžné ZŠ 499 94 124 529 192 4
17. listopadu 0 0 1 1 0

Palachova 3 2 2 3 0

celkem speciální ZŠ 3 2 3 4 0

ZŠ CV celkem 502 96 127 533 192 4

Pozn.:

i duševně vyspělé ve věku 5 let

Počet dětí, které přišly poprvé k zápisu Počet dětí, které nastoupí 

po odkladu šk.doch

Předpokládaný počet žáků 

I. ročníku šk. r. 2012/13

*) V předposledním sloupci je uveden počet dětí, které se zápisu ve své spádové škole nezúčastnily a mohou být buď zapsány na jiné škole podle volby rodičů

**) Podle novely školského zákona (§ 36 odst. 3) může na základě doporučení lékaře a školského poradenského zařízení zahájit povinnou školní docházku dítě přiměřeně tělesně

Z počtu zapisovaných 

počet dětí pětiletých **)

Počet dětí, které se k 

zápisu nedostavily *)

nebo se přihlásí později a budou zapsány dodatečně.
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 Celých sedm týdnů děti z chomutovských mateřských škol podstupovaly lyžařský 

výcvik ve ski areálu Klínovec v Krušných horách. Každý den ráno vyjížděly od své školky na 

sjezdovku, kde na ně čekala trojice lyžařských instruktorů. Za pět dní se děti naučily 

samostatně pohybovat na vleku a bezpečně sjet malou sjezdovku. Na závěr výcviku pro ně 

organizátoři uspořádali v areálu na Mezihoří závod ve slalomu, na jehož start se postavilo 66 

dětí z devíti školek. 

 Žáci základních a středních škol se na jednání studentského parlamentu 14. března 

shodli, že jim v městském parku vadí vagabundi, popíjející mládež, rychle jezdící cyklisté a 

volně pobíhající psi. Sami vnímají důležitost prevence, volnočasových aktivit a rodinného 

zázemí. Členové parlamentu si navrhnou pravidla chování žáků v dopravních prostředcích a 

tuto a další problematiku projednají příště s vedením dopravního podniku. 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem probíhal celý 

pracovní týden, a to od 19. do 23. března. Mateřské školy tím vyšly vstříc rodičům a přispěly 

tak ke klidnějšímu průběhu zápisu, k němuž přišlo 448 dětí. Školky dostaly žádost i o umístění 

59 dětí mladších tří let, u nichž rodiče zdůvodnili svůj požadavek nástupem do zaměstnání a 

naplněnou kapacitou jeslí. 

 U příležitosti oslav Dne učitelů pozval 22. března primátor Jan Mareš zástupce škol a 

školských zařízení ve městě Chomutově na slavnostní setkání. V prostorách Rytířského sálu 

starobylé radnice ocenil dvacet chomutovských pedagogů za vynikající vzdělávací práci. 

Laureáty navrhli jejich kolegové ze škol, měřítkem výběru byly kromě vysokých profesních 

kvalit i práce pro školu nad rámec běžných povinnosti či vstřícný přístup k žákům při řešení 

jejich problémů. Na snímku ocenění učitelé s nejvyššími představiteli města. 
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 Chomutovské děti se i letos postaraly o velikonoční výzdobu radnice, kterou 

poslední březnovou sobotu okrášlily se svými rodiči v rámci Rodinného zápolení. Následně ji 

dozdobily pod dozorem učitelek mateřských škol a přidaly pásmo písní a tanců (na snímku), 

aby lépe navodily jarní náladu a připomněly velikonoční tradice.  
 

 
 

 Ve dnech 23. až 27. dubna navštívila Chomutov skupina zahraničních odborníků ve 

vzdělávání, jejichž setkání se uskutečnilo v rámci projektu Dílny – jak přilákat žáky do 

středních odborných škol. Součástí programu bylo představení projektu zahraničním 

partnerům, kteří pracovně pocházejí nejen ze škol, ale i profesních komor, úřadů práce a 

podobných institucí. Zástupci osmi evropských zemí dostali dostatečný prostor prodiskutovat 

problematiku sníženého zájmu vzdělávání žáků v oblasti technických oborů se zástupci 

chomutovských středních i základních škol.  

 Řadu podnětů, připomínek, ale i pochval si 25. dubna zástupci dopravního podniku 

vyslechli na dalším jednání studentského parlamentu. Žáci byli výborně připraveni, měli 

konkrétní podněty, a tak generální ředitel DPCHJ Jiří Melničuk zhodnotil setkání jako velmi 

podnětné. 

            Střední škola technická a automobilní Chomutov má nejlepšího mechanika seřizovače. 

V celostátní odborné soutěži zručnosti Kovo-junior 2012 v oboru mechanik seřizovač, kterou 

vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a cech Kovo, se vítězem a laureátem 

ceny České ručičky stal Jiří Kozár.  

 V Kulturním domě na Zahradní 10. a 11. května žáci speciálních škol předvedli již po 

čtrnácté dramatickou tvořivost v rámci Divadýlka 2012. Nesoutěžní festival opět prokázal 

nadšení všech účastníků. Na sále byla legrace, zněla hudba, zpěv a především hlasitý potlesk. 
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Poprvé na přehlídku přijela i návštěva z partnerského města Annabergu-Buchholze. Němečtí 

hosté neplnili jen roli diváků, ale nacvičili si bajku O slepici a lasičce. 

 Za speciálními pedagogy nezůstala pozadu sekce hudební výchovy v mateřské škole. 

Její členky připravily na 16. května do kostela svatého Ignáce 7. ročník nesoutěžní přehlídky 

dětských pěveckých sborů. Letošní Otvírání studánek se neslo v duchu tématu S písničkou 

do světa. Repertoár osmi sborů ukončily děti společnou písničkou s názvem Lesní studánka. 

 Základní umělecká škola T. G. Masaryka se má čím chlubit a kromě koncertního sálu 

bude využívat i školní zahradu. Nový koncertní prostor byl 17. května slavnostně otevřen 

vystoupením mladých hudebníků, na kterém se představili i muzikanti z Itálie a Německa.  

 Studentský parlament na jednání 23. května přivítal vedení městské policie. Žáky 

zajímal parkovací systém, počty zásahů, využití elektroskútrů, předali strážníkům i řadu 

podnětů, poukázali na několik nebezpečných míst, ale přednesli i pochvalu. Shodli se na tom, 

že strážníci „jsou vidět“ a v parku se situace zlepšila.  

 Čtrnáct krajských kol Dopravní 

soutěže mladých cyklistů 2012 zakončilo 

republikové  finále  od 19. do 21. června 

v Chomutově a Kadani. Cílem soutěže je 

přispívat ke zvýšení efektivity dopravní 

výchovy působení ve školách, správnému 

a bezpečnému chování dětí v silničním 

provozu a ke snižování nehodovosti. Mezi 

přínosy patří i prohloubení a ověření 

znalostí a dovedností žáků v uplatňování 

pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy i v dalších dovednostech nezbytných 

k bezpečné jízdě na kole. Soutěž každoročně vyhlašují Ministerstvo dopravy a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem 

České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem. Ve dvou věkových 

kategoriích se do ní zapojují žáci 4. až 9. ročníků základních škol. Odbor školství byl jako 

jeden z organizátorů republikového finále vysoce oceněn za skvělou přípravu a organizaci.  

 Včas odhalit oční vady a předejít možnému zhoršování zraku předškolních dětí, o to 

jde v mimořádném projektu Koukají na nás správně?, který v chomutovských mateřských 

školách uskutečnilo koncem června nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus. Možnosti 

preventivního vyšetření přímo v mateřské škole speciální kamerou využilo 331 dětí, z nichž  

u 17 byla zjištěna oční dioptrická vada. Přístroj umí odhalit jak dalekozrakost a krátkozrakost, 

tak i šilhání a astigmatismus. Rodiče vyšetřených dětí dostali o vyšetření certifikát. Sedmnáct 

dětí se zjištěnou oční vadou bylo doporučeno k podrobnému vyšetření očním specialistou. 

 Ani o prázdninách se v prostorách vyhrazených studentům Fakulty strojní ČVUT 

v Praze nezahálelo. Využívali je senioři, kteří se učili psát e-mail přátelům, přes internet volat 

svým příbuzným, on-line vybrat a koupit dárek nebo prostě jen pracovat s počítačem. To vše 

v rámci kurzu Univerzita třetího věku pro seniory. Jedná se o úvodní aktivitu z celé škály 

vzdělávacích kurzů, které si FS ČVUT pro Chomutov připravila. 

http://ibesip.cz/Dopravni-vychova/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu/Rocnik-2012
http://ibesip.cz/Dopravni-vychova/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu/Rocnik-2012
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 Přestavbou služebního bytu se zvýšila kapacita školky v Růžové ulici, která slouží 

dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, o patnáct míst. Náklady na úpravy prostor 

přesáhly 300 tisíc korun, z čehož 250 tisíc bylo financováno z podpory města Severočeskými 

doly, na základě dohody o vzájemné spolupráci mezi oběma subjekty. Celkově má Mateřská 

škola Šafaříkova od 1. září 2012 místo pro 1 419 dětí předškolního věku.  

 Dosud mohly chomutovskou základní uměleckou školu navštěvovat děti od 5 let 

věku, jak to povoluje příslušná vyhláška. Protože vedení umělecké školy mělo zájem pečovat 

o talentované děti o rok mladší, zažádalo o povolení doplňkové činnosti. Rada města 

požadavek schválila a škola tak může včas podchytit a v uměleckých oborech vzdělávat malé 

talenty a zároveň tak uspokojit požadavky jejich rodičů. 

 Aktivita Základní umělecké školy T. G. Masaryka neklesla ani uprostřed prázdnin. 

Stala se jedním z pořadatelů Letní filharmonie 2012, při které v letním kině pod otevřenou 

oblohou posluchače pohladily ušlechtilé tóny v podání mezinárodních orchestrů, složených 

z hudebníků Státní opery Chemnitz, Saské Mozartovy společnosti a z žáků uměleckých škol 

z Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. 

            Prvním zářijovým dnem krajský úřad dovršil optimalizaci středních škol v Chomutově. 

Z původních sedmi nabízí středoškolské vzdělání pět, a to Gymnázium Chomutov, Mostecká 

3000, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, 

Školní 50, příspěvková organizace, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace a Střední škola 

technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace. 

 Na startu školního roku primátor Jan Mareš (na snímku na ZŠ na Zahradní) a jeho 

náměstci Jan Řehák a Martin Klouda tradičně přivítali prvňáčky v chomutovských základních 

školách. Kromě drobných dárků a pamlsků dostali nastupující žáci prvních tříd na památku 

na první školní den i pamětní list zhotovený chomutovskou výtvarnicí Marií Svobodovou. 
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 Pracovní skupina LINKS jako pracovní orgán rady města zaměřuje činnost především 

na vytvoření funkčního integrovaného systému preventivních a intervenčních služeb pro děti 

a mládež. Jednou ze zdařilých a již pravidelných akcí je Happy Day, kde se prezentují policejní 

složky, hasiči, zdravotnická škola, pedagogicko-psychologická poradna a další instituce. 

 Sportovní soutěžení jednotlivců, týmů i učitelů, to je projekt Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů. Aktivita olympioniků Roberta Změlíka a Romana Šebrleho motivuje ke 

sportu. V průběhu roku absolvují žáci několik soutěžních kol, ve kterých měří síly v deseti 

disciplínách, pomyslném desetiboji. Při finále pak soupeří i jejich učitelé. Z Chomutova se 

zapojily do projektu čtyři základní školy, ta z ulice Akademika Heyrovského slavila největší 

úspěch, když vyhrála okresní i krajské kolo a v celorepublikovém finále obsadila druhé místo.  

 Okresní hospodářská komora uspořádala 6. a 7. listopadu podzimní prezentaci 

středních škol Vzdělávání 2013. Ve sportovní hale se při ní předvedlo 25 škol. Žáci devátých 

a osmých tříd se seznámili se širokou nabídkou oborů, které mohou studovat. Program byl 

zpestřen doprovodnými akcemi – módní přehlídkou, barmanskými a kadeřnickými variacemi, 

ukázkami z tvorby žáků středních škol, hudebními vystoupeními či ochutnávkou výrobků. 
 

  

 Na základní škole Březenecká probíhá již několik let projekt Krajina za školou a na něj 

navazující projekt Vzduchoplavec Kráčmera. Získané a vytvořené materiály, které se stávají 

součástí výuky, se škola rozhodla vystavit, a tak se od 14. listopadu s nimi mohli žáci dalších 

škol seznámit v Rytířském sále radnice. Projekty jsou zaměřeny na práci s digitální technikou, 

na čtenářskou gramotnost a na seznámení s regionem, ve kterém žáci žijí. 

 Šesťáci ze školy na Zahradní vrátili učebnice, už se z nich nebudou učit. Tato třída totiž 

byla jako jedna z šestnácti v ČR vybrána do pilotního projektu Flexibook 1:1 nakladatelství 

Fraus. Učebnice byly nahrazeny iPady, ve kterých mají žáci elektronické verze knih. Vedle 

tradičního obsahu najdou videa, zvukové nahrávky, obrázky a fotografie. Projekt si klade za 

cíl zjistit, zda se moderní forma učební látky osvědčí v praxi. 
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Odbor sociálních věcí 

 Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost sociální reforma vlády, v jejímž důsledku byly 

veškeré nepojistné dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení, příspěvek na péči a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením) a s nimi 

výkon veřejné služby převedeny pod Úřad práce České republiky. V důsledku toho přešla část 

pracovníků odboru pod úřad práce, změnila se struktura odboru a také jeho název. Vedoucí 

odboru, který nově sestává z oddělení terénní sociální práce a oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, je nadále Bc. Kamila Faiglová. 

 

Oddělení terénní sociální práce 

 Oddělení a jeho deset terénních sociálních pracovnic se zaměřují především na 

přímou práci s klienty v jejich přirozeném prostředí, a to u všech cílových skupin – senioři, 

osoby se zdravotním postižením a osoby v krizových situacích. Přímá práce s klientem obnáší 

depistáž (cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci ve vybrané skupině), 

posuzování jeho životní situace, individuální plánování, základní sociální poradenství, 

doprovázení či asistence při jednání klienta s institucemi a celkový dohled nad klientem. 

Oddělení spolupracuje úřadem práce, s výchovnými poradci na základních školách, s majiteli 

ubytoven, Sociálními službami Chomutov apod. Dále na oddělení pracují koordinátor veřejné 

služby a manažer rozvoje kvality sociálních služeb. 

 Oddělení má pro potřeby terénní práce město 

rozdělené do 10 lokalit. Každá lokalita tak má svou terénní 

sociální pracovnici a městského policistu. Ve spolupráci 

s městskou policií pracovnice oddělení vytvořily analýzu 

rizikových lokalit ve městě. Zanesly do ní 63 rizikových 

domů či vchodů. V rámci ubytovacích kapacit byl vytvořen 

sborník ubytoven. Spadá do něho 10 ubytovacích zařízení 

v Chomutově, u nichž byl vyjednán souhlas se spoluprací 

s oddělením. V rámci terénní práce bylo na území města 

zaevidováno 53 osob bez přístřeší. Při tom byla zároveň 

mezi těmito bezdomovci prováděna anketa. Pracovnice 

se jich ptaly, zda mají zájem o vytvoření noclehárny (98 % 

mělo) a zda by přivítali, kdyby jim město zajišťovalo výdej 

teplé polévky, teplého čaje a pečiva v zimních měsících 

(52 % mělo zájem). Na základě toho pracovníci oddělení ve spolupráci se Sociálními službami 

Chomutov, Člověkem v tísni a občanským sdružením Světlo od 12. listopadu vydávali teplou 

polévku, pečivo a čaj osobám bez přístřeší (na snímku). Do 31. prosince bylo celkem vydáno 

340 polévek. 

 V  listopadu byla schválena Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova 

se zaměřením na sociální začleňování 2013 až 2015. Začala vznikat v březnu 2012 za 

významné spolupráce všech členů takzvaného Chomutovského partnerství, které je tvořeno 
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zástupci města, neziskových organizací a státních úřadů, jejichž činnost zasahuje do uvedené 

oblasti. Pracovní skupiny Chomutovského partnerství se zaměřují hlavně na sociální oblast, 

zaměstnanost, bydlení, bezpečnost a vzdělanost. 

 Od 1. ledna veřejnou službu zabezpečoval Úřad práce ČR. Statutární město uzavřelo 

s touto organizací smlouvu o proškolování klientů v bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZP) pro 

organizace města. Celkem se jednalo o sedm organizací, které měly vůči ÚP požadavek na 

333 klientů pro výkon veřejné služby. V průměru ji vykonávalo 248 uchazečů o zaměstnání. 

Oddělení terénní sociální práce proškolilo z BOZP 509 uchazečů o zaměstnání pro výkon 

veřejné služby v organizacích města. V listopadu Ústavní soud veřejnou službu zrušil. 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Setkání pěstounských rodin  

Od 22. do 24. června se ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje uskutečnilo 

setkání pěstounských rodin z Mostu, Litvínova a Chomutova ve Stráži pod Ralskem. Akce se 

zúčastnilo 17 rodin s dětmi ve věku od 4 do 17 let. Chomutovský obvod byl zastoupen čtyřmi 

rodinami se šesti dětmi. Pěstounské rodiny doprovázely příslušné sociální pracovnice pro 

náhradní rodinnou péči. V pátek večer se rodiny vzájemně představily, v sobotu dopoledne 

proběhla beseda s pěstouny za účasti pracovnic z krajského úřadu, která se týkala převážně 

aktuálních výchovných problémů, se kterými se rodiny potýkají.  
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Pro děti bylo připraveno sportovní dopoledne. Po obědě měli všichni možnost se 

v rámci Vartenberských slavností zúčastnit historického průvodu městem. Po večeři se děti 

vyřádily v krytém bazénu. V neděli se všichni zúčastnili cesty za pokladem, která byla spojena 

s plněním zajímavých úkolů pro děti. Program byl ukončen na pláži rybníka u vodního vleku, 

kde si děti mohly zkusit jízdu na vodních lyžích. Po celou dobu pobytu byly sociální 

pracovnice v kontaktu s dětmi i s pěstouny a konzultovaly s nimi aktuální otázky. Pronikly tak 

více do jejich starostí i radostí, které se leckdy návštěvami v rodině nepodaří zachytit. Rodiny 

zde byly otevřenější a sdílnější, protože slyšely i o podobných problémech jiných rodin.  

 V průběhu roku proběhly pro pěstounské rodiny i další akce. Dvakrát to bylo filmové 

představení v kině Svět, jednou koupání v Aquasvětě nebo návštěva stanice chomutovských 

profesionálních hasičů. Tradiční akcí bylo Mikulášské setkání pěstounských rodin 1. prosince 

ve Středisku knihovnických a kulturních služeb, kterého se zúčastnilo 60 osob. Program byl 

pestrý, děti a pěstouni zhlédli vystoupení dětí z MŠ Radost, taneční skupinu Dundrdance 

ze ZUŠ Chomutov, ukázku canisterapie a nechyběla ani mikulášská nadílka. 
 

Happy Day 

 Před městským divadlem proběhla 22. září akce nazvaná Happy Day. Zorganizovala ji 

pracovní skupina rady města LINKS a byla zaměřená na prevenci patologických jevů ve 

společnosti a určená hlavně dětem a mládeži. Pracovnice oddělení sociálně – právní ochrany 

dětí měly opět připravené informace a letáky k prevenci patologických jevů, k problematice 

práv a povinností dětí. Pracovnice zjišťovaly, jaké jsou znalosti dětí v této oblasti, zda vědí, 

jaká mají práva, ale i povinnosti, na koho a kam se mohou v tísni obrátit.   

 Dále byly dětem stejně jako v předchozím roce představeny výkresy na téma Co je 

správné (děti si hrají, jezdí s rodiči na výlety, chodí do školy, čtou si) a Co je nesprávné 

(požívání alkoholu nezletilými, nadměrné fyzické trestání dětí, kouření, záškoláctví apod.). 

Dětem byly rozdány dotazníky s otázkami, na které odpovídaly. Otázky v dotaznících byly 

záměrně stejné jako v minulém roce, aby pracovnice mohly při jejich vyhodnocení posoudit, 

zda se názory, přání, zkušenosti nějak odlišují. V průběhu akce bylo vyplněno 62 dotazníků, 

z toho 29 dotazníků vyplnily dívky a 33 dotazníků chlapci. Věkový průměr dívek činil 10 let a 

věkový průměr chlapců činil 12 let. Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, že děti jsou ve 

svém věku a v uvedených problematikách dobře orientovány. 
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Víkendové pobyty v Jesenici 

V roce 2012 proběhly první dva víkendové pobyty pro děti a mladistvé z Chomutova, 

Jirkova a přilehlého okolí, klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Proběhly v červnu a 

říjnu v Jesenici u Rakovníka, kde je vhodné prostředí k požadovaným aktivitám. Každého 

z pobytů se za doprovodu pěti pracovnic oddělení zúčastnilo 20 dětí ve věku od 8 do 15 let. 

Financování zajistil program prevence kriminality Městské policie Chomutov. Pro účastníky 

byl připraven bohatý program, který je měl nejen pobavit, ale i poučit. Pobyty navázaly na 

deset let starou tradici víkendových pobytů, které pořádal tehdejší Okresní úřad Chomutov.  

 

Zanedbané dítě 

 V malé obci v působnosti Chomutova zjistila sociální pracovnice v zimě, že matka žije 

s tříletým chlapečkem v naprosto nevyhovujících podmínkách v jedné místnosti domu, kde 

byla špína a zima. Celé dny leželi v posteli, neboť neměli peníze na jídlo ani dřevo na topení. 

Matka byla naprosto apatická, pobírala pouze rodičovský příspěvek a byla zadlužená. Neměla 

vůbec zájem něco řešit. Dítě v těchto neutěšených podmínkách nemohlo zůstat, proto bylo 

na nezbytné dva týdny převezeno do chomutovského Klokánku, než se situace doma vyřeší. 

Sociální pracovnice ve spolupráci s obcí sehnala mamince práci, dřevo na topení a zajistila 

pro chlapečka mateřskou školu. Poté obě ženy společně naplánovaly úklid domácnosti, 

sestavily rozpočet a matka se učila hospodařit. Sepsaly dluhy, splátkové kalendáře s termíny 

placení. Situace se natolik zlepšila, že malý chlapec mohl na Mikuláše do pěkného čistého a 

teplého domova k mámě. Aby se situace neopakovala, zůstává rodina i nadále ve sledování. 

 

Mladík z ulice 

 Kurátorku pro mládež upozornili vloni v zimních mrazech kamarádi šestnáctiletého 

mladíka, že je na ulici. Po bližším šetření bylo zjištěno, že se o něj rodiče nestarají. Nechodí 

do školy, nemá kam jít a bloumá venku. Mladíka kurátorka zkontaktovala s tím, že by mu 

zajistila bydlení i školu. Chlapec se ubytoval v chomutovském Klokánku, začal chodit do 

učiliště, aby získal potřebné vzdělání, a navíc začal ve volném čase sportovat. Když přišel na 

úřad kurátorce pro mládež poděkovat, že mu pomohla a ukázala tak cestu k novému životu, 

moc ji to potěšilo.  

 

Adoptované miminko 

 V březnu zanechala v porodnici matka narozenou holčičku, protože neměla podmínky 

pro její výchovu. Byla sama se třemi děti, neměla vlastní bydlení, bydleli v pronájmu a její 

finanční situace neumožňovala péči o čtvrté dítě. Proto se rozhodla po porodu pro adopci a 

souhlasila s umístěním dítěte do kojeneckého ústavu. Po uplynutí šesti týdnů od porodu 

udělila matka v zákonné lhůtě navíc souhlas s osvojením dítěte. Již v červnu bylo miminko 

předané do náhradní rodiny do předadopční péče. Holčička tak získala novou rodinu, v níž 

může strávit šťastné dětství. Evidenci žadatelů o adopci vede krajský úřad, který zajišťuje 

jejich psychologická vyšetření, absolvování testů a následně přípravu k rodičovství. Ideálními 

žadateli jsou bezúhonné manželské páry v přiměřeném věku s dobrým zdravotním stavem. 
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Interní audit 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru zůstaly v roce 2012 stejné. V čele odboru 

nadále stojí Ing. Jarmila Mravcová.  
 

 V roce 2012 interní audit zaevidoval celkem 106 stížností, z toho 28 oprávněných, 57 

neoprávněných, 7 částečně oprávněných, 1 opakovaná a 13 postoupených. Občané si nejvíc 

stěžovali na rušení hlukem (12), nepořádek ve městě (11) a chování nepřizpůsobivých 

občanů (5). Další stížnosti se týkaly nevyplácení sociálních dávek (6) a špatného stavu 

chodníků a komunikací ve městě (6). Postoupené stížnosti byly předány k vyřízení na Úřad 

práce, neboť se týkaly práce sociálních pracovnic, které od 1. ledna již nebyly zaměstnanci 

magistrátu, ale právě Úřadu práce. Stížností, které jsou vedeny v kolonce ostatní, bylo 

evidováno celkem 17. Jednalo se například o stížnost na chybějící bezbariérový přístup do 

domu, na práci kardiologa, na špatně přístupnou ordinaci lékaře, vietnamské obchodníky, 

malou bezpečnost v parku, výskyt krys na sídlišti Březenecká, vysokou cenu tepla, vhazování 

letáků do dopisních schránek, nedostatek veřejných WC ve městě. Na zaměstnance města si 

stěžovalo celkem 17 občanů. Z toho byly 2 stížnosti oprávněné, 1 částečně oprávněná a 15 

neoprávněných. Ve většině případů se jednalo o stížnosti na pracovnice odboru sociálních 

věcí. Na práci městské policie si stěžovali dva občané, z toho byla jedna stížnost oprávněná a 

jedna neoprávněná.  

            Podaných podnětů bylo evidováno 116. Občané v nich požadovali úpravy parkovacího 

systému, změnu linek MHD, úklid nepořádku ve všech částech města, posekání trávy, výměnu 

laviček či vyjadřovali nesouhlas s rušením policejních služeben na Kamenné a v Černovické 

ulici nebo se zrušením sauny v městských lázních a podobně. V roce 2011 bylo evidováno 69 

podnětů, což bylo o 47 méně oproti roku 2012. Je to způsobeno především tím, že odbory 

předávají k evidenci všechny podněty, které přicházejí v rámci celého města. 

 V roce 2012 bylo podáno 5 petic. Lidé v nich požadovali vystěhování problematických 

nájemníků nebo zajištění bezpečného a důstojného žití v domě. V další upozornili na rušení 

nočního klidu z baru na Písečné. Dále požadovali zachování šikmého stání v ulici Kmochova a 

změnu stanoviště pro kontejnery na sídlišti. Občané využívali rovněž možnost obrátit se 

s problémy na projekt Záchranný kruh. Tam bylo přijato 19 podnětů. V naprosté většině si 

občané stěžovali na problematické soužití s nepřizpůsobivými sousedy. Dále pak poukázali na 

prostituci ve městě. Ve třech případech 

upozornili na výrobu či distribuci drog. 

Tyto podněty byly postoupeny k vyřízení 

na Policii ČR. V rámci projektu Charta 

pro občana nebyl podán žádný podnět. 

Občané mají také možnost řešit problémy 

a předkládat podněty na pravidelných 

setkáních s vedením města (na snímku), 

na kterých jsou jim k dispozici i zástupci 

městské policie a městských organizací. 
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3. 3. Volby do zastupitelstva kraje a doplňující do senátu  
 

 V roce 2012 občané volili krajské zastupitele a v některých okresech také své zástupce 

v Senátu Parlamentu ČR. To byl případ Chomutovska. Volby do obou institucí proběhly v pátek 

a sobotu 12. a 13. října.   

 Krátce před otevřením volebních místností došlo k činu, který měl zdiskreditovat lídra 

hnutí PRO!Kraj Přemysla Rabase, bývalého ředitele chomutovského zooparku. Do schránek 

ve městě kdosi roznesl DVD se čtyřminutovým klipem se sadomasochistickou tematikou. Byl 

sestříhaný z dokumentárního filmu Nebe Peklo, v němž se ze své vášně zpovídá domina, 

která se stejně jako Rabas angažovala ve Straně zelených. A do její zpovědi byly sestříhané 

záběry, jak s ní Rabas tančí nebo si prohlíží její tetování na zádech. V samotném filmu jsou 

tyto pasáže také, ale nikoli kvůli Rabasovi, ale právě kvůli oné domině. Zatímco v originálním 

snímku se Rabas sotva mihne, v klipu jakoby hrál hlavní roli a byl tedy vyznavačem tvrdých 

sexuálních praktik.  

 Samotné volby pak proběhly v klidu a bez závad. Volby do krajského zastupitelstva na 

Chomutovsku stejně jako v celém kraji ovládli komunisté, připsali si zde 25,88 % hlasů. Druzí 

skončili se ziskem 19,16 % hlasů sociální demokraté, v čele jejichž krajské kandidátky stála 

hejtmanka a chomutovská radní Jana Vaňhová. Třetí místo obsadilo s 11,92 % hlasů hnutí 

PRO!Kraj s Přemyslem Rabasem v čele kandidátky. Čtvrtí byli Severočeši se ziskem 8,92 % 

hlasů a poslední ze stran, které překročily pětiprocentní hranici, byla ODS s 8,62 % hlasů. 

Jana Vaňhová získala krajský primát v počtu preferenčních hlasů, když její jméno na lístku 

zakroužkovalo 1 173 lidí. Na Chomutovsku byla ze všech okresů Ústeckého kraje nejnižší 

volební účast. K urnám zde přišlo 31,16 % voličů, přičemž krajský průměr byl 33,94 %. 

           Do druhého kola senátních voleb postoupili dosavadní senátor Václav Homolka (KSČM) 

a krajský zastupitel Rudolf Kozák (ČSSD). Homolka s 24,62 procenty hlasů, Kozák s 16,78. Ten 

o druhé postupové místo svedl těsný boj s Přemyslem Rabasem nominovaným za koalici 

Strany zelených, KDU-ČSL a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst. Rudolf Kozák nakonec 

získal o 143 lístků víc. Senátních voleb se na Chomutovsku zúčastnilo 30,80 % voličů. O týden 

později jich přišlo k 2. kolu úplné minimum. Pouhých 12 % obyvatel Chomutovska s volebním 

právem určilo, že staronovým senátorem se na dalších šest let stal Václav Homolka, který 

obdržel 59,62 % hlasů oproti 40,37 % hlasů pro Rudolfa Kozáka. 

            Volební výsledky zajistily v 55členném zastupitelstvu Ústeckého kraje dvacet mandátů 

komunistům. Sociální demokraté, kteří dosud vládli, získali třináct křesel, Severočeši.cz devět, 

ODS sedm a hnutí PRO!Kraj šest křesel. Osm nově zvolených zastupitelů je z chomutovského 

okresu. Jsou to dosavadní hejtmanka Jana Vaňhová, Petr Husák (oba ČSSD), Jaroslav Komínek, 

Ladislav Drlý (oba KSČM) a Jan Řehák (ODS), kteří už zasedali v minulém volebním období. 

Nováčky jsou senátor Václav Homolka (KSČM), primátor Chomutova Jan Mareš (ČSSD) a 

exposlanec Přemysl Rabas (PRO!Kraj). V návaznosti na výsledky a povolební vyjednávání se 

Jana Vaňhová stala náměstkyní hejtmana pro školství, mládež a sport, Jaroslav Komínek 

radním pro dopravu a silniční hospodářství a Ladislav Drlý radním pro investice, majetek a 

hospodářství. 
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

 Vývoj nezaměstnanosti nebyl v roce 2012 tak příznivý jako v roce předchozím, kdy 

v důsledku mírného oživení ekonomiky míra nezaměstnanosti v říjnu klesla až na 7,9 % 

celorepublikově. V prvním pololetí 2012 sice ještě meziročně klesala, po skončení sezonních 

prací pod vlivem hospodářské recese znovu vzrostla, a to až na 9,4 %, což je celorepublikově 

o 0,8 % víc než na konci roku 2011. Slabý výkon ekonomiky a následné nevytváření nových 

míst má za následek, že nabídka pracovní síly stále výrazně převyšuje poptávku po ní. 

 V Chomutově je tato klíčová oblast pro hodnocení kvality života od začátku sledování 

výrazně nad republikovým průměrem. Příčinou jsou především sociální struktura obyvatel 

s výraznou převahou osob v nižších vzdělanostních kategoriích (bez vzdělání, se základním 

vzděláním, se středoškolským vzděláním bez maturity) a také restrukturalizace hospodářství 

v 90. letech minulého století vynucená uvolněním trhu, kdy na Chomutovsku zaměřeném na 

těžký průmysl došlo ke zrušení či k výraznému utlumení řady podniků.   

 V roce 2012 tak míra průměrné nezaměstnanosti v Chomutově dosáhla 13,8 %, což je 

šestá nejvyšší hodnota ze všech bývalých okresů České republiky (1. Bruntál 16,2 %, 2. Most 

15,8 %, 3. Jeseník 14,6 %, 4. Děčín 14,0 %, 5. Hodonín 13,9 %). K 31. prosinci pak činila 

dokonce 15,1 % a Chomutovsko řadila na pátou příčku (1. Bruntál 18,0 %, 2. Jeseník 16,4 %, 

3. Most 16,0 %, 4. Znojmo 15,1 %). Ke stejnému datu evidoval chomutovský úřad práce 9 883 

uchazeče o zaměstnání. A protože volných míst mohl nabídnout pouze 145, připadalo na 

každých 100 uchazečů jen 1,47 volného místa. Další statistické údaje týkající se Chomutovska 

jsou v následujících tabulkách. 

 

měsíc evidovaní uchazeči na konci měsíce míra 

nezaměst-

nanosti 

v % 

volná 

pracovní 

místa 

počet 

uchazečů 

na 1 volné 

pr. místo 

celkem dosažitelní ženy absolventi 

škol a 

mladiství 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

leden 9 388 9 294 4 863 499 1 056 13,7 305 30,8 

únor 9 632 9 442 4 954 471 1 097 13,9 346 27,8 

březen 9 621 9 432 4 948 464 1 068 13,9 349 27,6 

duben 9 279 9 058 4 851 432 1 048 13,5 367 25,3 

květen 9 139 8 962 4 849 353 1 016 13,3 406 22,5 

červen 9 061 8 881 4 827 336 1 015 13,2 411 22,0 

červenec 9 117 8 940 4 893 361 1 015 13,7 447 20,4 

srpen 9 114 8 920 4 948 409 1 003 13,6 522 17,5 

září 9 327 9 105 5 052 594 1 019 13,9 499 18,7 

říjen 9 337 9 116 5 090 630 1 011 14,3 143 65,3 

listopad 9 522 9 274 5 133 648 1 003 14,5 166 57,4 

prosinec 9 883 9 650 5 210 636 1 004 15,1 145 68,2 
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Průměrná míra nezaměstnanosti v procentech na Chomutovsku v letech 2004 až 2012: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

16,7 16,2 14,1 11,0 9,1 12,6 12,9 12,9 13,8 

 

 
 

 Do snížení nezaměstnanosti stále ještě významně nepromluvila obří průmyslová zóna 

Triangle (na snímku) na pomezí Chomutovska, Mostecka a Lounska. Jejím vlastníkem je Ústecký 

kraj, jenž do ní za předchozích deset let investoval 2,5 miliardy korun a v roce 2012 schválil 

uvolnění dalších cca 200 milionů na kanalizaci s čističkou a infrastrukturu pro menší investory.  
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 Za plánovaným počtem pracovních míst zóna stále výrazně zaostává, přestože v roce 

2012 zde továrny dokončovali tři noví investoři. V polovině roku zde působilo sedm firem, 

které dohromady zaměstnávaly okolo tisícovky lidí. Po několika letech začaly 1. října do zóny 

znovu jezdit linkové autobusy, jednou z linek byla i ta z Jirkova přes Chomutov. Pozitivní 

vývoj na konci roku zvrátil výrobce LCD panelů Panasonic, který oznámil odchod ze zóny. 

Většina z 590 zaměstnanců odešla v listopadu a prosinci, jen zbylých 42 administrativních 

pracovníků a specialistů až během roku 2013.   

 Přímo na Chomutovsku jsou největším zaměstnavatelem Severočeské doly, které ke 

konci roku evidovaly 3 454 pracovníků. Dalších více než 1 700 lidí pracovalo v dceřiných 

společnostech.  

 Severočeské doly za rok 2012 vytěžily a prodaly 22,8 milionu tun hnědého uhlí, z toho 

12,8 milionu pocházelo z tušimického dolu a 10 milionů z bílinského. Meziročně šlo o pokles 

o 2,4 milionu tun, což bylo zapříčiněno hlavně poklesem výkonu ekonomiky a s tím spojeným 

nižším odběrem uhelných elektráren. Přesto 

jsou Severočeské doly stále jasně největším 

producentem hnědého uhlí v České republice 

s podílem na trhu 52,6 %. Od 1. ledna 2012 je 

generálním ředitelem společnosti Ivan Lapin, 

který ve funkci nahradil Jana Demjanoviče. 

 V listopadu pozornost médií přilákala 

havárie v lomu u Března, kde při výměně lan a 

kontrole pohonu zdvihu spadla část důlního 

velkostroje a zranila tři pracovníky, dva těžce 

a jednoho lehce. Firma horní hranici škody 

krátce po havárii odhadla na 500 milionů 

korun. 

            Ve vztahu k veřejnosti se Severočeským 

dolům osvědčuje provoz vlastního infocentra 

v budově ředitelství v ulici Boženy Němcové. 

Pro informace a poučení sem za rok 2012 

přišlo 2 000 dětí. Ještě víc návštěvníků 

zaznamenal takzvaný Březenský drak Severus, 

tedy vyřazené velkorypadlo KU800. Stal se 

vyhlášenou turistickou atrakcí, na kterou bylo zvědavo 8 500 lidí, viz snímek. 

 Jedním z významných zaměstnavatelů v chomutovské zóně Severní pole je od roku 

1996 Parker Hannifin. V průběhu roku měl téměř 750 zaměstnanců, ale už v prvním pololetí 

oznámil přesun jedné z divizí do německého Erfurtu, což s sebou přineslo i rušení 150 míst 

v chomutovském závodě do ledna 2013.  

 Dařilo se Sandviku Precision Tubes, dceřiné společnosti švédského koncernu Sandvik. 

Firma v areálu bývalých válcoven trub vyrábí speciální nerezové potrubí, jehož celá produkce 

míří na export, a to převážně na mimoevropské trhy. Největším odběratelem jsou země 
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západní Afriky, kde se nerezové trubky používají při podmořské těžbě ropy a plynu. V říjnu 

byl Sandvik Precision Tubes jednou z třinácti českých firem, jež uzavřely dohodu o spolupráci 

s ruským podnikem AKME-engineering, jejíž cílem je výroba moderních jaderných reaktorů 

čtvrté generace. Na snímku výrobní hala Sandviku. 
 

 
 

 V červnu se velkého uznání dostalo chomutovské strojírenské společnosti CNC, která 

byla vyhlášena Štikou českého byznysu 2011. Žebříček firem byl sestaven na základě pěti 

ekonomických kritérií, jako je růst obratu, míra zadluženosti firmy či běžná likvidita. Výsledný 

index vyjadřoval nejen dynamiku růstu podniku, ale i jeho finanční zdraví. CNC Chomutov je 

strojírenská firma vlastněná třemi fyzickými osobami, vyrábí plastové či kovové díly přesně 

podle zadání zákazníků hlavně z petrochemického průmyslu a má pouze deset zaměstnanců. 

 Dobrou ekonomickou kondicí se médiím chlubila i Krajská zdravotní, pod níž spadá 

Nemocnice Chomutov. Předseda představenstva Radek Scherfer oznámil, že díky úsporám je 

firma v zisku a po pěti letech existence v dosud nejlepší finanční situaci (více v kapitole 

Organizace zřízené krajem). 

 Globální komplikací pro Chomutov na poli financí bylo v červnu zastavení proplácení 

dotací z fondů Evropské unie kvůli machinacím na Úřadu regionální rady ROP Severozápad. 

Jen město Chomutov od poloviny října do konce roku přišlo o více než 700 tisíc korun kvůli 

placení úroků z úvěru na výstavbu sportovišť v areálu na Zadních Vinohradech. Postiženi byli 

i další úspěšní žadatelé z Chomutovska. 
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Podkrušnohorský zoopark Chomutov byl v roce 2012 pro návštěvníky opět otevřen 

všech 365 dní. Načerpat síly v přírodním prostředí s více než jedenácti sty zvířaty a řadou 

atrakcí pro děti přišlo celkem 220 841 návštěvníků. Obohacením návštěvy největší české 

zoologické zahrady bylo množství kulturních akcí a novinek, jejichž cílem bylo nejen zpestření 

prohlídky, ale i environmentální výchova a osvěta veřejnosti, žáků mateřských, základních a 

středních škol regionu. Ředitelkou organizace je nadále Bc. Iveta Rabasová. 

 Prostor chomutovského zooparku byl v létě zařazen do soustavy chráněných území 

evropského významu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Stalo se tak hlavně díky 

dlouholetému výskytu silné populace největšího tuzemského brouka roháče obecného a také 

páchníka hnědého, jehož je ovšem v zooparku možné pozorovat jen vzácně. Oba tito brouci 

potřebují ke svému vývoji staré listnaté stromy, nejčastěji duby.   

 

Zoologie 

 Oddělení zoologie pokračovalo v každodenní  péči o zvířata, sestavovalo nové chovné 

páry, odchovávalo mláďata a realizovalo důležité transporty. Mládě rysa karpatského, 

úspěšně odchované v loňském roce, bylo na doporučení koordinátora chovu rysů umístěno 

v zoo Mulhouse ve Francii. Geneticky cenná samice rysa pocházející z volné přírody byla 

dopárována se samcem ze zoo Liberec. Tři odchovaná mláďata koček divokých putovala do  

zoologických zahrad v Miskolci, Děčíně a Ohradě. Chov manulů byl poznamenán úhynem 

jedenáctileté samice a skutečností, že mladá samice z nově sestaveného páru porodila dvě 

mrtvá mláďata. Dalším krokem oddělení bude zajištění příchodu nové samice a pokračování 

v chovu se dvěma páry. V dubnu narozené mládě charz žlutohrdlých po čtyřech měsících 

uhynulo. Úspěšný odchov se 

podařil ve skupině jediných 

zástupců opic druhu makak 

magot a u erbovního zvířete 

zubra evropského. Pravidelný 

odchov se podařil i ve 

skupině vzácných takinů 

indických. Velkým úspěchem 

byl odchov nejvzácnějšího 

zástupce řádu jelenovitých – 

jelena bucharského, mládě je 

na snímku.  

 Významnou skupinu 

tvoří domácí zvířata, z nichž 
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je v expozicích zastoupeno 5 plemen turů, 7 plemen ovcí a 5 plemen koz. Odchovy se 

podařily u buvola domácího, skotského náhorního skotu a uherského stepního skotu i všech 

druhů koz a ovcí, kromě ovcí walliských. Rozrostla se i chovná skupina koní. U pony 

shetlandských byla odchována tři hříbata, odchov se podařil u fjordského koně, tarpana, 

anglického  plnokrevníka  a  českého  teplokrevníka. V chovu  sov  byly  sestaveny nové páry 

u kulíšků nejmenších a sýčků obecných, mláďata byla odchována u sovy pálené a výrečků 

malých. Odchov se nepodařil u orlů stepních, kde samice sice snesla tři vejce, ale jediné 

oplozené později rozšlápla. Nově sestavený byl pár u orlů východních, který úspěšně 

zahnízdil a vyvedl mládě. Několik dní před plánovaným odchodem ze zooparku bylo mládě 

nalezeno mrtvé. Úspěšná nebyla sezona ani u orlosupů bradatých, kteří snesli dvě vejce. 

Jedno z vajec bylo ponecháno na hnízdě a druhé bylo umístěno do líhně. Ukázalo se, že vejce 

na hnízdě bylo neoplozené. Ve vejci v líhni uhynulo mládě na konci inkubace. Deset mláďat 

se vylíhlo u strak modrých a šest mláďat vyvedli alexandři čínští. U obou odchovů byly 

zaznamenány výrazné ztráty způsobené predátory. V průchozí vodní voliéře úspěšně vyvedli 

mláďata kvakoši noční a poprvé zahnízdili kolpíci bílí. Vylíhlá mláďata se odchovat 

nepodařilo. Z vrubozobých úspěšně odchovaly housata bernešky velké a husy tibetské. 

Největší chovaní vodní ptáci pelikáni bílí odchovali jedno mládě. Chovná skupina pelikánů 

kadeřavých byla po domluvě s koordinátorem doplněna o nového mladého samce. Chovné 

páry zahnízdily, vejce v obou snůškách byla ale neoplozená. Dvě mláďata se podařilo 

odchovat u jeřábů panenských. Příchodem nových dytíků úhorních se podařilo sestavit dva 

nové nepříbuzné páry, jež pak snesly vejce. U prvního páru byla vejce poškozena a vyřazena, 

u druhého samice na vejce zasedla, po týdnu však vejce z hnízda zmizela. Z varšavské zoo 

získal zoopark samici bukače velkého, která doplnila stávajícího samce v průchozí voliéře 

vodních ptáků. Bukač velký patří v zoologických zahradách k vzácně chovaným druhům. 

 Mezi nejvýznamnější terarijní úspěchy roku 2012 patřil odchov šestnácti mláďat 

štíhlovky podkovní, která se v zooparku rozmnožila poprvé. U užovek stromových se vylíhla a 

odchovala čtyři mláďata. Velmi úspěšný byl chov největšího evropského slepýšovitého plaza 

blavora žlutého. Celkem se vylíhlo rekordních jednadvacet mláďat. Dařilo se i v chovu všech 

druhů želv. Podařilo se odchovat jedenáct mláďat u želv stepních a dvě mláďata u želvy 

zelenavé. Chovná skupina želv bahenních se rozšířila o čtyři jedince získané ze zoo Ostrava. 

Celkem se ze tří snůšek vylíhlo osm mláďat. 

 

Stanice pro handicapované živočichy 

 Podobně jako v předešlých letech byli do stanice nejčastěji přijímáni ježci (40 ks), 

poštolky (35) a káňata (17). Nejčastějšími důvody příjmu byla zranění po střetu s dopravním 

prostředkem, po nárazu do překážky nebo po pádu. V několika případech šlo i o vážná 

zranění, která se neslučovala se životem, a tak muselo následovat utracení zvířete. Bohužel 

opět se do stanice dostávala některá zvířata zbytečně. Šlo hlavně o mladé poštolky, rorýse, 

netopýry a ježky. Důvodem odchytu byla v řadě případů mylná obava, že jsou mladá zvířata 

osiřelá. U rorýsů a netopýrů šlo často o jedince, kteří nemohli při vyrušení sami vzlétnout ze 

země nebo o probuzené hibernanty. 
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 Mezi přijatými zvířaty byli i zástupci pěti ohrožených druhů (veverka obecná, ropucha 

obecná, moták pochop, rorýs obecný, strakapoud prostřední), sedmi druhů silně ohrožených 

(užovka hladká, krahujec obecný, ledňáček říční, netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr 

parkový, netopýr ušatý) a dvou druhů kriticky ohrožených (zmije obecná, koliha velká). Za 

významnější příchody můžeme označit ledňáčka říčního, kolihu velkou, krahujce obecného, 

motáka pochopa, zmiji obecnou a užovku hladkou.  

 V roce 2012 zoopark získal potvrzení o přidělení dotace z Operačního programu 

životní prostředí na stavbu nové stanice mimo areál zoo. Stavba by měla být zahájena během 

roku 2013. 

 

Marketing a propagace 

 Návštěvníci Podkrušnohorského zooparku mohli v roce 2012 volit z rozšířené nabídky 

nevšedních zážitků. Svůj zážitek si mohly vybrat rodiny s dětmi, firemní kolektivy, sportovně 

založení návštěvníci, senioři i zamilované páry. Oblíbenou atrakcí zůstal zoovláček Lokálka 

Amálka a Safari expres (na snímku), jenž nově vyrážel na večerní prohlídky Eurosafari z kempu 

sousedního Kamencového jezera.  
 

  

 Pro lepší orientaci v areálu bylo vytvořeno 230 ukazatelů z dubového dřeva. Nově 

nainstalována byla i většina popisných cedulek u expozic zvířat. Cedulky korespondují 

s používaným grafickým designem. 

 V průběhu roku se v zooparku uskutečnila celá řada kulturních akcí, oslav ekologicky 

zaměřených svátků a akcí připomínajících lidové tradice. Mezi nejoblíbenější patřil Den dětí, 

Probouzení medvědů hnědých, Strašidelná zoo a Den stromů. Ve výstavní síni návštěvníky  
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zaujala výstava nazvaná Kumbhméla a výstava 

Papua Nová Guinea a Borneo. Kumbhmélou 

byla prostřednictvím fotografií Tomáše Petra 

(na snímku v popředí během vernisáže) 

přiblížena posvátná místa Indie, Papuu Novou 

Guineu ukázal fotograf a cestovatel Oldřich 

Kilián.  

 O novinkách v zooparku, narozených 

mláďatech a akcích informovalo oddělení 

propagace prostřednictvím webových stránek, 

zpravodaje Oáza, který zdarma dostávají 

všichni návštěvníci zooparku, facebookového 

profilu a prostřednictvím tisku. Důležitým 

prvkem propagace se staly reklamní kampaně 

v rádiu. K prezentaci zooparku docházelo též 

ve stáncích města Chomutova na veletrzích 

cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. 

 

Skanzen Stará Ves 

 Prohlídky interiérů staveb ve Staré Vsi s průvodcem probíhaly čtyřikrát denně, během 

letních měsíců byly často zpestřeny ukázkami ze života našich předků. Návštěvníci si oblíbili 

ukázky kosení trávy kosou a srpem, stloukání másla, vázání březových košťat nebo výrobu 

ptačích klícek či ochutnávky lidových jídel. Květnové a červnové víkendy byly věnovány 

řemeslným dílnám - workshopům. Odpoledne s malířem a kovářem, základy batikování nebo 

drátkování si vyzkoušeli děti i dospělí. Realizované kulturní akce vycházely z původních zvyků 

obyvatel krušnohorských vesnic. Masopustní veselice, Velikonoční průvod, Letnice, Dožínky 

nebo Adventní neděle připomněly původní podobu těchto svátků. Jednou z nejúspěšnějších 

akcí roku bylo Pohádkové safari. Kulisami pro vystoupení pohádkových bytostí se staly stavby 

ve Staré Vsi, které dokreslily kouzelnou atmosféru.   

 

Ekocentrum 

 Činnost ekocentra se zaměřila na osvětu veřejnosti, žáků a studentů všech věkových 

kategorií. Hlavním tématem soutěží a akcí pro veřejnost byla kampaň Evropské asociace 

zoologických zahrad a akvárií (EAZA) zaměřená na záchranu ohrožených živočichů. V pořadí 

desátá kampaň EAZA zacílila na zvířata jihovýchodní Asie, jako jsou orangutani, sloni indičtí či 

tygři sumaterští, tak i na druhy méně známé, jako například kahau, banteng či vzácný tur a 

„vlajkový“ druh kampaně saola. Kampaň odstartovala výtvarnou soutěží Na vlastní triko. 

Vlastnoručně zdobená trika pomohla výstižně sdělit poslání a cíl kampaně. V průběhu jarních 

prázdnin byla v areálu zooparku připravena vědomostní soutěž Dostaňte nás, díky které se 

návštěvníci blíže seznámili s dvanácti druhy zvířat žijících v jihovýchodní Asii. V letní sezoně 

byla v rámci kampaně připravena v zooparku terénní luštitelská soutěž pro týmy starších 
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žáků Křížem krážem zooparkem na téma Zelený mor – palma olejná, soutěžní křížovku bylo 

možné luštit i na stránkách časopisu Oáza do konce srpna. Do této korespondenční soutěže 

se zapojilo 48 luštitelů z různých krajů. Hlavní osvětovou akcí zacílenou na nejmladší věkové 

kategorie školáků byla výtvarná soutěž V džungli. Zájem o účast projevily školy z Chomutovska 

a z Mostecka, přihlášeno bylo 110 výkresů a a dalších výtvorů od 197 dětí. 

 Na počátku roku proběhla inovace vzdělávacích programů, do které byli zapojeni 

studenti chomutovské střední průmyslové školy, kteří projevili zájem spolupracovat se 

zooparkem v rámci mezinárodního projektu Comenius se zaměřením na téma ochrana zvířat. 

Týmy studentů 1. až 3. ročníku připravily a v březnu v praxi odzkoušely vzdělávací programy 

pro několik tříd základních škol. Výsledky spolupráce a vlastní aktivity pak prezentovaly ve 

Staré Vsi v rámci konference s účastí zahraničních studentů. Studenti průmyslovky splnili 

také jeden z dalších cílů svého projektu - zajistili opravu zemědělských strojů ve skanzenu. 

 V roce 2012 proběhlo v zooparku 86 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 

1 745 žáků z mateřských, základních a středních škol. Jako způsobu obohacení výchovy a 

vzdělávání využívají environmentálních programů nejvíce pedagogové 1. stupně základních a 

mateřských škol. 

 

 
 

Pod vedením chomutovského malíře Václava Suchopárka proběhl ve skanzenu Stará Ves také 

workshop s názvem Malování v plenéru, viz text na předchozí straně. 
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5. 2. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
příspěvková organizace 

 

           Základním posláním Střediska knihovnických a kulturních služeb je poskytování 

knihovnických a informačních služeb občanům města, studentům a návštěvníkům. Dále pak 

pořádání kulturních akcí, výstav, vzdělávacích kurzů, ať již jazykových nebo odborných, a také 

zajišťování různých školení. Pro knihovny v dalších městech a vesnicích Chomutovska (dvě 

v Kadani, jedna v Jirkově, Klášterci nad Ohří, Březně, Vejprtech, Radonicích, Bílencích, Blatně, 

Boleboři, Černovicích, Hoře Sv. Šebestiána, Hrušovanech, Chbanech, Kalku, Kovářské, Kryšto-

fových Hamrech, Křimově, Libědicích, Louchově, Málkově, Mašťově, Měděnci, Místě, Okou-

nově, Otvicích, Pesvicích, Pětipsech, Račeticích, Spořicích, Strupčicích, Údlicích, Veliké Vsi, 

Vilémově, Vrskmani, Všehrdech, Všestudech, Výsluní a Vysoké Peci) vykonává knihovna SKKS 

regionální funkci. Několika menším organizacím a zájmovým sdružením SKKS poskytuje 

zázemí. V publikační oblasti SKKS vydala devátý díl brožury Osobnosti Chomutovska. V čele 

organizace nadále stojí Mgr. Marie Laurinová. 

 

Celková bilance SKKS 

           Statistické údaje za rok 2012 poukazují na velký nárůst návštěvníků, ale také na značný 

pokles tržeb a výpůjček. Knihovna eviduje 6 528 čtenářů (o 95 méně než v r. 2011), 166 365 

návštěv (o 5 095 víc než v r. 2011) a 530 201 výpůjčku (o 48 217 méně než v r. 2011). 

 Následující graf porovnává výpůjčky a návštěvníky v uplynulých deseti letech: 
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Hlavní akce pro veřejnost 

 V rámci kampaně Březen – měsíc internetu připravila knihovna bohatý program cílený 

hlavně na seniory a jejich seznamování s internetem, nezaměstnané a postižené, kterým byly 

databáze a studovna k dispozici zdarma. Týden knihoven byl na počátku října vyhlášen již po 

čtrnácté a v jeho rámci se konaly tradiční čtenářská amnestie, besedy a výstavy. 

 V roce 2012 proběhl jubilejní 10. ročník adventních koncertů. Na posledním z nich 

byla hostem Loutny české herečka Milena Steinmasslová. Vyvrcholením cyklu byla na Štědrý 

večer Rybova Česká mše vánoční. Její tóny zazněly v kostele sv. Ignáce již po jedenácté. 

 

Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

            Doplňování knihovního fondu je věnována velká pozornost. Ve spolupráci s pracovníky 

jednotlivých výpůjčních oddělení došlo k nákupu literatury podle požadavků uživatelů. V roce 

2012 to bylo 11 619 knih a 353 elektronických zdrojů.  

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů  

 Čítárna s internetem je jedním ze specializovaných oddělení SKKS. Hlavní činností je 

poskytování registračních, výpůjčních, internetových a reprografických služeb a základních 

informací pro čtenáře a veřejnost. Ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé a 

slabozraké K. E. Macana v Praze pracoviště zajišťuje zvukové knihy pro handicapované 

čtenáře. Oddělení také provádí centrální evidenci čtenářů, vyřizování duplikátů průkazek a 

jejich blokací, evidenci ztrát a zpracování přihlášek. V čítárně jsou k dispozici celostátní i 

regionální noviny a časopisy, celkem asi 120 titulů.  

            V roce 2012 čítárna evidovala 5 262 čtenářů (o 48 méně než v r. 2011), 32 852 návštěv 

(o 666 méně) a 95 371 výpůjček (o 2 827 méně). Zvukovou knihovnu, která sídlí v přízemí 

knihovny a umožňuje tak bezbariérový přístup, v roce 2012 využívalo asi 30 stálých čtenářů, 

kteří si půjčili 891 dokumentů (o 342 víc než v r. 2011).  

 

Studovna  

            Studovna patří mezi oddělení speciálních služeb SKKS. Veškeré materiály se zde půjčují 

pouze prezenčně, s výjimkou CD-ROMů, DVD z odborných časopisů a starších čísel časopisů a 

také některých knih méně frekventovaných, které se ale půjčují jen na omezenou dobu. 

V rámci zkvalitnění služeb uživatelům byl zakoupen elektronický právní systém Codexis, který 

nahradil automatizovaný systém právních informací Aspi. 

 Studovna disponuje 13 počítači určenými pro uživatele služeb. Všechny počítače jsou 

připojeny k internetu, z toho jeden je díky speciálnímu softwaru připraven pro nevidomé a 

slabozraké. Čtenáři si ve studovně také mohou vypůjčit domů čtečku knih, aby si ji ohmatali a 

zjistili její klady a zápory, než se rozhodnou si ji pořídit. Celkem jsou k dispozici tři čtečky. 

 Ve spolupráci se vzdělávacím oddělením připravila studovna kurz trénování paměti, 

který absolvovalo osm seniorů. Ve spolupráci s dětským oddělením pak proběhlo šest besed 

s názvem Hrátky s pamětí, kterých se zúčastnilo 168 předškoláků a žáků základních škol. 
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 V roce 2012 studovna zaznamenala 1 013 čtenářů (o 497 méně než v r. 2011), 8 198 

návštěv (o 3 123 méně než v r. 2011) a 26 328 výpůjček (o 50 020 méně než v r. 2011). 

 

Hudební oddělení   

 Oddělení pravidelně doplňuje hudební a filmový fond, novinky i starší tituly. O služby 

půjčovny je mezi lidmi pořád velký zájem. Například hodně studentů zde nachází materiály 

potřebné ke studiu, zvláště povinnou četbu k maturitě ve formě audioknih. Přetrvává zájem 

o kreslené filmy, naopak opadla obliba starších českých filmů. Více se půjčují dokumentární a 

krátkometrážní snímky. V roce 2012 do fondu oddělení přibylo celkem 353 CD a DVD nosičů. 

Registrovaných uživatelů bylo v roce 2012 v hudebním oddělení 541 (o 12 víc než v r. 2011), 

návštěv 6 640 (o 185 méně než v r. 2011) a výpůjček 17 484 (o 1 380 víc než v r. 2011). 

 

Vzdělávací oddělení 

 Oddělení nabývá stále většího významu. V rámci mimoškolního vzdělávání nabízí řadu 

výukových kurzů, ať už jazykových nebo odborných, dále semináře, akademie 3. věku. Mimo 

těchto tradičních kurzů pořádá i školení s aktuální tematikou. Oblibu získaly kurzy internetu a 

základů práce s počítači pro seniory. Největší zájem byl v roce 2012 opět o akademii 3. věku, 

kde devět přednášek navštívilo 498 a jednoho zájezdu se zúčastnilo 53 frekventantů. 

Z jazykových kurzů je výrazně nejnavštěvovanější výuka angličtiny. 

 

Oddělení naučné literatury 

 Zpřístupňuje uživatelům odbornou literaturu. V roce 2012 postihl oddělení proces, 

kterým již před několika roky prošla studovna. Pokles počtu čtenářů, výpůjček a návštěvníků 

zapříčinily jednak možnosti internetu a jednak fakt, že řada vysokých škol má část knihovního 

fondu v elektronické podobě. Tato skutečnost je patrná i na mírném poklesu využívání 

meziknihovní výpůjční služby. Kvůli tomu je oddělení ve všech ukazatelích oproti předchozím 

rokům v minusu. V roce 2012 evidovalo 3 023 čtenářů (o 333 méně než v r. 2011), 32 466 

návštěv (o 1 147 méně než v r. 2011) a 96 528 výpůjček (o 6 740 méně než v r. 2011). 

 

Oddělení beletrie pro dospělé   

 Oddělení zajišťuje individuální práci se čtenáři, výpůjčky z knihovního fondu beletrie, 

dramat a poezie. I v roce 2012 dosáhlo oddělení nárůstu počtu čtenářů, návštěv i výpůjček. 

Knihovní fond doznal zásadní změny, nově jsou knihy řazeny abecedně podle jména autora a 

pro lepší orientaci opatřeny piktogramem podle žánru. Přes počáteční problémy si nový 

systém získal příznivce a stoupající počet výpůjček a čtenářů ukazuje, že to byla správná 

volba. Čtenářů bylo 4 047 (o 523 víc než v r. 2011), návštěv 47 680 (o 8 311 víc než v r. 2011) 

a výpůjček 144 857 (o 5 394 víc než v r. 2011). 

 

Oddělení pro děti a mládež  

            Důraz se zde klade na individuální práci s dětmi. Malí čtenáři se učí hledat v katalogu a 

orientovat se v knihovním fondu. Řadu čtenářů získá oddělení při besedách, kterých v r. 2012 
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připravilo 91, a exkurzích pro školy, kterých zorganizovalo deset. Oddělení též vede literární 

klub Knihovnický pisálek, který se schází pravidelně každý měsíc. Čtenářů bylo v roce 2012 

evidováno 2 513 (o 5 méně než v r. 2011), návštěv 25 618 (o 347 méně než v r. 2011) a 

výpůjček 94 338 (o 1 341 více než v r. 2011). 

 

Pobočka Březenecká 

 Vedle běžné práce na pobočce proběhla burza knih, předvánoční prodej a lekce prací 

s počítačem a práce s internetem. Pracovníci také připravili tři výstavy, dvě besedy a čtrnáct 

exkurzí. Čtenářů do pobočky docházelo 1 070 (o 23 méně než v r. 2011), návštěv bylo 12 693 

(o 2 027 víc než v r. 2011) a výpůjček 54 638 (o 2 571 víc než v r. 2011). 

 

Oddělení kultury 

 Organizuje řadu různých pořadů, kulturních či vzdělávacích. Pořádá je ve velkém sále 

ve 2. patře, ve společenském salonku, v kostele sv. Ignáce a v atriu. V těchto prostorách 

uspořádalo 214 kulturních akcí nebo jednotlivých vystoupení a zaznamenalo při nich 14 985 

návštěvníků, kteří byli podle charakteru akce spočítáni nebo odhadnuti. K pravidelným hojně 

navštěvovaným akcím patří swingové koncerty Big Bandu Zdenka Tölga, April open air festival, 

Viktoriánské slavnosti, Afro + Orient expres, Indian summer open air, zkoušky a finále Mladé 

písně, Otevírání studánek, adventní koncerty a Česká mše vánoční, Chomutovský skřivánek a 

další. Z jednorázových akcí se s největším zájmem setkaly koncerty Petra Kotvalda, Jiřího 

Schmitzera, tria La Gioia a dva fler jarmarky. Oddělení též připravilo 37 výstav, které 

proběhly v galeriích Lurago, Špejchar a Na schodech. Nově SKKS prostřednictvím oddělení 

kultury zajišťuje provoz městské věže a bývalého kina Oko.  
 

 
 

Výtvarník František Prokop při vernisáži výstavy svých děl nazvané Améby v galerii Špejchar. 



[115] 
 

5. 3. Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Organizace se stará o lesy a louky města Chomutova, které v součtu přesahují plochu 

3 000 ha. Podstatná část pozemků je situována do okolí Hory Svatého Šebestiána, menší část 

se nachází poblíž samotného města Chomutova. Základem činnosti je pěstování sazenic, dále 

také těžba dřeva a myslivost. Městské lesy mají s ohledem na lokalizaci majetku sídlo v Hoře 

Svatého Šebestiána č.p. 90, ředitelem je nadále Ing. František Vohralík. 

            Kalamitní situace s výskytem houby kloubnatky smrkové nadále kulminuje, v současné 

době už je napadeno 100 % porostů smrku pichlavého, a to zejména ve stáří 20 let a více. 

Některé porosty jsou již ve stadiu rozpadu. Ve větším rozsahu se začalo s těžbou napadených 

porostů, a to zejména kvůli uvolnění podsadeb méně náchylného smrku ztepilého. Vytěžené 

smrkové dřevo bylo zpracováno na vlákninu a i přes značnou pracnost byla tato činnost 

mírně zisková. Vzhledem k omezení možnosti čerpání dotačních titulů nedošlo v roce 2012 

k větší míře rekonstrukcí porostů zničených kloubnatkou. Snímky postižených stromů níže. 

 Hospodářskou situaci organizace výrazně ovlivňovala neuzavřená záležitost projektu 

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin, a to z důvodu nevypověditelnosti smlouvy s firmou 

KHL-EKO. Projekt zůstával ve fázi pozastavení, až byl ukončen.  

 V oblasti mysliveckého hospodaření v honitbě Jilmová nebyl splněn plán lovu vysoké, 

a to o 20 kusů zvěře holé a 5 kusů jelenů. Odstřel nebyl splněn z důvodu potravní migrace do 

sousedních honiteb Lesů ČR – Lesní správy Litvínov. V pronajaté honitbě Strážky byl plán lovu 

spárkaté zvěře splněn. 
 

  



[116] 
 

5. 4. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

 Technické služby města Chomutova se v roce 2012 dále rozvíjely ve všech oblastech 

svých činností. Zdokonalováním technologií, postupů i práce samotné organizace výrazně 

přispívá k příjemnému životu ve městě. Pomáhají k tomu i nové stroje, které usnadňují 

zpracování odpadu a umožňují jeho efektivní zužitkování. Pro zaměstnance v kancelářských 

pozicích bylo zásadní dokončení zavádění nového počítačového softwaru. K vyrovnanému 

rozpočtu dovedl organizaci ředitel Ing. Zbyněk Koblížek. 

 Prioritní postavení v činnosti organizace má řadu let ochrana životního prostředí. Ta 

je velmi úzce spjata s předcházením vzniku odpadů a znečištění, řádným odstraňováním 

odpadů z města i se správným nakládáním s nimi. Z hlediska udržování čistoty ve městě se i 

ve sledovaném období osvědčilo komplexní blokové čištění, během něhož technické služby 

z ulic, parkovišť a chodníků sebraly celkem 821,34 tuny smetků, což je o téměř pět tun více 

než v roce 2011 a zároveň nejvíce v historii uplatňování komplexního blokového čištění.  
 

 
 

 Významným přínosem pro ochranu životního prostředí je i třídění odpadů. Technické 

služby během roku zvýšily počet nádob na tříděný odpad a zřídily pět nových kontejnerových 

stání. Tím se organizace cíleně snaží motivovat obyvatele města k pečlivému třídění. Celkem 

pracovníci svezli asi 2 500 tun separovaného odpadu. Jeho samotné zpracování v roce 2012 
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usnadnily dva nové stroje, a to aerobní  

fermentor a drtič bioodpadu Zago (na 

snímcích). Fermentor byl pořízen v roce 

2011, v následujícím roce však byl 

ukončen dotační projekt Rozšíření svozu 

bioodpadů a zvýšení kapacity 

kompostárny, v rámci kterého TSMCH 

získaly dotaci ze státního fondu životního 

prostředí na pořízení fermentoru i 

svozového vozu MAN. Díky projektu 

mohly technické služby v roce 2012 začít obyvatelům města nabízet kvalitní kompost. Vzniká 

recyklací bioodpadu svezeného z ulic, jednak z kompostejnerů, ale i po seči trávy a po 

prořezávkách dřevin. Kompost nejdřív připraví drtič bioodpadu, jenž nadrtí a namíchá menší 

větve, posekanou trávu a další bioodpad na maximálně dvoucentimetrové kousky. Tento 

meziprodukt se pak přesune do fermentoru, který ho zahřívá, provzdušňuje a hygienizuje. Na 

vyhrazené ploše kompost dozrává asi půl roku, poté je zdarma k dispozici zahrádkářům. 
 

 
 

 Kromě odpadového hospodářství zajišťovala organizace chod i dalších provozoven. 

Údržba místních komunikací se starala o 111,6 kilometru vozovek, 160,7 kilometru chodníků, 

3 685 dopravních značek a 2 759 kanalizačních vpustí. Provozovna údržba veřejné zeleně 

upravovala 296,1 hektaru trávníků, záhonů a dalších ploch zeleně. Úsek veřejného osvětlení 

spravoval šest tisíc svítidel, 5 705 osvětlovacích míst a 213,9 kilometru kabelového vedení. 
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 Na začátku roku uzavřely technické 

služby smlouvu, na základě které se zapojily 

do projektu Komplexní vzdělávací program 

s nástupem do zaměstnání Podané ruce II. 

Z řad nezaměstnaných byli podle určitých 

kritérií uchazeči o zaměstnání, kteří prošli 

poradenskými programy a rekvalifikací a 

technické služby pro ně poté vytvořily osm 

pracovních míst. Na mzdy organizace 

obdrží dotaci v celkové výši 1,024 milionu 

korun, což je 75 % nákladů, zbytek uhradí 

ze svého rozpočtu. Projekt skončí k 31. říjnu 

2013. Nově přijatí pracovníci pomáhají při 

různých činnostech, například při blokovém 

čištění ulic a při zimní údržbě komunikací. 

Kromě těchto osmi dotovaných pracovníků 

zaměstnávaly technické služby v roce 2012  

dalších 192 lidí. Nejvíc z nich se uplatnilo na 

úsecích veřejné zeleně, dopravy a svozu 

odpadu. Počet zaměstnanců se ve srovnání 

s rokem 2011 snížil o jedenáct osob. 

 Na konci roku byla oficiálně ukončena implementace informačního systému Helios, 

který byl postupně zaváděn ve všech provozech. Počítačový software soustřeďuje informace 

o veškerých aktivitách organizace, data z ekonomiky a dalších oblastí. Helios je 

multimodulární a dokáže obsáhnout evidenci všech činností, přestože jsou velmi rozmanité.  
 

  

 Technické služby též na konci roku připravovaly prostor pro nové odstavné parkoviště 

ve svém areálu v ulici U Větrného mlýna (na snímku). Realizaci zajišťovalo město Chomutov, 

technické služby měly za úkol vyčlenit plochu a zajistit ostrahu a obsluhu. Od začátku roku 

2013 je provozování odstavného parkoviště již plně v kompetenci TSMCH. 
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 V říjnu se veřejnost dočkala úplné novinky. Pracovníci TSMCH totiž v Bezručově ulici 

vybudovali první psí pisoár ve městě. Má podobu ohraničené plochy s pískem, uprostřed níž 

se nachází patník (na snímku). Když se na něj pes vymočí, v nádržce zůstane malé množství 

tekutiny, které láká ostatní psy k přeznačkování. Praxe potvrdila, že psi tento záchodek 

opravdu využívají, do budoucna se tedy plánuje zvýšit počet psích pisoárů ve městě. Novinka 

totiž částečně přispívá k ochraně keřů, stromů i dětských hřišť před psím značkováním. 

Vybudování pisoáru stálo zhruba deset tisíc korun. 
 

 
 

 Z výše uvedeného vyplývá, že Technické služby města Chomutova se v roce 2012 

vzorně staraly o údržbu místních komunikací, řízení odpadového hospodářství města, správu 

osvětlení, údržbu zeleně i o vedení pohřební a hřbitovní služby. Zaměstnancům umožňovaly 

přístup k informacím prostřednictvím školení, konzultací a dalších vzdělávacích metod. 

Zároveň dbaly na bezpečí pracovníků při práci a na ochranu jejich zdraví. Péčí o město a 

městský majetek organizace zajišťuje i ochranu a bezpečnost obyvatel a návštěvníků města. 

Organizace v daném roce hospodařila vyrovnaně. Zatímco náklady na hlavní i hospodářskou 

činnost tvořily 125 240 200 korun, výnosy byly o necelých třicet tisíc korun vyšší. Výsledek 

hospodaření byl ovlivněn mimořádným proúčtováním nedobytných pohledávek do nákladů 

na základě usnesení rady a zastupitelstva města v celkové hodnotě 189 tisíc korun. V dalším 

roce předpokládají technické služby podobný vývoj v činnostech jako v roce 2012, cílem 

bude ještě úspornější nakládání s finančními prostředky.   
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5. 5. Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

  

           V roce 2012 došlo k přejmenování organizace. Původní název Městský ústav sociálních 

služeb Chomutov byl vyhodnocen jako zkreslující hlavně v kontextu vývoje sociálních služeb, 

a tak došlo k přejmenování na Sociální služby Chomutov. S účinností od 1. ledna 2012 byla 

vydána nová zřizovací listina, jež byla 28. listopadu 2011 schválena usnesením zastupitelstva.  

 Pod vedením ředitelky Mgr. Aleny Tölgové se činnost organizace výrazně nezměnila. 

Jako v předchozím období byla zaměřena na kvalitu poskytované péče, zlepšení prostředí, ve 

kterém klienti tráví čas, a na vzdělávání zaměstnanců. Nové poznatky přinesly pravidelné 

stáže u regionálních poskytovatelů sociálních služeb a četné odborné vzdělávací programy, 

kterých se zúčastnili především zaměstnanci poskytující přímou péči klientům.  

 V roce 2012 stoupl počet zaměstnanců, a to především kvůli zapojení organizace do 

různých projektů, jež prostřednictvím fondů Evropské unie napomáhají k umisťování na trhu 

práce některých skupin občanů, jako jsou rodiče s dětmi, zdravotně postižení či obyvatelé 

oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Také bylo nutné nárůstem pracovníků zabezpečit 

sociální službu v rodině, v níž se v roce 2012 narodila trojčata. Přepočtený stav zaměstnanců 

k 31. 12. 2012 je 176. 

 

Organizace má k 31. 12. 2012 registraci na následující sociální služby:  

 

druh služby 
forma kapacita cílová skupina 

místo poskytování 

domovy pro seniory 
pobytová 166 senioři 

Písečná 5062, Chomutov 

domovy pro osoby se 

zdravotním postižením pobytová 32 
osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 
Písečná 5176, Chomutov 

denní stacionáře 
ambulantní 10 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením Písečná 5176, Chomutov 

denní stacionáře 
ambulantní  15 

osoby s tělesným postižením 

(rehabilitace Vojtovou metodou) Písečná 5176, Chomutov 

pečovatelská služba 

terénní 

okamžitá 

kapacita 

13 

senioři 

osoby se zdravotním postižením 

rodiny s dětmi  

Bezručova 4512, 

Chomutov 

odborné sociální 

poradenství ambulantní 

počet 

intervencí 

3 

osoby v krizi 

Písečná 5030, Chomutov 

azylové domy 

pobytová 36 

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi 

matky a ženy s dítětem/dětmi 
Písečná 5030, Chomutov 
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Domov pro seniory Písečná  

            V hodnoceném roce byla dokončena 

celková rekonstrukce stravovacího provozu 

(na snímku). Veškeré náklady na investiční 

akci hradil zřizovatel za přispění Ústeckého 

kraje. Pokračovala modernizace bytových 

jednotek, v roce 2012 byly ze sedmi z nich  

demontovány původní kuchyňské linky, 

čímž došlo k rozšíření prostor předního 

pokoje. Do jedenácti pokojů byl pořízen 

nový nábytek. 

 Klienti si mohou zapůjčit denní tisk a knihy v místní knihovně. Jedenkrát měsíčně jsou 

vydávány Infolisty, které seznamují obyvatele s děním v DpS Písečná. Pro žadatele o službu a 

jejich rodinné příslušníky byl vytvořen kapesní katalog, který přibližuje poskytované služby 

v domově pro seniory a život v něm. Schůzky vedení služby s rodinnými příslušníky v roce 

2012 se setkaly s pozitivní reakcí všech zúčastněných. 

 Kulturní a společenské akce jsou zaměřeny na klubové činnosti (keramický kroužek, 

ruční práce, seniornet, společenské hry apod.), sportovní hry (pétanque, šipky, kulečník 

apod.), relaxační činnosti ve stimulační místnosti, reminiscenční techniky tréninku paměti, 

filmová dopoledne aj. Pravidlem se staly páteční bohoslužby v místní kapli, společné oslavy 

narozenin klientů a schůzky vedení domova s patrovými důvěrníky. Klienti se rovněž zapojili 

do celostátní akce Pěškotours a Rotopedtours. 
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Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

 Zaměstnanci střediska se v roce 2012 zaměřili hlavně na intenzivnější zprostředkování 

kontaktu klientů s vnějším prostředím, ať se jednalo o pravidelné denní vycházky do okolí, 

nebo o větší akce, například koncert Chceme žít s vámi či rekreační pobyty. Vysoce kladně je 

hodnocena i pravidelná canisterapie. 

 Započalo se s přestavbou nevyužívané sauny a bazénu na pokoj pro klienty. Tím došlo 

k uvolnění prostor a následně k zajištění většího soukromí a pohodlí pro uživatele služeb, což 

je plně v souladu s transformací sociálních služeb. V listopadu bylo zahájeno zateplování 

budovy, dokončení se očekává v jarních měsících roku 2013. 

 

 
 

 Jako každý rok i tento se konal Den ve fitness. Na akci přispěl Ústecký kraj. Podesáté 

pak v divadle proběhla diskotéka pro handicapované, která je určena jak veřejnosti, tak 

klientům partnerských zařízení, které poskytují sociální služby handicapovaným. Významným 

počinem roku byla výstavba kreseb klienta Miroslav Schneidera (na snímku) v prostorách 

Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici. Výstavu zahájil náměstek primátora Martin 

Klouda a vedoucí odboru sociálních věcí Kamila Faiglová.  

 

Centrum denních služeb Bezručova  

 Začátkem roku proběhla společná schůzka uživatelů CDS Bezručova a zástupců Klubu 

seniorů s pracovníkem Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova na téma jízdních řádů 
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a bezbariérových autobusů. V březnu Sociální služby Chomutov dostaly k užívání automobil 

pro rozvoz stravy klientům v terénu. Vozidlo předal organizaci pronajímatel Jaromír Pour, a 

to za přítomnosti zástupců města, médií a pozvaných hostů, na snímku vpravo náměstek 

primátora Martin Klouda, vlevo primátor Jan Mareš a za ním zcela vlevo ředitelka Sociálních 

služeb Chomutov Alena Tölgová. 
  

 
 

 Někteří obyvatelé Merkuru se zapojili do Junákem organizovaného úklidu Bezručova 

údolí a do oslavy Dne Evropy, která se uskutečnila na Červeném hrádku. Stranou nezůstalo 

ani sportovní vyžití klientů, kteří se zúčastnili přeshraničních sportovních her v různých 

disciplínách v německém Frohnau. Téměř čtyřicet klientů se opět aktivně zapojilo do 

projektu Centra národní podpory zdraví Pěškotours a Rotopedtours. Dlouhodobě velmi 

úspěšné je pravidelné Ranní protažení s Janou. 

 V létě začala být poskytována pečovatelská služba rodině s narozenými trojčaty. 

Spočívá v pomoci s chodem domácnosti tak, aby se rodiče mohli plně věnovat péči o své děti. 

Tato služba je podle zákona o sociálních službách poskytována zdarma po celý týden. 

V listopadu klienti navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, kterou zprostředkovala 

poslankyně Ivana Řápková. Akce se setkala s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Pro 

zlepšení informovanosti uživatelů jsou nadále na středisku pravidelně vydávány měsíční 

Infolisty.  

 Došlo také k rozšíření nabízených služeb v domě s pečovatelskou službou Merkur. 

Kromě medicinální přístrojové pedikúry je klientům poskytována i klasická pedikúra a po 

dohodě za nimi docházejí i kosmetička a masérka. Koncem roku významně vylepšila estetický 

vzhled vestibulu Merkur kompletně zrekonstruovaná recepce. 
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Sociální centrum Písečná 

 V budově jsou poskytovány dvě sociální služby, a to azylový dům a odborné sociální 

poradenství. 

 Klienti azylového domu se pravidelně zúčastňují aktivizačního programu s předem 

stanovenými tématy, jako jsou sociální problematika, prostituce, alkoholismus, dluhová 

problematika, prevence kriminality a podobně. Cílem je pomoc při překonávání nepříznivé 

sociální situace, motivace k rozvoji osobnosti a koncepčnímu řešení krizové situace, celková 

resocializace uživatelů, a tím snížení jejich závislosti na systému sociální pomoci.  

 Sociální služby Chomutov uzavřely smlouvu o spolupráci s Fondem ohrožených dětí 

v Chomutově a s pobočkou občanského sdružení Člověk v tísni, na jejímž základě koordinátoři 

doučují a podílejí se na aktivním využívání volného času dětí předškolního i školního věku a 

matek z azylového domu. V rámci doučování se děti vzdělávaly průměrně dvě hodiny týdně. 

Organizace také využila uzavřené mandátní smlouvy s Magistrátem města Chomutova o 

vykonávání veřejné služby a zařadila uživatele azylového domu do tohoto systému, který je 

součástí sociální práce. V průběhu roku 2012 vykonávalo tuto službu 20 klientů. 

 V prostorách Sociálního centra na Písečné je také osobám se sociálními problémy 

poskytováno odborné poradenství. Klienti mohou zdarma získat informace a rady v oblastech 

sociálně právní a dluhové problematiky, mezilidských a rodinných vztahů a domácího násilí. 

V případě potřeby mohou také využít bezplatných služeb psychologa a právníka. V roce 2012 

navštívilo poradnu 777 klientů, z toho 280 mužů a 497 žen, přičemž se uskutečnilo 1 601 

konzultací. Opět byl zaznamenán nárůst zájmu o specializované dluhové poradenství. Služby 

využilo 312 klientů a nejčastějšími tématy bylo oddlužení neboli osobní bankrot a exekuce. 

Poradna nabízí bezplatnou pomoc se zpracováním návrhu na povolení oddlužení, v roce 

2012 jich pracovnice ve spolupráci s klienty připravily 110. Klienti se na poradnu také často 

obraceli s dotazy ohledně rozvodů a úpravy práv a povinností vůči nezletilým dětem. Žádané 

bylo i manželské a partnerské poradenství včetně řešení neshod v péči o děti po rozchodu. 

Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o tento typ poradenství začala v poradně koncem roku 

působit nová pracovnice, jež se na tuto problematiku specializuje. Na nejožehavější témata 

připravily pracovnice poradny několik přednášek pro veřejnost. V prostorách poradny nadále 

pokračovala činnost detašovaného pracoviště Intervenčního centra Ústí nad Labem, které 

poskytuje služby obětem domácího násilí nebo osobám, které se cítí ohrožené.  

 Sociální centrum Písečná zaštiťuje i práci Klubu seniorů, jehož základnu tvoří okolo 

350 členů. Cílem je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů. 

V průběhu roku 2012 se v rámci klubu uskutečnilo pět divadelních představení v divadle 

v Mostě a sedm výletů, například do Karlových Varů, na Zahradu Čech v Litoměřicích nebo 

exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Ivany Řápkové. 

  Další akce se pro členy klubu seniorů uskutečnily ve spolupráci s Krajskou radou 

seniorů Ústeckého kraje. Ve spolupráci s partnerským městem Annaberg - Buchholz se nejen 

členové klubu zúčastnili sportovních her. Na závěr roku nemohl chybět již tradiční Silvestr 

seniorů v Městském divadle Chomutov. Zúčastnilo se ho asi 180 seniorů, a to nejen z Klubu 

seniorů, ale také z Domova pro seniory Písečná a Domu s pečovatelskou službou Merkur.   
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Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách 

 Tento kurz je realizován na základě akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí. 

V roce 2012 proběhly tři kurzy s celkovým počtem 68 účastníků, z nichž bylo 6 zaměstnanců 

Sociálních služeb Chomutov a 24 zaměstnanců jiných organizací poskytujících sociální služby. 

Dalších 23 účastníků se přihlásilo na základě vlastního zájmu, zbývajících 15 kurz absolvovalo 

v rámci rekvalifikace. Tento kurz patří mezi vyhledávané nejen pro nízkou cenu a dostupnost, 

ale také pro svou odbornou úroveň. 

 

Veřejná služba 

 Veřejná služba zaznamenala v roce 2012 velkou změnu spočívající v legislativě, kdy 

vykonavatelé této služby již nepracovali na bázi dobrovolnosti a tedy s možností navýšení 

dávek hmotné nouze, ale při neměnné výši těchto dávek měli naopak povinnost službu 

vykonávat. Úřad práce stanovil maximální období tří měsíců výkonu této služby s možností 

pokračování po uplynutí dalších šesti měsíců. V organizaci se takto vystřídalo dvaatřicet 

osob, z nichž pět ji vykonávalo opakovaně. Na jednotlivých pracovištích bylo průměrně 

měsíčně „zaměstnáno“ devět vykonavatelů veřejné služby, ale z důvodů absencí pracovalo 

průměrně pět osob. Velký propad v počtu vykonavatelů a zájmu o tuto formu práce nastal ve 

druhém pololetí roku.  

 

Dobrovolnická činnost 

 Dobrovolnická činnost je velmi vítanou formou pomoci při výkonu sociálních služeb. 

Dobrovolníci zpestřují uživatelům sociálních služeb pobyt prostými návštěvami a komunikací, 

vyprávěním, předčítáním knih, spoluúčastí na společenských akcích či přípravou těchto akcí, 

ale například i canisterapií či cvičením reiki. V roce 2012 tuto činnost vykonávalo 11 osob. 

 

Univerzita třetího věku 

 V roce 2012 byl ukončen již 7. ročník této velmi populární formy sebevzdělávání, 

jejímž prostřednictvím jsou senioři seznamováni s různými tématy z oblasti zdraví, práva, 

sociální politiky, ale i historie Chomutovska. V červnu ukončilo tento způsob vzdělávání 

dalších 29 posluchačů. Slavnostní zakončení se opět uskutečnilo v obřadní síni radnice, kde 

úspěšní absolventi převzali z rukou náměstka primátora Martina Kloudy osvědčení a učinili 

zápis do pamětní knihy města. 

 

Spolupráce se zahraničím 

            Přátelské pracovní vztahy s Centrem ubytování a péče Annaberg-Buchholz v roce 2012 

gradovaly druhou částí projektu Společně v sociálních službách, jenž je hrazen z Programu na 

podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 

2013. Tentokrát byl zaměřen na společné vzdělávání zaměstnanců, a to formou seminářů, na 

kterých přednášeli odborníci z řad pedagogů a lékařů. Přínosná spolupráce bude po dohodě 

pokračovat i v dalším období, hledají se dotační tituly, které by to usnadnily. 
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5. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová 

společnost 

 

 Činnost Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova pod vedením ředitele Ing. 

Jiřího Melničuka pokračovala v trendu z předchozích let. Hlavním předmětem podnikání 

společnosti bylo provozování autobusových a trolejbusových linek městské hromadné 

dopravy na území Chomutova, Jirkova a přilehlých obcí, zajišťování dopravní obslužnosti 

v závazku veřejné služby na meziměstských linkách v Ústeckém kraji, komerční přeprava 

osob na lince do Prahy a zpět, smluvní pravidelná a nepravidelná zájezdová doprava 

takzvanými skibusy a cyklobusy. Celkem tak dopravní podnik přepravil 7 200 000 cestujících 

při najetí 5 700 000 kilometrů.  

           Snahou společnosti bylo rozšířit působnost mimo tradiční oblasti. Za zmínku stojí účast 

v tendru Plzeňského kraje na zajištění osmileté dopravní obslužnosti, tento pokus o získání 

nové zakázky však nevyšel. Ačkoliv DPCHJ v roce 2011 zvítězil ve výběrovém řízení na čtyřleté 

provozování MHD v Bílině, nebylo mu umožněno zakázku realizovat. Celý spor řeší Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže a právníci obou stran. 

            Provozní infrastrukturu (myčka, dílny) podnik využíval pro vlastní potřebu i pro externí 

zákazníky. V roce 2012 byl nastartován proces, jehož cílem je nárůst nabídky opravárenských 

kapacit externím klientům. DPCHJ provozuje vlastní čerpací stanici na naftu, ale na základě 

benchmarkingu a analýzy bylo rozhodnuto na pohon autobusů v blízké budoucnosti používat 

zemní plyn. Doplňkovou činností byl pronájem reklamních ploch na dopravních prostředcích 

a pronájem nebytových prostor. S ohledem na snahu o zkvalitnění ochrany majetku v areálu 

podniku a zamezení četných krádeží došlo v srpnu k najmutí bezpečnostní agentury, která 

nahradila ostrahu prováděnou zaměstnanci. Bezpečnostní situace se tím rapidně zlepšila.  

 Prostřednictvím systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 se dopravní 

podnik snaží o stálé zlepšování kvality služeb. Díky nově zavedenému webovému formuláři 

se podařilo nastavit nový způsob komunikace s cestujícími a získat tak nový nástroj pro 

kontrolu kvality služeb. V roce 2012 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova obhájil titul 

nejlepšího dopravce roku v anketě vyhlašované Ústeckým krajem. Zároveň obsadil 1. místo 

ve vedlejší kategorii spolehlivost. 

 

Městská hromadná doprava 

 Cestujícím bylo v roce 2012 k dispozici 15 autobusových a 7 trolejbusových městských 

linek, které nabízely v pracovních dnech téměř 800 spojů a více než 600 spojů o víkendech a 

státních svátcích. Autobusy tak najezdily 1 150 000 a trolejbusy 700 000 kilometrů. Celkem 

bylo na linkách MHD přepraveno 5 200 000 pasažérů.  

 Během roku 2012 nedošlo k výraznějším změnám v přepravní síti. Výjimkou byla jen 

období tří větších výluk, která trvala od 30. 6. do 30. 11. v Kostnické ulici, od 15. 8. do 20. 10. 

ve Fügnerově ulici a od 3. 9. do 20. 11. v Kochově ulici. Od 1. listopadu dopravní podnik 

v rámci linky č. 3 obsluhuje stanici Aquasvět, a to pro potřeby návštěvníků nově otevřeného 

plaveckého areálu. Na základě objednávky od města Jirkova byl koncem roku navýšen počet 
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spojů na lince č. 16. Z důvodu malé přepravní vytíženosti byl naopak od 9. prosince zrušen 

noční spoj linky č. 11. Tato linka však i nadále jezdí o Vánocích a na Silvestra. 

 S ohledem na setrvalý trend poklesu objemu přepravených osob je nezbytné hledat 

racionalizační opatření, která zajistí divizi MHD vyrovnané hospodaření, ale bez negativního 

dopadu na počet vypravovaných spojů. Z toho důvodu byly na vybrané linky nasazeny dva 

midibusy Iveco Daily Stratos a jeden midibus SOR CN 8,5. Úspora provozních nákladů je pro 

DPCHJ potvrzením toho, že nízkokapacitní autobusy na linkách s odpovídající přepravností 

jsou tím správným řešením vedoucím k optimalizaci systému městské hromadné dopravy.  

 Významnou oblastí se stává segment alternativních paliv. V roce 2013 by podnik chtěl 

zahájit provoz autobusů na zemní plyn. V letních měsících roku 2012 proto testoval půjčené 

hybridní autobusy značek Volvo a Iveco (na snímku), pak i elektrobus značky SOR. Cílem bylo 

porovnat provozní a ekonomické parametry těchto vozů se stávajícími naftovými autobusy a 

s trolejbusy. Ani v jednom případě nebylo dosaženo potřebné ekonomické návratnosti, i když 

spotřeba paliva byla vždy výrazně nižší. Nejzajímavější perspektivou se tak zatím jeví 

případná náhrada trolejbusové dopravy některou ze jmenovaných alternativ. Bude však 

nutné stále sledovat vývoj a pokračovat v testování těchto typů vozů.        

 

Meziměstská linková, komerční a zájezdová doprava 

 V roce 2012 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova na svých linkách a zájezdech 

ujel celkem 3 850 000 kilometrů a přepravil zhruba 2 000 000 cestujících. Největší podíl na 

dopravních výkonech měla pravidelná smluvní doprava. Nejvýznamnější zakázkou stále byla 

přeprava cestujících v závazku veřejné služby pro Ústecký kraj v lokalitách Chomutovsko a 

Jirkovsko, Krušnohoří, Kadaňsko, Žatecko a Lovosicko. Celkem bylo v těchto oblastech najeto 

2 691 000 km. Zároveň se podnik neúspěšně pokoušel o získání obdobné zakázky na Plzeňsku 

a sledoval připravované tendry v dalších místech ČR. Spolu s tím přepravil 233 000 pasažérů 

na komerční lince do Prahy a zpět, kde ujel 531 000 km. Dále zajišťoval zaměstnaneckou 
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přepravu, provoz skibusů a cyklobusů a nepravidelnou zájezdovou dopravu. U těchto zakázek 

najel 625 000 km a přepravil 125 000 cestujících. 

 

Investice 

 Vyhlášeno bylo výběrové řízení na zpracovatele projektu pro stavební povolení plnící 

stanice CNG (stlačený zemní plyn) a zpracovatele projektu pro stavební povolení a stavební 

řízení k zajištění obslužných prostor pro pohyb vozů CNG. K 31. prosinci byla žádost o vydání 

povolení pro výstavbu plnící stanice CNG podaná a zadávací dokumentace k výběrovému 

řízení na výstavbu plničky a dodávky plynu byla ve fázi zpracování.  

 Dodáním nového kloubového autobusu značky Solaris Urbino 18 na jaře se znovu 

podařilo zredukovat negativní dopady starých kloubových autobusů, které byly vesměs 

nakupované jako ojetiny od DP Hradec Králové. V souladu se záměrem nasazování menších 

autobusů na vhodné linky byly pořízeny minibusy Iveco Daily LE 37 a plně nízkopodlažní 

Iveco Daily LF 38. Na doplnění portfolia malých autobusů MHD byl pořízen nízkopodlažní 

autobus SOR CN 8,5. Pro potřeby meziměstské dopravy začal sloužit autobus Arway15m, 

který byl pořízen formou dvouletého nájmu s následným odkupem. Autobus byl od října 

nasazen na pravidelnou linku do Prahy a zpět a nahradil dosluhující autobus Ares.  

 V rámci infrastruktury byly v roce 2012 zrealizovány všechny plánované akce: nákup a 

zprovoznění tankovací nádrže AdBlue, nákup vysokotlakého čistícího přístroje myčky, 

rekonstrukce výměníkové stanice ve správní budově, nákup vyvažovačky pneumatik, nákup 

diagnostického zařízení pro vozy Solaris, nákup referentského vozu Škoda Rapid, pořízení, 

montáž a zprovoznění kamerového systému, nákup depozitního terminálu, rekonstrukce 

druhého podlaží správní budovy a výměna vstupních dveří do této budovy. Celková hodnota 

těchto investic činila 21 880 000 Kč.  

 

Personalistika, mzdy 

 K 31. prosinci 2012 pracovalo ve společnosti 253 kmenových zaměstnanců, meziroční 

nárůst činil 0,39 %. Nejpočetnější profesí je řidič autobusu, která tvoří asi 67 % z celkového 

počtu zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činí 23 325 Kč.  

 O odborný rozvoj zaměstnanců dopravní podnik pečuje především formou pravidelně 

organizovaných školení, účastí zaměstnanců na seminářích a nákupem odborné literatury. 

Zaměstnanci se podrobují lékařským prohlídkám a dle potřeb i dopravně-psychologickým a 

dalším odborným vyšetřením. Podnik dbá na prevenci před pracovními úrazy, v roce 2012 

jich eviduje jen tři. V rámci kolektivního vyjednávání je vytvářen fond sociálních nákladů 

(kultura, sport), významnou položku odměn tvoří benefity (týden dovolené navíc, závodní 

stravování, podnikové půjčky, penzijní připojištění, odměny při významných pracovních 

výročích, stravovací šeky. V průběhu roku bylo přistoupeno k novému systému odměňování 

zaměstnanců. Odměny tvoří nenárokovou složku mzdy a jejich poskytování a výše závisí 

především na plnění měsíčních a čtvrtletních plánů hospodářských výsledků celé firmy a 

jednotlivých středisek. Část odměn řidičů autobusů závisí nově i na plnění či neplnění norem 

spotřeb nafty.  
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5. 7. KULTURA A SPORT Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

 Organizace má ve správě všechna významná sportovní a kulturní zařízení, zejména ta 

v areálu na Zadních Vinohradech. Kromě toho v nich sama pořádá kulturní akce (divadelní a 

filmová představení, besedy, kulturní, vzdělávací a výchovné pořady, vystoupení souborů a 

hudebních skupin) nebo je organizačně zajišťuje. Na některých sportovištích nabízí sportovní 

kurzy, umožňuje veřejné bruslení a vyučuje plavání. Některá zařízení krátkodobě nebo 

dlouhodobě pronajímá externím subjektům. Aktuální rozvoj služeb vychází hlavně z reálných 

potřeb sportovních klubů, obyvatel města i širšího regionu. Jednatelkou společnosti je stále 

Bc. Věra Flašková. 

 

Městská sportovní hala  

 Městská sportovní hala představuje optimální objekt pro komplexní přípravu členů 

sportovních klubů i široké veřejnosti. Kromě snadné dostupnosti v blízkosti městského centra 

je jejím pozitivem nabídka širokého množství aktivit. Malý i velký sál byly využívány zejména 

sportovními kluby BK ASK Chomutov, Handbal klub Chomutov, TJ VEROS Chomutov, FBC 98 

Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, FC Chomutov, Piráti Chomutov či Sparta Chomutov. Převážná 

část klubů využívá halu odpoledne a večer, dopoledne se tu často pořádají školní turnaje. 

 Během roku 2012 byla ve sportovní hale uspořádána řada významných akcí, například 

koncert skupiny Uriah Heep (více v samostatném textu v kapitole Společnost, kultura, sport), 

mistrovství republiky tanečních formací, turnaj v kickboxu Leon Open nebo zápas florbalové 

extraligy mezi Chodovem a Střešovicemi. Hlavně to však bylo působení mužské basketbalové 

reprezentace, která zde absolvovala soustředění, přípravný turnaj a především kvalifikační 

blok se zápasy proti Itálii, Turecku (na snímku), Bělorusku a Portugalsku. V souvislosti s tím 

chomutovská hala získala Certifikát basketbalové haly – certifikát kategorie A. 
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 Sama společnost Kultura a sport pořádala v objektu v průběhu roku 2012 pravidelné 

pohybové kurzy pro veřejnost, mezi něž patří například cvičení pro seniory nebo cvičení 

rodičů s dětmi, a také dva významné projekty pro chomutovské a jirkovské děti - Sportovní 

informace, který je zaměřený na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí 

z 1. až 3. tříd základních škol, a Miniškolu sportu, jež je určena pro děti mladšího školního 

věku, probíhá v období školních prázdnin a umožňuje zúčastněným dětem získat základy 

jednotlivých sportů formou her a soutěží.  

 

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného  

 Víceúčelový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného nabízí veřejnosti tři venkovní 

hřiště, která umožňují široké spektrum sportovního vyžití. Hřiště A je prioritně určeno pro 

tenis, volejbal, basketbal a nohejbal, hřiště B pro streetbal a hřiště C pro hokejbal, házenou a 

malou kopanou. Areál byl v roce 2012 otevřen od května do října, kdy ho využívala široká 

veřejnost, školy i sportovní kluby. 

 

Zimní stadion a tréninková hala 

  V objektech zimního stadionu a tréninkové haly jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy o 

jejich využívání se společnostmi Piráti Chomutov, a.s., Piráti Chomutov, o.s., Krasobruslařský 

klub Chomutov. V roce 2012 byla kapacita hodin obou ledových ploch maximálně využita. 

Mimo uvedených klubů ledové plochy využívaly školy, veřejnost a firmy. Dále zde probíhala 

veřejná bruslení, sportovní soustředění českých i zahraničních klubů a jednorázové akce. 

Během roku obě ledové plochy zaznamenaly 6 046 návštěv žáků základních a středních škol, 

17 584 osob z řad amatérských hokejistů a 1 704 sportovců v rámci soustředění. Veřejné 

bruslení navštívilo 13 956 osob. 
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Letní stadion s tréninkovým zázemím  

 Letní stadion přibyl do portfolia sportovišť ve správě společnosti 1. října 2012 na 

základě smlouvy o výpůjčce s městem Chomutov. Sportoviště je tvořeno fotbalovým a 

atletickým stadionem, které mají svá vlastní provozně oddělená zázemí. Na fotbalovém hřišti 

do konce roku 2012 proběhlo slavnostní otevření 12. července a pak tři mistrovské zápasy FC 

Chomutov. Na atletickém stadionu kromě slavnostního otevření 10. září proběhly ještě jedny 

závody pořádané atletickým oddílem VTŽ Chomutov. 

 

Oddychové a relaxační centrum  

 Smlouva o výpůjčce mezi městem a 

společností byla uzavřena 10. října, slavnostní 

zahájení provozu proběhlo 19. října 2012. 

Zprovoznění akvaparku znamenalo výraznou 

zátěž pro všechny zaměstnance. Vyšší nároky 

na zabezpečení fungování zařízení přinášelo 

nastavení technologie úpravny vody a dalších 

systémů navazujících na chod objektu. Od 

převzetí bylo nutné zabezpečit personální 

obsazení, soulad prodejního a odbavovacího 

systému se stanoveným ceníkem, zprovoznit 

gastronomický úsek a zajistit plaveckou školu 

provozovanou nově společností samotnou.  

           Ve sportovním bazénu proběhly závody 

Chomutovský plaváček pro děti předškolního 

věku a Plavecká liga základních a středních 

škol. Kromě veřejnosti areál využívají kluby 

Slávie Chomutov, Potápěči Bohumil Cink, Klub 

potápěčů Chomutov, Piráti Chomutov a FC 

Chomutov. Akvacentrum zaznamenalo velký 

zájem veřejnosti, od 19. října do 31. prosince 

ho navštívilo 29 944 osob z řad veřejnosti.  

 

Skatepark  

 Skatepark byl využíván v jarních a letních měsících, přičemž vytíženost areálu závisela 

hlavně na počasí. Mimořádnými akcemi byly v roce 2012 Den otevřených dveří s ukázkami 

street skate, jízdy na BMX kolech a skateboardech pro Střední zdravotnickou školu, dále pak 

Beatstreet hip hop festival, kterého se účastnilo zhruba tisíc návštěvníků.  

 

Letní stadion  

 Letní stadion v Mánesově ulici byl v roce 2012 využíván sportovními kluby, školami a 

zájmovými organizacemi či bezpečnostními složkami. Na travnaté ploše trénovali a hráli svá 
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soutěžní utkání fotbalisté FC Chomutov. Atletickou dráhu využíval oddíl lehké atletiky, který 

zde pořádal nejrůznější závody, z těch významných Chomutovskou hodinovku.  

 

Městské lázně  

 Městské lázně sloužily od ledna do září široké veřejnosti, organizovaným sportovcům 

a klientům plavecké školy. Návštěvníci využívali plavecký bazén, fitness centrum, kondiční 

lázně, rehabilitaci, saunu a spinning. Kromě těchto aktivit zde proběhlo i několik zábavních 

akcí, a to Den ve fitness pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením, Vodní 

hrátky pro děti z mateřské školy, Chomutovská ploutev pro rodiny s dětmi a Dny zdraví s VZP 

pro klienty této zdravotní pojišťovny. Dvě hudební akce zde uspořádalo občanské sdružení 

Kuprospěchu. Uskutečnily se tu také plavecké závody Jarní cena nejmladšího žactva, Velká 

cena Chomutova a Memoriál Jaroslava Jezbery, Chomutovský plaváček pro děti předškolního 

věku, Podkrušnohorské plavecké závody a Plavecká liga základních a středních škol. Městské 

lázně poskytovaly zázemí řadě sportovních klubů, mezi které patřily Slávie Chomutov, Klub 

potápěčů Chomutov, Sportclub 80 Chomutov, Potápěči Bohumil Cink, Potápěčská stanice, 

Potápěči Uhlomost sport Most, ASK VALZAP Chomutov nebo BK ASK Chomutov. Základní a 

střední školy z Chomutova a okolí využívaly bazén v rámci plavecké výuky. V roce 2012 

navštívilo zařízení 52 615 osob z řad veřejnosti.  
 

 
 

 Na sklonku provozního období byl 5. října 2012 chod z důvodu havárie technologické 

úpravny vody pro bazény přerušen. Vzhledem k nutnosti provést nákladné opravy a brzkému 

plánovanému otevření oddychového a relaxačního centra nakonec provoz městských lázní již 

nebyl obnoven.  



[133] 
 

Městské divadlo  

 V roce 2012 vstoupilo městské divadlo do 20. divadelní sezony, ve které se v rámci 

předplatného uskutečnilo třináct divadelních představení. S nebývalým zájmem se v divadle 

setkaly vyprodané koncerty Jarka Nohavici a Radůzy. Také se zde uskutečnilo sedm koncertů 

klasické hudby, jež pořádá agentura Petra Macka, a mnoho dětských divadelních představení 

či hudebních pořadů pro děti.  

 Krátkodobé komerční pronájmy prostor jsou v divadle hlavním předmětem činnosti. 

Výhodná poloha v centru je stále důvodem jeho vysoké atraktivity pro subjekty z řad firemní 

klientely, školských zařízení, agentur i široké veřejnosti. V roce 2012 společnost zaznamenala 

oproti předchozím obdobím úbytek firemních akcí z důvodu úsporných finančních opatření.  

 

Kulturně společenské centrum  

 Kulturně společenské centrum disponuje dvěma hlavními sály pro filmovou projekci. 

Další nebytové prostory, jež jsou součástí budovy, byly využívány k pořádání společenských 

akcí typu firemních školení, porad, setkání či jednání společenských organizací. Kulturně 

společenské centrum má k dispozici pět kluboven, přičemž tři jsou užívány na základě smluv 

o dlouhodobém pronájmu. Vestibul v prvním patře byl upraven pro pořádání výtvarných, 

dokumentačních a fotografických výstav.  

 Kulturně společenské centrum uvedlo v roce 2012 celkem 832 filmových projekcí. Ty 

navštívilo 45 635 diváků. K rozšíření nabídky došlo u představení pro seniory, která probíhala 

dvakrát do měsíce. Průměrná návštěvnost činila 80 diváků. Novinku pro chomutovské diváky 

představovaly přímé přenosy a záznamy koncertů klasické hudby, divadelních představení, 

přenos z Národní galerie v Londýně, záznam přímého přenosu slavnostního zahájení filmové 

premiéry a podobně. 
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Kulisárna u městského divadla  

 V Kulisárně tradičně vystupovali především umělci věnující se menšinovým hudebním 

žánrům. Z folkové a country hudby šlo o skupiny Nezmaři, Kamelot, Maracas a Album, dále 

Jaroslava Samsona Lenka či Pavlínu Jíšovou, z jazzu potom o skvělého slovinského muzikanta 

Paula Batto jr. Návštěvnicky velmi úspěšný byl rockový koncert skupiny Mňága a Ždorp.  

 

Multižánrový festival Otevřeno 2012  

 Multižánrový festival Otevřeno byl tradičně přehlídkou nekomerčního hudebního i 

divadelního umění. V průběhu akce bylo uvedeno 23 hudebních a divadelních vystoupení, 

která zhlédly přibližně tři tisíce návštěvníků. Výrazným pozitivem je zapojení řady žáků 

Základní umělecké školy Chomutov do programu. Protože byl 9. ročník Otevřena věnován 

oslavě 50 let big beatu na Chomutovsku, byli zástupci vystupujících chomutovských skupin 

na koncertu legendární kapely Uriah Heep ve sportovní hale oceněni pamětní plaketou.  
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5. 8. Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2012 plynule navázala na činnost 

z předešlých let. Tou je správa a pronajímání bytů a nebytových prostor, opravy, údržba, 

modernizace bytového fondu a investiční činnost v oblasti bydlení v rozsahu, kterou jí určuje 

jediný akcionář statutární město Chomutov. Chomutovská bytová spravuje převážně vlastní 

bytový fond a zároveň zajišťuje správu bytového fondu města, jež nebyl dosud zprivatizován. 

V majetku má společnost 1 351 bytových jednotek a 78 nebytových prostor. Dále spravuje 

297 bytových jednotek a 16 nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města Chomutova. 

V roce 2012 navýšila dlouhodobý hmotný majetek, a to technickým zhodnocením některých 

domů a získáním do vlastnictví domů na náměstí 1. máje č.p. 12 a 13 a nebytových prostor 

uvnitř kruhové křižovatky mezi ulicemi Palackého a Lipská.  
 

 
 Statutárními orgány společnosti jsou 

valná hromada, tedy Rada města Chomutova, 

dozorčí rada a představenstvo společnosti. 

Představenstvo společnosti se pravidelně 

scházelo k projednávání záležitostí spojených 

s fungováním společnosti. Ve funkci ředitele 

společnosti nadále působil Jaroslav Schindler. 

V únoru se zvedl počet zaměstnanců na 

sedm, když o jednoho pracovníka byl kvůli 

rozšíření agendy posílen úsek administrativně – provozní. 

            Bytový a nebytový fond Chomutovské bytové a také do správy svěřený majetek města 

byly spravovány vybraným externím dodavatelem, a to firmou QARK, jež má s touto činností 

bohaté a letité zkušenosti. 

 Hlavní činností Chomutovské bytové je správa a údržba bytového fondu. Pro tyto 

účely disponuje finančními prostředky získanými z vybraného nájemného od nájemců bytů a 

nebytů, dále pak za pronájmy ploch určených k reklamním účelům, pro umístění antén 

mobilních operátorů a antén k internetu. Další finanční prostředky společnost získává z tržeb 

za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, dále z tržeb za schvalovací 
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procesy spojené s „legalizací“ nájemních vztahů k bytům, pronájmy bytů, výměny bytů apod. 

V neposlední řadě jsou příjmem soudně vymožené finanční prostředky za staré pohledávky 

do roku 2008, které společnost v roce 2009 převzala od města Chomutova. Vymáhání těchto 

pohledávek má za úkol právní úsek společnosti, který úzce spolupracuje s externími právními 

zástupci a soudními exekutory. V současné době jsou náklady spojené s vymáháním značně 

vysoké, protože je zapotřebí všechny pohledávky oživit a okamžitě je zpracovat pro soud, aby 

jejich následná vymahatelnost byla co možná nejefektivnější. Náklady na vymáhání starých 

pohledávek jsou pokryty zčásti i ziskem z vymožených nákladů za soudní či exekutorské 

řízení, což jsou tzv. vymožené náklady oprávněného. 

 Nejdůležitějším úkolem v oblasti oprav a údržby bytového fondu byla v roce 2012 

bezesporu modernizace výtahů. Jednalo se o kompletní výměnu 14 výtahů, neboť byly již 

zastaralé a jejich stav by v následujících letech nesplňoval podmínky bezpečného provozu dle 

platných evropských norem (6 výtahů již bylo zmodernizováno v roce 2011). Šlo o finančně i 

časově náročnou akci, která s sebou přinášela na určitou dobu omezení týkající se kvality 

bydlení nájemníků. Během roku také pokračovala výměna starých oken za nová plastová. 

Výměna probíhala po etapách a společnost chce takto postupně provést výměnu původních 

oken za nová ve všech bytových jednotkách. Vzhledem k tomu, že obě výše zmíněné akce 

nešlo realizovat z běžných finančních prostředků, bylo zapotřebí řešit jejich pokrytí z velké 

části  úvěrem od Komerční banky ve výši 30 milionů korun. 
 

 
 

          Kromě těchto finančně objemných akcí bylo třeba zajistit běžné opravy a údržbu fondu. 

Zvýšené finanční náklady společnost musela vynaložit zvláště na dílčí rekonstrukce rozvodů 

elektřiny ve společných prostorách, opravy komínů, opravy střech v havarijním stavu, čištění 
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půd od holubinců. Do údržby jsou zahrnuty revize, neodkladné opravy, mezi něž lze řadit i 

výměny plynospotřebičů, a to topidel, ohřívačů vody a kotlů, rovněž elektrických bojlerů na 

ohřev vody. Současně se započalo s malováním společných prostor v domech. 

 Bohužel společnost musí další peníze vynakládat na odstraňování škod po krádežích 

poklopů. V některých domech muselo být provedeno zabezpečení vchodu proti vnikání cizích 

osob. Všechna tato neplánovaná, leč nutná opatření se projevila snížením financí určených 

pro jiné opravy. V neposlední řadě nelze opomenout, že Chomutovská bytová se stále častěji 

setkává s případy, kdy nájemce bytu řádně neplatí nájem. Snaží se je včas podchytit a rychle 

řešit. Pokud se jedná o špatnou platební morálku, reaguje podáním výpovědi z nájmu bytu a 

neprodloužením nájemní smlouvy. Každý případ je ale vzhledem k sociální situaci v  regionu 

řešen individuálně s citlivým přístupem k nájemníkovi. V některých případech je proto nájemci 

bytu za splnění určitých podmínek a po následném posouzení opět byt nabídnut k přidělení, 

přičemž nájemní vztah je uzavřen na omezenou kratší dobu. Když se nájemce po dobu trvání 

tohoto vztahu osvědčí, je mu vystavena smlouva na jeden rok s možným prodloužením. 

Jiným problémem jsou pak nájemci bytů, kteří svůj pronajatý byt řádně neužívají nebo jej 

neužívají v souladu s domovním řádem, ničí majetek společnosti či svým chováním omezují 

ostatní spolubydlící. Takové případy jsou řešeny také výpovědí z bytu a jeho vyklizením. 

 Chomutovská bytová si v roce 2012 upevnila na trhu s pronájmy bytů a nebytových 

prostor svou pozici. V dalších letech chce pokračovat v modernizaci bytového fondu, a to 

v míře, kterou jí dovolí finanční možnosti. Prioritou je nabízet kvalitní bydlení v regionu za 

rozumnou cenu. 
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Kapitola 6.: Organizace zřízené krajem 

6. 1. Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 

 Příspěvková organizace Krajského úřadu Ústeckého kraje sídlí v bývalém jezuitském 

gymnáziu na Palackého ulici. Kromě ředitelství se zde nacházejí výstavní sály s expozicemi 

zaměřenými na přírodní vědy a etnografii, dále depozitáře, přednáškový sál, knihovna se 

studovnou a technické provozy. Muzeum spravuje a příležitostně veřejnosti otevírá také 

Hvězdářskou věž na jihovýchodním konci budovy. Další výstavní prostory muzea se nalézají 

v přízemí historické radnice a v přilehlém kostele svaté Kateřiny. Oblastní muzeum v roce 

2012 navštívilo 11 363 lidí. Ředitelem je stále Ing. Stanislav Děd. 

            Muzeum má dvanáct stálých expozic přímo ve svých chomutovských prostorách a čtyři 

expozice nábytku mimo město. V roce 2012 muzejníci připravili šestnáct výstav, z toho se  

patnáct uskutečnilo v Chomutově. Chronologicky řazeno to byly Zničené kostely severních 

Čech (celostátní projekt o kulturní devastaci v letech 1945 – 1989, kdy jen na Chomutovsku 

bylo zničeno 29 kostelů, šlo o první uvedení po pražské premiéře v Klementinu), Křížová  

cesta Ernsta Hollitzera (doprovodná výstava k projektu Zničené kostely severních Čech, práce 

řezbáře pro zničený kostel v obci Rusová), Tragická místa paměti (projekt  k česko-německé 

historii, na němž spolupracovali i studenti Gymnázia v Chomutově, vyvolal ohlas u německé 

krajanské skupiny, která iniciovala besedu na gymnáziu), Trojzvuk / Dreiklang (fotografové 

z družebních měst Erlangenu, pokračování spolupráce s partnerským městem – na snímku 

dole), Ex/position (Gabriela Héjja a její výtvarný svět, fotovýstava v rámci spolupráce 
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chomutovského muzea s Erlangenem), Chomutovská výročí (události a lidé, kteří měli v roce 

2012 výročí), Svět synagog (pohlednice a židovská kultura, výstava připravena Židovskou obcí 

v Praze), Přijela pouť (děti a hračka), Chomutovští olympionici (k příležitosti zahájení her 

v Londýně, soubor informací a exponátů třiceti tří olympioniků spjatých s Chomutovskem, 

příležitost k jejich setkání), Christian Lehmann (výstava financovaná z programu Cíl 3 k výročí 

400 let od narození krušnohorského kronikáře a duchovního, výsledek bádání historiků 

z Annabergu-Buchholze), Černý fotky (retrospektivní výstava k jubileu místního fotografa 

Daniela Černého), Červený banán / Die Rotte Banane (zásadní projekt k hraničním územím 

po roce 1989 z autorského pohledu mladého berlínského architekta), Copak je to za šarži? 

(hodnostní označení a doplňky v československé a české armádě od roku 1918 po dnešek), 

Krajka a dřevo (inspirace expozicí Svět Krušných hor, tradiční řemesla v projektu dotovaném 

z programu Cíl 3) a Vánoce v muzeu (tradiční a nejnavštěvovanější výstava, tentokrát na 

téma krušnohorské Vánoce). Jedinou výstavou připravenou mimo Chomutov byla spolupráce 

s Haus des Deutschen Ostens a Heimatkundliche Verein für Südböhmen na výstavě Po 

stopách lidové zbožnosti v severních Čechách, která proběhla v prestižní krajanské výstavní 

síni v Mnichově a která završila několikaletý projekt. 

 Chomutovské muzeum navíc zorganizovalo nebo se podílelo na organizaci řady akcí, 

z nichž většina se koná každý rok. Jednalo se například o vzpomínku na skladatele Theodora 

Veidla a položení květin u jeho pamětní desky ve Vysočanech, pietní setkání chomutovských 

krajanů v Deutschneudorfu, místě cíle pochodu chomutovských Němců při divokém odsunu 

v roce 1945, procesí a mši v Květnově, dubnovou a listopadovou mši k uctění patronky svaté 

Kateřiny nebo o soubor adventních koncertů. Další tradiční položkou v kalendáři muzea byla 

již devátá Muzejní noc, na níž tentokrát výbor 

po národnostní menšiny a zámek Červený 

hrádek představily kulturu židovské menšiny, 

na snímku izraelské bojové umění krav maga. 

Při Dni památek a sídel a Dni evropského 

dědictví muzeum umožnilo zájemcům volný 

vstup do všech expozic. Veřejnosti si mohla 

během dvou dnů v březnu opět prohlédnout 

faksimile darovací listiny z roku 1252, kterou 

bylo město věnováno řádu německých rytířů. 

Významnou akcí byl závěrečný workshop 

projektu Centrum krušnohorského lidového 

umění s účastí odborníků z Ministerstva 

kultury a dalších institucí a s řadou odborných 

příspěvků na téma tradiční lidová kultura a 

dnešek. Tím byl současně završen i jeden 

z patnácti vědeckovýzkumných úkolů, na 

kterých odborníci z chomutovského muzea 

v roce 2012 pracovali.  
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6. 2. Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.  
 

 Nemocnice Chomutov je odštěpným závodem akciové společnosti Krajská zdravotní. 

Tato společnost vlastněná Ústeckým krajem sdružuje nemocnice v pěti největších městech 

Ústeckého kraje a s téměř 6 300 zaměstnanci je největším poskytovatelem zdravotní péče 

nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé České republice. Ředitelem Krajské zdravotní je nadále 

Ing. Eduard Reichelt, v chomutovské nemocnici jsou nejvýše postavenými zaměstnanci 

primáři nebo vedoucí jednotlivých oddělení. Ve statutárních orgánech společnosti zasedali tři 

chomutovští politici – náměstek primátora Jan Řehák byl od března do prosince členem 

představenstva, odkud se v závěru roku přemístil do dozorčí rady, kde předtím od září do 

listopadu působili Petr Husák a Ladislav Drlý. Ten se naopak přesunul do představenstva, kde 

od 27. listopadu vykonává funkci místopředsedy.  

            Také v roce 2012 se Krajská zdravotní potýkala s příjmy rozpočtu. Situaci komplikovaly 

pokračující výdajové škrty zdravotních pojišťoven i Ministerstva zdravotnictví ČR. Vedení 

společnosti na to ale bylo připraveno, a tak hospodaření skončilo ziskem i bez snižování platů 

zaměstnanců. 

 V předjaří se společnost ubránila pokusu Ministerstva zdravotnictví ČR o odebrání 

jediného zbývajícího statutu komplexního onkologického centra onkologii v Ústí nad Labem. 

Pokračovala kampaň kolem nákupů zdravotnických přístrojů z evropských peněz, která byla  

tentokrát provázena konkrétní snahou o odvod finančních prostředků v řádu stovek tisíc za 

pokuty až po stovky milionů korun coby vrácení celé předmětné dotace. Krajská zdravotní 

ale dál pochybení v realizovaných a proplacených projektech odmítá. 

 V Chomutově byla provozu tato pracoviště dle organizační struktury: odbor zdravotní 

péče, oddělení hlavní sestry, lékárna, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské oddělení, 

gynekologicko-porodnické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, chirurgické oddělení, 

interní oddělení, kožní oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných, neurologické oddělení, 

oční oddělení, oddělení centrálních operačních sálů, oddělení klinické biochemie, oddělení 

klinické psychologie, oddělení nukleární medicíny, oddělení zdravotnické dopravy, 

onkologické oddělení, ortopedické oddělení, otorhinolaryngologické oddělení, patologické 

oddělení, plicní oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační oddělení a urologické 

oddělení. Z nich onkologické oddělení, neurologické oddělení a oddělení nukleární medicíny 

nadále 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 oboru a na jejich zavádění do praxe. V celé 

nemocnici bylo ke konci roku zaměstnáno 907 pracovníků, na přepočtená pracovní místa to 

bylo 861,65. Lékařů a zubních lékařů bylo 128, farmaceutů 7, sester a porodních asistentek 

401, do kategorie ostatního zdravotnického personálu spadalo 234 osob, do kategorie THP a 

provoz 137 osob. 

 Chomutovské onkologické oddělení, poté co mu byl na sklonku roku 2008 odejmut 

statut komplexního onkologického centra, dál poskytuje široké spektrum léčby nádorových 

onemocnění. Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky však bylo v roce 2012 
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ukončeno podávání léčby biologické. Pokračuje tak nařízené oklešťování možností léčby, 

které je veřejností vnímáno velmi citlivě, protože Chomutovsko a celý Ústecký kraj jsou 

onkologicky nejvíce postiženým regionem Česka. Chomutovské pracoviště je přitom schopno 

splnit podmínky komplexního centra personálně, zázemím i přístrojově, například je jako 

jediné v Ústeckém kraji vybaveno dvěma duálními lineárními urychlovači. Stejně tak 

namířený proti zájmu pacientů je postup ministerstva v případě plánovaného přesunu 

brachyterapeutického přístroje z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ministerstvo 

brání jeho přemístění do Chomutova, přestože v Ústí n. L. nemá využití a jen zde čeká na 

vybudování nového onkologického pracoviště. 
 

 
  

           Největší přístrojovou novinkou v chomutovské nemocnici byl nový digitální mamograf, 

který významně usnadňuje zjišťování léčitelného nádorového onemocnění prsních žláz v jeho 

časném stadiu, kdy pacient ještě nemá potíže ani zjevné příznaky. Zakoupen byl v závěru 

roku 2011, slavnostně zprovozněn pak 10. února 2012. Na snímku pásku stříhají hejtmanka 

Ústeckého kraje Jana Vaňhová a předseda představenstva Krajské zdravotní Radek Scherfer. 

 Nemocnice Chomutov v roce 2012 provedla 127 166 ambulantních ošetření a 3 914 

operací. Hospitalizovala 17 929 osob, celkový počet ošetřovacích dnů byl 85 568, průměrná 

ošetřovací doba pak 4,77 dne. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 366 lůžek akutní péče a 46 

lůžek na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 59 %. Oddělená evidence odborného 

léčebného ústavu (léčebna dlouhodobě nemocných) v daném roce uvádí 81 lůžek s využitím 

91 %. Hospitalizovaných bylo 384, počet ošetřovacích dnů 26 925, tedy v průměru 70,12 dne. 
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Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek 
 

Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky – republiková Policie České republiky a 

městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a pravomoce 

prolínají, pro běžný život obyvatel města je důležitější činnost městské policie, která se stala 

základním nástrojem udržení pořádku. Republiková policie se zaměřuje na oblast kriminality 

a na závažnější bezpečnostní a pořádková rizika. Optické rezignaci Policie ČR na přítomnost 

v ulicích nahrálo i úsporné opatření, při kterém vedení chomutovského územního odboru 

v závěru roku zrušilo obvodní oddělení na Černovické ulici a sídlišti Kamenná. Z Kamenné se 

přestěhovalo do kanceláří policejní budovy na náměstí T. G. Masaryka přibližně pětadvacet 

policistů a stejný počet se přesunul z obvodního oddělení v Černovické do taktéž policejní 

budovy v Riegrově ulici. Obě oddělení přesto zůstala funkční a podle vyjádření vedoucího 

Územního odboru Policie ČR plk. Mgr. Jaroslava Pelešky pracují v nezměněném režimu a ve 

stejném systému služeb jako předtím. 

Následující podkapitoly jsou jen mírně zkrácenými a stylisticky upravenými oficiálními 

výstupy obou policejních složek, přičemž Policie ČR podává o své činnosti částečně zkreslený 

obraz, neboť do zprávy zahrnula většinou pouze údaje za jedenáct měsíců roku 2012. 

 

7. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 

 
          Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov (dále ÚO Chomutov) je 936 km2, 

počet evidovaných obyvatel je 125 758 (květen 2012). Pod ÚO Chomutov spadají dvě obce 

s rozšířenou působností, 44 obcí a 163 částí obcí.  
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 

            V průběhu roku nedošlo na teritoriu ÚO Chomutov ke změně operativně bezpečnostní 

situace. Zato podle statistických přehledů došlo k výraznému snížení nápadu kriminality proti 

roku 2011 o 18,71 % (o 935 případů). Celkem byl zaznamenán nápad 4 061 trestných činů, 

což činí 323 trestných činů na 10 000 obyvatel. Současně došlo ke snížení počtu objasněných 

trestných činů o 14,69 % (celkem o 337 případů). Objasněno bylo 1 957 trestných činů, tj. 

156 na 10 000 obyvatel. Stíháno bylo 1 953 osob (o 394 méně oproti roku 2011), což je pokles 

o 16,78 %. Objasněnost dosáhla 48,19 %.  

Razantní snížení nápadu trestné činnosti a adekvátně k tomu i snížení objasněných 

věcí lze přičíst na vrub mimořádného nápadu v roce předchozím, tj. 2011, jakož i přijatým 

vlastním opatřením, spočívajícím v posílení přímého výkonu hlídkové a obchůzkové služby. 

Pravděpodobně se v této statistice projevuje i fakt, že občané začínají rezignovat na činnost 

policie a méně závažnou trestnou činnost často neoznamují. 
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Ve zkráceném přípravném řízení bylo řešeno 610 trestných činů, z toho 84,92 % 

službou pořádkové policie, 11,31 % službou dopravní policie a 3,77 % službou kriminální 

policie a vyšetřování. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení případů zpracovávaných ve 

ZPŘ o 174 případů. Uvedené snížení počtu je součástí strategie vedení ÚO, kdy je snahou 

případy opakované trestné činnosti stejných osob zpracovat ve vyšetřování, s následnými 

návrhy na uvalení vazby.   
 

Leden - listopad 2008 2009 2010 2011 2012 

Zahájeno případů 665 766 617 784 610 

 

 V daném období bylo pořádkovou policií prověřováno 139 případů s podezřením na 

domácí násilí (138 případů v roce 2011). Vykázáno ze společného obydlí bylo 27 násilníků (31 

osob v roce 2011). Uvedená problematika je na ustálené úrovni, kdy proti předchozím rokům 

dochází spíše ke snižování těchto případů. 

 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

            Z celkového nápadu kriminality je nejvyšší počet majetkových trestných činů - 57,32 % 

(2 328 případů). Další v pořadí je zbývající kriminalita 14,65 %, ostatní trestné činy 10,96 %, 

hospodářské trestné činy 8,61 %, násilné trestné činy 7,53 % a mravnostní trestné činy, které 

jsou zastoupeny 3,37 %. Z přehledu je zřejmé, že nejvyšší počet trestných činů na 10 000 

obyvatel je u majetkové trestné činnosti (185 případů), naopak nejnižší u mravnostních činů 

(2,94 případu).  

 Na Územním odboru Chomutov došlo k mírnému nárůstu mravnostní trestné činnosti 

z 29 v roce 2011 na 37 v roce 2012, tedy o 8 případů. U ostatních sledovaných případů došlo 

k poklesu. U trestných činů krádeže vloupáním o 357 případů, u trestných činů krádeže 

ostatní o 45, u maření výkonu úředního rozhodnutí o 71 a u zanedbání povinné výživy o 33 

případy. Pokles byl evidován také u krádeží věcí z automobilů o 175 případů, dále u trestných 

činů podvodu o 6 případů a u neoprávněného držení platebního prostředku o 14 případů.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je možno konstatovat, 

že 48,68 % nápadu kriminality je v samotném Chomutově. Tento trend je dlouhodobý a 

pohybuje se kolem 50 %. Nejzatíženější oddělení je dlouhodobě OOPČR Chomutov - město, 

které se na celkovém nápadu kriminality podílí 23,46 %. Druhé nejzatíženější oddělení je 

OOPČR Jirkov s podílem 21,05 % a OOPČR Chomutov - Černovická s podílem 12,73 %  nápadu 

kriminality. Nejnižší podíl naopak mají OOPČR Radonice 2,19 %, OOPČR Vejprty 2,61 % a 

OOPČR Březno 2,68 %.  

 

Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO  

 Mezi kriminogenní faktory, které mají vliv na vznik trestné činnosti v teritoriu ÚO 

Chomutov, lze stále řadit následující: 

sociální – vysoké procento nezaměstnaných (14 %), což je 9 105 obyvatel regionu bez práce. 

Za deset měsíců roku 2012 vyhlásilo v ČR osobní bankrot 14 092 osob, což ve srovnání se 
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stejným obdobím 2011 představuje růst o 50 procent. Nejvyšší počet osobních bankrotů byl 

vyhlášen v Ústeckém kraji. Ztráta zaměstnání je zpravidla u každého postiženého spojena 

s frustrací a zvýšenou mírou agrese, kdy u mnoha jedinců dojde k narušení sociálních vazeb a 

rozpadu rodiny;      

demografické – ÚO Chomutov je příhraniční oblast, z čehož vyplývá zvýšený počet turistů 

(zejména z Německa) za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. Příhraniční oblast znamená i 

početnou vietnamskou komunita, která se stále aktivněji zapojuje do obchodu s  drogami. 

Vysoký počet supermarketů ve městech přispívá k růstu počtu vykrádání aut na parkovištích 

a zároveň také k vysokému počtu krádeží uvnitř těchto obchodů. Negativně bezpečnostní 

situaci zejména u majetkové trestné činnosti ovlivňují opuštěné průmyslové objekty, které se 

stávají terčem pachatelů krádeží barevných kovů; 

vnitřní – byrokratický nárůst administrativy a přibývání úkolů, ne zcela zřejmá koncepce 

policie, snižující se stavy policistů a nedostatek zkušených policistů. V neposlední řadě stav 

justice, jež se potýká s personální nedostatečností. U chomutovského soudu v současné době 

působí šest trestních soudců, ve stejném období roku 2011 jich bylo devět. Dle stanoviska 

Ministerstva spravedlnosti ČR je zdejší soud dostatečně personálně obsazen. V budoucnu se 

na vývoji kriminality negativně odrazí změna legislativy, především nové podmínky pro 

podmíněné propouštění odsouzených na svobodu.  

 

Pachatelé trestné činnosti 

 V souvislosti s poklesem nápadu trestné činnosti klesl ve sledovaném období i počet 

stíhaných pachatelů. Ve srovnání s rokem 2011 se jedná o pokles o 394 osob. Obdobně jako 

v roce 2011 tvoří strukturu pachatelů v první řadě recidivisté (57 %). Děti (do 17 let) na ÚO 

Chomutov spáchaly 78 skutků, což je ve srovnání s rokem 2011 pokles o 43 procent. Nyní tak 

tvoří 4 % z celkového počtu stíhaných osob, v roce 2011 se jednalo o 5,6 procenta. Pokles 

vyšetřovaných mladistvých osob koresponduje s poklesem majetkové trestné činnosti, která 

je pro tento okruh pachatelů typická. Cizinci se na kriminalitě podílejí 4,4 procenta, obdobně 

jako v roce 2011. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Oběti trestné činnosti jsou posuzovány podle zákona č. 209/1997 Sb. Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky připravuje novelu zákona o obětech trestných činů, 

která bude upravovat jejich mimoprocesní práva, včetně jejich ochrany před sekundární 

viktimizací, poskytování pomoci, odškodňování, práva na informace atd. Dle vysledovaných 

ukazatelů z roku 2012 bylo zjištěno, že mezi typické oběti loupežných přepadení čerpacích 

stanic, barů a jiných objektů patří zpravidla ženy ve věku cca 30 let. Je zřejmé, že tyto osoby 

tvoří nejčastěji obsluhu těchto provozoven. V poslední době jsou častými oběťmi majetkové 

trestné činnosti senioři a osoby handicapované. Tyto osoby se vzhledem k věku a zdravotním 

problémům velmi těžko brání, proto zvýšení bezpečnosti této sociálně slabší skupiny bere 

Policie ČR jako jednu z priorit. Za hodnocené období bylo řešeno 139 případů s podezřením 

na domácí násilí, na základě kterých bylo vykázáno 27 osob, což je srovnatelné s rokem 2011.     
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Přestupky 

 V hodnoceném období roku 2012 bylo zjištěno 10 726 přestupků, což je o 6,76 % více 

než za stejné období roku 2011. Ke zvýšení počtu došlo zejména u přestupků řešených 

v blokovém řízení (o 1 073 více), tedy přestupků zjištěných a vyřízených na místě. Oznámeno 

bylo 1 663 přestupků, což je o 2,9 % víc než v roce 2011. Snížil se počet odložených věcí, a to 

o 14,87 %. U sledovaných majetkových přestupků došlo ke snížení nápadu o 12,32 % (o 238 

méně), kdy objasněno bylo 450 těchto přestupků, což je snížení o 8,9 % proti roku 2011. 

            Z dlouhodobého přehledu a statistik předchozích let je zřejmé, že nápad i objasněnost 

mají kolísavou tendenci, tedy že nedochází k razantnímu navyšování nápadu přestupků, ale 

je možno pozorovat postupné navyšování přestupků řešených v blokovém řízení. 

 

Majetková kriminalita 

 Majetková trestná činnost na úseku krádeží věcí z osobních automobilů: V období od 

1. ledna do 30. listopadu 2012 došlo na území ÚO PČR Chomutov k celkem 361 evidovaným 

skutkům vloupání do vozidel. Za stejné období došlo v roce 2011 k celkem k 538 evidovaným 

případům, což je pokles o 177 skutků. Objasněno bylo za uvedené období roku 2012 celkem 

68 případů, což je 18,8 %. Nejčastějšími způsoby vloupání jsou rozbitím okna (80 % případů), 

vypáčením zámku dveří nebo nádrže  (10 % případů), nezjištěným způsobem, zejména 

otevřením vozidla provázkem, vyháčkováním, příp. kvůli neuzamčení vozidla (10 % případů). 

Objekty vloupání nelze blíže specifikovat, jedná se všechny druhy osobních a nákladních 

vozidel bez rozdílů značek a typů. Místa páchání této trestné činnosti nelze také přesně 

specifikovat, ale ve velké míře k ní dochází na odlehlých místech, místech mimo dosah 

městského kamerového systému a na parkovacích místech na sídlištích. 

 Majetková trestná činnost na úseku rekreačních objektů: Ve sledovaném období bylo 

nahlášeno 36 případů vloupání. Objasněno bylo 12 případů, což činí objasněnost 33 %. Mezi 

exponovaná místa patří horské oblasti v okolí Vejprt (Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná), 

dále okolí Nechranické přehrady a podél řeky Ohře (Mariánské údolí, Rašovice). V porovnání 

s rokem 2011 vyplývá, že jde o srovnatelný nápad. 

           Majetková trestná činnost vloupáním do prodejen a restaurací:  V hodnoceném období 

roku 2012 bylo zaznamenáno 46 případů vloupání do prodejen, což je o 40 případů méně 

než v roce 2011. Objasněno bylo 18 skutků. Vloupání do restaurací bylo evidováno 17, což je 

pokles proti roku 2011 o 15 případů. Objasněno bylo 8 případů.  

 Majetková trestná činnost vloupáním do benzínové čerpací stanice: Evidovány jsou tři 

případy vloupání - dvakrát do čerpací stanice Pasoil v Březně a jednou do čerpací stanice F1 

v obchodí zóně Otvice.  

 Majetková trestná činnost vloupáním do bytů: Na Chomutovsku došlo v hodnoceném 

období roku 2012 k 60 případům vloupání do bytu. Objasněno bylo 14 případů, procentuální 

objasněnost činí 23,3 %. Největší podíl na nápadu mají byty vykradené nezjištěnou metodou, 

a to 23 případů, tedy 38,3 %. Druhým nejrozšířenějším způsobem je vniknutí do bytu po 

rozbití okna nebo rozbitím balkonových dveří, a to 18 případů, tj. 30 %. Po vypáčení nebo 

vyražení dveří došlo k vloupání ve 13 případech, což je 20,1% podíl na nápadu. V sedmi 
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případech bylo vniknuto do bytu shodným klíčem. Rozložení nápadu dle místa: Chomutov -  

32 případů (8 objasněných), Kadaň - 5 případů (0 objasněno), Klášterec nad Ohří - 12 případů  

(2 objasněny), Jirkov - 12 případů (4 objasněny). 

 Majetková trestná činnost vloupáním do rodinných domů: V hodnoceném roce došlo 

k 66 případům vloupání do rodinných domů, objasněno bylo 24 případů. Ve 13 případech 

došlo k vloupání do domů v rekonstrukci nebo do rozestavěných domů. Nejčastějším 

způsobem je vloupání provedené za bílého dne po rozbití okna. K vloupání do domů dochází 

rovnoměrně na celém území Chomutovska. Nejčastějším zájmem pachatelů jsou finanční 

prostředky a zlaté předměty, u rozestavěných domů stavební materiál.  

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské kriminality došlo ve srovnání s rokem 2011 k poklesu nápadu 

trestné činnosti. V hodnoceném období 2012 činil nápad 362 věcí. Ve stejném období roku 

2011 pak 376 věcí. Mezi typické formy patří klasické podvody, které převládají. Zaznamenán 

byl nový trend trestné činnosti vylákávání maximální výše peněžní pomoci v mateřství a 

dávek v pracovních neschopnostech, a to na základě fiktivních pracovních smluv, ve kterých 

byly uváděny příjmy, které umožňují v době pracovní neschopnosti a na mateřské dovolené 

příjem maximální výše těchto dávek.   

 V roce 2012 bylo řešeno pět případů trestné činnosti občanů Vietnamu, a to vždy na 

úseku ochranných známek a průmyslových vzorů. V sedmi případech hospodářské kriminality 

došlo k zajištění majetku v celkové výši přesahující 4 500 000 Kč.   

 

Korupce 

 V rámci odboru nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo občanských 

zaměstnanců. Vlastní kontrolní činností ani kontrolou Generální inspekce Ministerstva vnitra, 

která proběhla na dopravním inspektorátu, nebyly zjištěny žádné závady.  

 

Násilná kriminalita 

 Násilná kriminalita zaznamenala pokles nápadu trestné činnosti o 12 případů. V roce 

2012 bylo zaznamenáno 329 případů, v roce 2011 to bylo 341 případů. Oproti roku 2011 

došlo k navýšení počtu trestných činů loupeže (o 16 případů). Z nich je nejvíc pouličních 

loupeží, kde speciální kategorií jsou pouliční přepadení žen, kdy předmětem zájmu pachatele 

je kabelka.  

 Celkově nápad loupežných přepadení za rok 2012 byl mimořádný tím, že v okrese 

došlo k velkému nárůstu přepadení v hernách, barech a na benzinových čerpacích stanicích, 

čímž se Chomutovsko dostalo na první místo v kraji. Oproti roku 2011, kdy nedošlo v okrese 

k žádnému loupežnému přepadení na benzínové čerpací stanici, bylo v roce 2012 napadeno 

7 provozoven, z čehož 4 napadení se podařilo objasnit. V hernách a barech bylo provedeno 

celkem 9 loupežných přepadení, z čehož se podařilo objasnit 3 případy. Též došlo k mírnému 

nárůstu případů úmyslného ublížení na zdraví, a to o 9 případů. Zde se podařilo zvýšit 

objasněnost o 12 případů. 
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Mravnostní kriminalita 

 V roce 2012 došlo k nárůstu mravnostní kriminality o 8 skutků. Stejně tak ale došlo i 

ke zvýšení objasněnosti o 7 skutků. Nebyly zaznamenány případy, jež by vykazovaly známky 

sériové trestné činnosti nebo by přesahovaly hranice Chomutovska. V současnosti je patrný 

nárůst kriminality páchané mládeží a na mládeži pomocí internetu, kdy policisty jsou řešeny 

případy kyberšikany či sdílení závadových erotických materiálů.  

 Trvá velmi dobrá spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí při Magistrátu 

města Chomutova. Stejně tak vycházejí policii vstříc vedení chomutovských škol. Neshody či 

problémy při propouštění žáků ze škol k výslechům a jiným právním úkonům nebyly zjištěny. 

Nadále je udržována dobrá spolupráce s výchovnými ústavy Místo, Mašťov a Chomutov. 

Také spolupráce s městskými strážníky ve městech je nadále na velmi dobré úrovni. Služby 

Probační a mediační služby ČR, středisko Chomutov využívají zejména policejní komisaři – 

vyšetřovatelé. Také k této spolupráci nejsou žádné připomínky. 

 

Bezpečnost silničního provozu 
 

 
 

  V teritoriu územního odboru došlo v hodnoceném roce ke snížení počtu dopravních 

nehod o 3,85 % ve srovnání s rokem 2011. Celkem je evidováno 873 dopravních nehod. 

Zemřelo při nich 9 osob, stejně jako v roce 2011. Těžce zraněno bylo 38 osob (-1) a lehce 

zraněných osob bylo 222 (+19). Škoda na vozidlech byla 33 112 100 korun, tedy o 1 367 400 

méně. Nejčastější příčinou nehod je i nadále nesprávný způsob jízdy, který se na statistice 
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dopravní nehodovosti podílí 49,02 %, dále nedání přednosti v jízdě (18,67 %) a nepřiměřená 

rychlost jízdy 17,41 %. V hodnoceném období bylo zjištěno celkem 70 dopravních nehod 

spáchaných pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, což je o 11 případů více.  

 K ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou pořádány vlastní okresní 

dopravně bezpečnostní akce, do kterých jsou mimo dopravní služby zařazovány i základní 

útvary pořádkové služby a oddělení hlídkové služby. 

 

Oblast veřejného pořádku 

 V  okrese Chomutov je dlouhodobě oblast veřejného pořádku stabilizována, tedy bez 

větších výkyvů či mimořádných událostí. Vlastními silami jsou zabezpečovány společenské a 

kulturní akce, například Chomutovské krušení, Chomutovské slavnosti, Císařský den v Kadani, 

hudební festivaly Otevřeno, Vysmáté léto, Romský festival nebo Lázeňské slavnosti v Klášterci 

nad Ohří, hudební produkce typu technoparty pořádané v Jirkově a okolí. Každoročně jsou 

přijímána bezpečnostní opatření ke konci roku, jako jsou Tržby a Pošty.  

 Spolu s městskými strážníky v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Kadani a Jirkově jsou 

pořádány kontrolní akce zaměřené na požívání alkoholu mladistvými. K této problematice 

byla realizována i dvě celorepubliková bezpečnostní opatření Mládež za účasti pracovníků 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí a živnostenského úřadu. Většina zjištěných případů 

protiprávního jednání byla řešena jako přestupky.  

 Ke zvýšení bezpečnosti v teritoriu jsou prováděny vlastní bezpečnostní akce v barech 

a hernách, které mají za cíl zmapování spektra návštěvníků a pátrání po hledaných osobách a 

věcech. Zde jsou využívány síly a prostředky několika útvarů, tak aby opatření bylo možno 

realizovat najednou v několika provozovnách ve stejném čase. Všechny zjištěné případy 

protiprávního jednání byly řešeny jako přestupky.  

 V teritoriu územního odboru již dlouhodobě probíhá hokejová 1. liga a od podzimu i 

hokejová extraliga, do které postoupili Piráti Chomutov. V rámci předchozích ročníků se 

vytvořila určitá rivalita mezi fanoušky nejbližších soupeřů, která se přenáší i do nové soutěže. 

Některé zápasy byly z hlediska diváckého násilí vyhodnoceny jako rizikové. V těchto případech 

je ze strany územního odboru přijímáno vlastní bezpečnostní opatření, kdy je přímo do dění 

akce nasazeno určité množství policejních komisařů služby kriminální policie a vyšetřování a 

dále bývá zpravidla nasazována pořádková jednotka ÚO Chomutov, případně je opatření 

posilováno z okolních, mimochomutovských útvarů. Akce takto zabezpečené proběhly vždy 

bez narušení veřejného pořádku. Veřejný pořádek byl neposlední řadě zajišťován také v době 

konání voleb do zastupitelstev krajů a doplňovacích do Senátu Parlamentu České republiky.  

 Na základě naplňování projektu Cíl 3 byly zajišťovány společné akce s policií SRN, a to 

jak na německém, tak na českém území. Společné akce byly zaměřeny zejména na spolupráci 

v dopravě v rámci mezinárodních akcí TISPOL. Policisté Dopravního inspektorátu Chomutov 

se zúčastnili dvoudenní akce v Chemnitz a společně s německými policisty zajišťovali Den 

záchranářů na autodromu v Mostě. Ke zvýšení bezpečnosti v příhraničních oblastech obou 

států byla realizována republiková bezpečnostní opatření Balder a Aphrodite, která byla 

zaměřena na nelegální migraci. 
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Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

 Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v roce 

2011 a zaměřuje se především na krádeže druhotných surovin, tj. železa a barevných kovů. 

V rámci zvýšeného dohledu byly realizovány celorepublikové bezpečnostní akce Nádraží a 

Výhybka. Kvůli této problematice jsou také ve vytipovaných sběrnách druhotných surovin 

prováděny společné kontroly za účasti pracovníků příslušných odborů městských úřadů a 

zástupců Českých drah. 

 Dále je pozornost věnována zejména hlavnímu nádraží Chomutov, kde se především 

v zimě ve větší míře zdržují občané bez trvalého bydliště - bezdomovci. Vzhledem k tomu, že 

na teritoriu ÚO Chomutov není dislokovaná žádná složka železniční policie, není tato oblast 

dále hodnocena.  

 

Extremismus 

 Situace kolem extremistické kriminality a extremistických projevů je na Chomutovsku 

co do struktury, intenzity a četnosti obdobná jako v ostatních regionech v ČR. V posledních 

měsících nebyl zaznamenán zvýšený nápad extremistické kriminality ani zvýšená aktivita 

extremistických skupin. V průměru je na území odboru řešeno ročně pět přečinů a přestupků 

extremistické povahy a přijato opatření k pěti akcím extremistických skupin. Mezi skupinami 

nejaktivněji vystupuje místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti Kadaň, která 

svolává ročně několik akcí – pochodů v Ústeckém kraji, zejména do oblastí problematického 

soužití s menšinami a do sociálně vyloučených lokalit. Mezi nejzávažnější sledované akce 

patřily ty, kterými předseda DSSS Tomáš Vandas zahajoval prezidentskou kampaň předem 

ohlášenými shromážděními v Kadani, Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Vejprtech. 

 Pouhý nápad trestné činnosti neodráží skutečný stav extremismu na Chomutovsku, 

neboť velká část extremistických projevů je latentních a značná část extremistických postojů 

obyvatel i příznivců extremistických organizací zůstává ve stadiu myšlenek, názorů a postojů, 

které jako takové jsou beztrestné. Míra ochoty veřejně projevovat extremistické názory je 

přímo úměrná aktuální ekonomické, politické, sociální a bezpečnostní situaci v regionu. 

Rozsah extremistické trestné činnosti pak už vůbec neodráží nálady a postoje společnosti 

k národnostním a jiným menšinám, postoje společnosti k EU, k NATO, k způsobu řešení 

sociálních otázek apod., tedy k těm okolnostem, které extremisté využívají k prosazení svých 

cílů. Mezi rizika okresu Chomutov v souvislosti s projevy extremismu je možno zařadit vyšší 

podíl romského etnika v porovnání s průměrem ČR, koncentraci romského obyvatelstva do 

několika lokalit, vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR, radikální postup Magistrátu města 

Chomutova proti neplatičům a dlužníkům a velmi aktivní místní organizaci Dělnické strany 

sociální spravedlnosti v Kadani.  

 

Prevence 

 Oblasti prevence je stále věnována vysoká pozornost. Pravidelně po celý rok pořádali 

pracovníci prevence i jejich spolupracovníci ze základních útvarů, dopravního inspektorátu a 

služby kriminální  policie a vyšetřování besedy na základních, středních i mateřských školách 
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na různá témata v oblasti prevence kriminality. Velká pozornost je také věnována propagaci 

a přiblížení práce policie veřejnosti otevřeným přístupem k médiím. Každý den jsou také na 

internetových stránkách ÚO Chomutov zveřejňovány zprávy o bezpečnostní situaci.  
 

 
 

Ostatní 

 V okrese Chomutov je spolupráce se samosprávou jak pověřených obcí, tak ostatních 

měst a obcí na dobré úrovni. O tom svědčí podepsané koordinační dohody o spolupráci se 

všemi městy a mnoha obcemi. Podepsané koordinační dohody z minulého období zůstávají 

platné a jsou postupně nahrazovány novými. U koordinační dohody s Magistrátem města 

Chomutova došlo již v minulosti k jejímu rozšíření o spolupráci při začleňování národnostních 

menšin do veřejného života. Územní odbor policie rozšířil kontakt s místními samosprávami i 

u menších obcí. Ke zlepšení informovanosti těchto orgánů a přeneseně i celé veřejnosti jsou 

od března těmto institucím poskytovány základní informace týkající se místního policejního 

útvaru a bezpečnostní situace v daném teritoriu. 

 V souladu s programem Partnerství se prověřují podmínky pro propojení kamerového 

systému Městské policie v Jirkově s policejním oddělením v Jirkově. V samotném Chomutově 

se takovéto propojení zatím nepodařilo uskutečnit. Propojení je realizováno v Klášterci nad 

Ohří a Kadani. Útvary, v jejichž teritoriu působí městské policie, tj. města Chomutov, Jirkov, 

Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty, s těmito úzce spolupracují. Jsou koordinovány vlastní 

služby v terénu, tak aby nedocházelo k dublování hlídek, jsou využívány kamerové systémy, 
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tam kde jsou provozovány, a to zejména v rámci řešení trestné činnosti. Probíhají pravidelná 

setkání představitelů městských policií s vedením příslušných základních útvarů a zástupci 

městských policií se účastní i porady vedoucího územního celku pořádané na závěr roku.  

 Konec roku se nesl ve znamení mediálních tlaků týkajících se přesunu dvou obvodů 

do jiných budov. Přestěhovaným útvarům je nutno v dalších letech věnovat velkou pozornost, 

zejména jejich výkonu služby v daných teritoriích, aby občané, samospráva ani sdělovací 

prostředky neměli záminky ke kritice. 

 

Vyhodnocení bezpečnostní situace z pohledu města Chomutov 

 Vyhodnocení všech tří útvarů PČR působících na území města Chomutova je uváděno 

za 12 měsíců. Za hodnocené období, tedy od 1. ledna do 31. prosince 2012, je evidováno 

v rámci územního odboru 4 413 trestných činů, což je o 907 méně než v roce 2011. 

Objasněno bylo 2 144 případů, což je o 336 méně než v roce 2011. 

 

Dlouhodobý vývoj nápadu i objasněnosti trestné činnosti v rámci územního odboru je patrný 

z níže uvedeného grafu: 
 

 

 

 V rámci města Chomutova působí tři základní útvary policie, a to Chomutov - město, 

Chomutov - Kamenná a Chomutov - Černovická, které zpracovávají nápad trestné činnosti na 

území města a v přilehlém okolí. Dále tu působí oddělení hlídkové služby, které se zabývá 

takzvanou komunální činností. Hlavní náplní tohoto útvaru je výkon hlídkové služby, dohled 

nad silničním provozem, veřejným pořádkem, pátrání po osobách a věcech. Dále zajišťování 

komunálních služeb, například řešení čísel jednacích nebo řešení přestupků. Chomutovské 

útvary patří k nejzatíženějším a jejich podíl na nápadu celkové trestné činnosti se pohybuje 

dlouhodobě kolem 50 % nápadu územního odboru.  

 V roce 2012 bylo také zaevidováno celkem 11 313 přestupků, což je o 662 přestupků 

více než v roce 2011. Navýšení přestupků je zaznamenáno zejména u přestupků řešených na 

místě, tedy blokově. 
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Porovnání vývoje přestupků řešených jednotlivými chomutovskými útvary je rovněž uvedeno 

v tabulce:   

  

útvar r. 2010 r. 2011 r. 2012 

Chomutov - město 1 133 1 144 1 486 

Chomutov - Kamenná 515 645 500 

Chomutov - Černovická 525 592 536 

OHS Chomutov 2 167 1 976 1 919 

CELKEM 4 340 4 357 4 441 

 

 Do bezpečnostní situace je nutno zahrnout i oblast dopravy a dopravní nehodovosti, 

kdy se na území města Chomutova v roce 2012 stalo 334 dopravních nehod, proti 323 v roce 

2011. Při těchto nehodách nedošlo k usmrcení osob, těžce zraněny byly celkem čtyři osoby a 

76 osob bylo zraněno lehce. Škoda při nehodách byla vyčíslena na 8 670 100 Kč. V rámci 

celkového teritoria chomutovských útvarů bylo řešeno 441 dopravních nehod. Usmrceny 

byly čtyři osoby, třináct osob bylo zraněno těžce a 114 osob lehce. 

 Při dohledu nad silničním provozem bylo chomutovskými útvary pořádkové policie 

(bez dopravní policie) zjištěno 2 324 přestupků v dopravě řešených v blokovém řízení. Za tyto 

přestupky byly uděleny blokové pokuty v celkové výši 737 200 Kč. Zadrženo bylo 40 řidičů 

pod vlivem alkoholu, z nichž 24 případů bylo řešeno jako přestupek a 16 případů bylo řešeno 

jako trestný čin. Pod vlivem jiných návykových látek byli zjištěni tři řidiči, všechny případy 

byly řešeny jako přestupky. 

 

Závěr 

 V roce 2012 odpovídala struktura a míra trestné činnosti a vývoj bezpečnostní situace 

specifikám teritoria územního odboru, změnám v trestním zákoně a změnám v organizaci 

policie. Územní odbor dosáhl odpovídajících výsledků v rámci Ústeckého kraje i v rámci celé 

České republiky. Razantní snížení nápadu trestné činnost proti roku 2011 lze přičítat zejména 

extrémnímu nápadu v daném roce, ale i přijetí určitých opatření a změnám v organizaci 

výkonu hlídkové a obchůzkové služby. Je předpoklad, že i v dalším období nedojde ve vývoji 

bezpečnostní situace na území ÚO Chomutov k žádným pronikavým změnám. 
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7. 2.  Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2012 
 

           Městská policie pod vedením velitele a náměstka primátora Ing. Jana Řeháka a ředitele 

Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2012 zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku a plnila 

další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb. a zvláštních zákonů. Při naplňování tohoto poslání 

vycházela zejména z konkrétních potřeb města Chomutova jako organizace reprezentované 

jeho vedením a zastupitelstvem a také z potřeb a požadavků občanů, jejich podnětů a 

stížností či poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.  

 

Hlavním cílem v roce 2012 bylo: 

 poskytovat obyvatelům města ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, klidnější a 

kvalitnější život 

 neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžování a bezúčelným zatěžováním  

 efektivně využívat represivní nástroje, metody a kompetence k zajištění dodržování 

zákonných norem proti těm, kteří je porušují a zasahují tak do spořádaného chodu 

města a základních práv jeho obyvatel a návštěvníků 

 

 Prioritní činnost byla zaměřena na veřejný pořádek a zvyšování pocitu bezpečí, hlavně 

v lokalitách, které v rámci bezpečnostní analýzy vycházely s kritickými hodnotami.  

 

Priority činnosti: 

 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 silničního provozu (v nezbytném rozsahu potřeb 

samosprávy) 

 potírání pouliční prostituce (viz grafy na konci kapitoly) 

 boj s hazardem  

 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 o samostatnou činnost 

oddělení prevence kriminality a také o činnosti, které byly prováděny jako součást přímého 

výkonu služby nebo na základě dotovaných programů.  

 V roce 2012 pokračoval projekt Váš strážník. V jeho rámci se podařilo zvýšit aktivní 

zapojení obyvatel jednotlivých lokalit do plnění úkolů MěPo a tím zvýšit jejich zájem o veřejný 
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pořádek, zefektivnit plánování výkonu, působit na důvěru obyvatel k MěPo a demonstrovat 

pozitivní vliv na stav veřejného pořádku a zvyšující se kvalitu života v jednotlivých lokalitách. 

 Došlo též k prohlubování a rozšiřování spolupráce s Úřadem práce ČR, Ministerstvem 

vnitra ČR a dalšími poskytovateli grantů s cílem získávat pracovní síly prostřednictvím výzev 

a programů. V roce 2012 MěPo takto využila 20 občanů na pozici pracovníků dohledu nad 

veřejným pořádkem – 18 asistentů prevence kriminality a 2 pracovníky na dopravu a BESIP. 

Asistenti prevence kriminality působí svou přítomností v problematických částech města, 

upozorňují fyzické osoby na zjištěná porušení právních norem a předávají poznatky o stavu 

veřejného pořádku strážníkům (viz grafy na konci kapitoly). Jsou vybaveni minikamerou, 

která slouží k pořízení důkazních materiálů i k jejich ochraně. Při plnění úkolů jsou vedeni, 

podporováni i kontrolováni svými mentory, případně hlídkami strážníků. Asistenti prevence 

kriminality v oblasti plnění úkolů při dohledu nad  místními záležitostmi veřejného pořádku 

zjistili 8 169 případů porušování zákona, z toho v 7 149 případech došlo k následné nápravě a 

1 020 případů bylo předáno strážníkům k řešení represivními nástroji. Při kontrolní činnosti 

zaznamenali asistenti prevence některé závažné skutečnosti mimo kompetence městských 

strážníků, které byly předány jako podnět Policii ČR. Jednalo se například o jeden případ 

nedovolené výroby omamných a psychotropních látek a dva případy jejich distribuce.  

 

Výkon 
 

 
 

 Vlastní činnost MěPo lze rozdělit na činnosti na základě zákonů a jiných právních 

předpisů, tedy z. č. 553/91 Sb. o obecní policii, z. č. 200/90 Sb. přestupkový zákon, z. č. 

361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, z. č. 379/2004 Sb. tabákový zákon, 
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500/2004 Sb. Správní řád. Jimi jsou řešeny přestupky na úsecích veřejného pořádku (skládky 

a znečištění), občanského soužití, rušení nočního klidu, státní správy a samosprávy (nařízení, 

např. tržní řád, vyhlášky, např. psi, hluk, jiné správní delikty), dopravy (obecné přestupky, 

odtahy, „botičky“), majetku, alkoholismu a toxikomanie. Dále jsou řešeni pachatelé trestné 

činnosti, osoby a vozidla v pátrání, odchycená zvířata. V roce 2012 bylo na základě dohody 

mezi Městskou policií Chomutov, odborem dopravních a správních činností Magistrátu 

města Chomutova a Českou kanceláří pojistitelů oznámeno 830 vozidel, jež nebyla uvedena 

v registru ČKP a tudíž bylo důvodné podezření, že jsou provozována bez uzavření povinného 

ručení. Zbývající činnost lze zahrnout pod ostatní činnosti, což jsou zajišťování veřejných 

akcí, asistence (bytové správy, Policie ČR, záchranná služba, exekuce, organizace města a jiné 

subjekty), ostrahy (magistrát, dávky), prověřování pobytů a doručování písemností, dohled 

na přechodech u škol (viz graf na konci kapitoly). V roce 2012 bylo řešeno 16 407 přestupků a 

uloženy sankce v celkové výši 1 577 450 Kč (viz graf na konci kapitoly). Vyšší počet řešených 

událostí a nižší suma uložených sankcí jsou projevem vyššího efektu preventivních opatření, 

kdy při projednávání přestupku (jejich počet je výrazně vyšší i přes pokles počtu strážníků) 

postačilo k nápravě velice často již samotné projednání. 
 

 
 

Úsek prevence kriminality 

 Úsek prevence kriminality v roce 2012 navázal na zkušenosti z  předchozích období. 

Pokračoval v osvědčených projektech, přednáškách a besedách pro skupiny dětí a mládeže. 

Stejně tak pořádal přednášky a besedy na téma bezpečné chování a prevence kriminality, 

tentokrát se skupinami osaměle žijících seniorů a žen zaměstnaných v nepřetržitém provozu 

v průmyslové zóně.  
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 Základním pilířem činnosti úseku jsou přednášky zaměřené na děti, mládež, seniory a 

ženy. Pracovníci prevence kriminality v roce 2012 uspořádali 48 přednášek pro předškoláky 

v MŠ (dva samostatné dvouhodinové bloky s tématy obecná kriminalita, simulace různých 

situací, které se dítěti mohou přihodit, BESIP), 31 přednášek v prvních třídách ZŠ (témata 

obdobná, doplnění o úskalí cesty do školy), 21 přednášek zahrnujících též opakovací test pro 

druhé třídy ZŠ, 20 přednášek pro třetí třídy ZŠ (témata domácí mazlíčci včetně upozornění na 

nezbytnost rozdílného chování k cizím zvířatům), 25 přednášek ve čtvrtých třídách ZŠ (téma 

BESIP), 17 přednášek pro páté třídy ZŠ (téma projevy šikany a hrubé chování) a 1 přednáška 

pro šesté třídy ZŠ (téma kyberšikana). Dále proběhlo 18 setkání s účastníky projektu Mladý 

preventista na ZŠ Zahradní a ZŠ Březenecká (tříčlenná družstva žáků z 6. a 7. tříd), přednáška 

pro učiliště v Údlicích na téma šikana, Drakiáda a soutěž o nejhezčího draka pro děti na ZŠ 

Březenecká. Na třech školách pracovníci úseku průběžně prováděli výběr schránek důvěry a 

vyhodnocování dopisů. Ve spolupráci s firmou v průmyslové zóně uspořádali čtyři přednášky 

pro ženy na téma bezpečného chování a pro zájemkyně následně lekce sebeobrany. Další 

přednášky připravili pro seniory, které upozorňovali na opatrnost na poště, při nakupování, 

při výběru hotovosti z bankomatů, při cestování v MHD a varovali je před kapsáři. V rámci 

nich rozdali osmdesát osobních alarmů. Každoroční výtvarná soutěž úseku prevence MěPo 

pro žáky všech druhých tříd chomutovských škol byla tentokrát vyhlášena na téma jak by měl 

vypadat nový znak Městské policie Chomutov. Pro žáky devátých tříd ZŠ preventisté zajistili 

přednášky odborníka na téma užívání drog a nebezpečí přenosu pohlavních chorob. Pro ZŠ a 

MŠ 17. listopadu uspořádali prohlídku služebny a vybavení MěPo, pro další čtyři ZŠ zábavné 

odpoledne s MěPo a pro veřejnost prázdninovou akci Kolování s MěPo. Na řadě dalších akcí 

úsek prevence kriminality spolupracoval, z těch tradičních to byly Happy day před městským 

divadlem a Bambiriáda na Kamencovém jezeře. 
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Technické oddělení 

Radiokomunikační technologie 

 Městská policie Chomutov v roce 2012 dokončila projekt digitalizace rádiové sítě, 

který se realizoval z dotačního titulu a částečně sponzorského daru. Tímto projektem MěPo 

získala mimo kvalitních komunikačních prostředků také účinný nástroj k plnění úkolů v oblasti 

veřejného pořádku. Všechny radiostanice jsou vybaveny GPS systémem, který přenáší údaje 

o pohybu hlídek v terénu na operační středisko. Velitel tak nad mapovým podkladem získává 

přehled o aktuální poloze hlídky a historii pohybu hlídek, takže také o činnosti během směny 

a čerpání bezpečnostních přestávek. 

 

Komunikace MěPo s veřejností 

 Městská policie Chomutov provedla v roce 2012 přestavbu webových stránek v duchu 

koncepce preferované vedením města. Z původně informativního webu tak vznikl dynamický 

komunikační systém. Kvůli vzájemnému prolínání zájmů MěPo s magistrátním odborem 

sociálních věcí byla na webové stránky implementována i činnost tohoto odboru. 

 Občané prostřednictvím nového webu mohou kontaktovat strážníka, jenž má územní 

odpovědnost za danou lokalitu, nebo sociální pracovnici, a to bez zdlouhavého vyhledávání. 

Této možnosti komunikace využilo 88 občanů a stránku navštívilo 8 759 návštěvníků. Dalším 

z nástrojů, které stránky nabízejí občanům, je schránka důvěry. Jejím prostřednictvím úsek 

prevence přijal 20 podnětů. 

 Další možností strážníka s územní odpovědností jak získávat informace od občanů a 

být s nimi v kontaktu bylo zřízení profilu v rámci nejrozšířenější sociální sítě Facebook. Profil 

navštívilo 7 261 lidí při 10 596 návštěvách. Správce profilu předal strážníkům 22 podnětů 

nebo problémů k řešení.      

 

Městský kamerový dohledový systém 

 Na základě revize všech kamerových bodů byla navržena rekonstrukce telemetrických 

prostředků přenosu dat v městském kamerovém dohledovém systému (dále MKDS). V rámci 

pojistné události byl revitalizován kamerový bod v Lipské ulici a současně byl opatřen novým 

digitálním datovým spojem, který je odolnějším vůči rušení signálu a umožňuje přesnější 

ovládání kamery. MKDS je v digitální podobě jednou z vrstev geografického informačního 

systému, což značně urychluje spolupráci při poskytování záznamů a zejména při vyhledávání 

požadovaného úseku. Přenos informací od obsluhy MKDS k technickému oddělení a oddělení 

výkonu služby se v roce 2012 zefektivnil začleněním evidence činnosti MKDS do uvedených 

databází. Zároveň je možné v těchto databázích záznamy ukládat a editovat tak, že i zpětné 

vyhledávání již nezabírá čas, jaký byl nutný předtím. 

 

Mobilní kamerový terminál  

            MěPo disponuje dvěma mobilními kamerami, které nasazuje do problémových lokalit. 

Během roku 2012 byly tyto kamery nasazeny k dohledu nad místními záležitostmi veřejného 

pořádku v lokalitách Bělohorská, Revoluční, Blatenská, Cihlářská. 
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Revitalizace datového úložiště MěPo 

 V roce 2012 se MěPo podařilo zrealizovat revitalizaci serverového zajištění datových 

systémů a rozšíření prostoru datového úložiště z původních 120 GB na stávajících 2,5 TB, což 

je kapacita umožňující nejen plynulý chod informačních systémů, ale především poskytující 

možnost zálohy dat za delší časový úsek.  

 

Parkovací systém 

            V rámci parkovacího systému, dříve redukovaného vyjmutím plochy u starého zimního 

stadionu, došlo naopak v roce 2012 k jeho rozšíření o plochy v okolí nemocnice. Rozšíření se 

týkalo ve větší míře parkovacích míst pro residenty a v rámci zpoplatněných ploch byly 

instalovány tři nové automaty na výdej parkovacích lístků. V rámci parkovacího systému bylo 

v roce 2012 v provozu 40 parkovacích automatů. 

 

Odstavné parkoviště 

 Počátkem roku 2012 bylo na odstavném parkovišti odstaveno 42 vozidel. V průběhu 

roku tam bylo na základě nucených odtahů umístěno 68 aut. K vydání na základě zaplacení 

řádných poplatků došlo v 60 případech. K sešrotování bylo odvezeno 10 aut. K 31. 12. 2012 

bylo na odstavném parkovišti 40 odstavených vozidel. K témuž datu MěPo ukončila správu 

odstavného parkoviště, kterou od 1. 1. 2013 převzaly Technické služby města Chomutova. 

 

Autoprovoz 
 

 
 

 Městská policie disponuje sedmi služebními vozy a vozový park se rozšířil o další dva 

elektroskútry na čtyři. Pět vozidel je určeno pro nepřetržitý přímý výkon služby, z toho jedno 
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současně slouží k měření rychlosti na vytipovaných místech. Další vozidlo slouží k nepřetržité 

službě na parkovacích automatech a kamerovém systému a poslední je k dispozici pro potřeby 

logistiky a prevence kriminality. Dva skútry sloužily k dozoru nad činností civilních pracovníků 

z úřadu práce a k rozvozu doručenek v katastru Chomutova, zbylé dva pak pro hlídkovou 

činnost v lokalitách obtížně dostupných služebními auty. Průměrné stáří motorových vozidel 

je 4,42 roku. Vozidla ujela v nepřetržitém povozu v roce 2012 celkem 259 tisíc kilometrů. Ve 

druhém čtvrtletí roku bylo obměněno vozidlo pro měření rychlosti a ve čtvrtém čtvrtletí byla 

obměněna tři vozidla pro přímý výkon služby. 

   

Pult centrální ochrany objektů 

 Město Chomutov nabízelo i v roce 2012 občanům a firmám možnost ochrany majetku 

připojením na pult centrální ochrany objektů, který je spravován městskou policií. Tento 

systém účinným způsobem ochraňuje majetek města, občanů i firem proti možnosti vniknutí 

nepovolaných osob do takto střežených objektů. Ty jsou monitorovány nepřetržitě po celých 

24 hodin denně civilními pracovníky městské policie a v případě narušení ochrany objektu je 

na místo okamžitě vyslána motorizovaná hlídka, jež provádí kontrolu objektu. K 31. prosinci 

2012 bylo na PCOO napojeno 119 objektů, z toho 43 objektů patří firmám nebo soukromým 

osobám a 76 objektů městu nebo městským organizacím. 

 

Spolupráce s Policií ČR 

 V roce 2012 byla spolupráce v rámci dohody mezi městem Chomutov a Policií ČR 

rozšířena o součinnost strážníků MěPo s územní odpovědností a územních pracovníků policie. 

Spolupráce navázala na již dříve fungující součinnost obou složek v oblasti bezpečnosti, jen 

prohloubila možnost organizovat a koordinovat výkon služby strážníků i policistů tak, aby se 

efektivita a účinek násobily. Obě strany si předávají informace a poznatky v rámci 

pravidelných porad vedení obou složek. Součinnost také spočívá v umožnění využití záběrů 

kamerového systému. V rámci spolupráce jsou organizovány společné bezpečnostní akce 

v oblasti veřejného pořádku (restaurace, herny, bary, pátrání po osobách a věcech, dopravní 

akce a podobně), dále došlo k optimalizaci při nasazování hlídek do problémových lokalit. 

 

Závěr 

 Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2012 podílelo 64 zaměstnanců, z toho 

49 bylo strážníků a 15 občanských pracovníků (6 administrativa, 5 odstavné parkoviště, 4 

obsluha kamerového systému). Dále se na práci MěPo podílelo na základě dotačních titulů 

20 civilních pracovníků.  

 Rozpočet organizace na rok 2012 byl schválen ve výši 38 579 000 Kč na straně výdajů 

a 9 700 000 Kč na straně příjmů. Výdajový rozpočet byl v průběhu roku navýšen na celkovou 

částku 39 724 000 Kč. Ke zvýšení došlo přijetím dotace na projekty prevence kriminality ve 

výši 145 000 Kč, přijetím daru od ČEZ ve výši 500 000 Kč a převodem 500 000 Kč z rezervního 

fondu města na část platby za pořízení digitální radiosítě. Adekvátně byla navýšena i příjmová 

část rozpočtu, a to na 10 345 000 Kč. 
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 Rozpočet 2012 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečně čerpáno plnění v % 

 VÝDAJE CELKEM: 38 579 000 Kč 39 724 000 Kč 39 442 596,70 Kč 99,29 

 PŘÍJMY CELKEM: 9 700 000 Kč 10 345 000 Kč 9 539 478,56 Kč 92,21 

 

 Na základě dosažených výsledků hospodaření i v oblasti zabezpečování veřejného 

pořádku pokládá vedení Městské policie Chomutov rok 2012 za úspěšný. 

 

Činnost Městské policie Chomutov v roce 2012 dokumentují i následující grafy: 
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Právní předpisy města vydané v roce 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 
  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

  

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 13/2011, o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 

terminál a herní místo lokálního herního systému 
  
  

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 23. 1. 2012 usneslo vydat na základě 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

  

Čl. 1 

Zrušovací ustanovení 

  
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 13/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 

systému, ze dne 19. 12. 2011. 

  

Čl. 2 

Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.1[1]

)
 

  

  

   

  

………………………………. ………………………………. 

Ing. Jan Řehák 

náměstek primátora 

Mgr. Jan Mareš 

primátor 

  

  

   

Vyvěšeno na úřední desce dne:2[2]
)
 24. 1. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne:    9. 2. 2012 

                                                           

1[1]
)
 zrušení místního poplatku zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

   inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů od 1. 1. 2012 

2[2]
)
 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): 

……………………………………… 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 
 

NAŘÍZENÍ č. 2/2012   

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

 

Rada města Chomutova se dne 2.4.2012 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a c) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 

11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 

hodin 

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 

vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo 

trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 

motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

 



1. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – Palackého 

s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u čp.101 

Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

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 – Spořická –- Kochova – Beethovenova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

28. října 

Čechova 

Holečkova 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 

Kochova – úsek mezi ul. Beethovenova a Meisnerova 

Kochova – úsek mezi ul. Meisnerova a Spořická 

Křižíkova 

Legionářská 

Maxima Gorkého 

Meisnerova 

mjr. Šulce 

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Pionýrů a Spořická 

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 

Pionýrů – úsek mezi nám. Dr. Beneše a ul. Kochova 

Poděbradova 

Prokopova 

Purkyňova 

Rokycanova 

Smetanova 

Školní ul. - parkoviště před č.p. 3634-3637 



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 – Wolkerova – Tolstého – Bezručova – 

Zborovská – Buchenwaldská – Boženy Němcové s komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Bezručova – parkoviště a parkovací místa u č.p. 4235 až 4270 (Dehtochema) 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  

Buchenwaldská 

Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Wolkerova  - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

5. oblast ohraničená ulicemi Spořická – Dr. Janského – Edisonova – Kochova s místními 

komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Bělohorská – vč. parkoviště u č.p. 3446 

Dr. Janského – plocha před garážemi 

Dr. Janského – úsek podél hřiště a naproti č.p. 4589 

Dr. Janského – úsek mezi č.p. 3785 a 4587 

Dr. Janského 

Edisonova 

Haškova 

Pionýrů – úsek od ul. Kochova na konec ulice (slepá část) 

 

6. 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 



Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo zakoupením 

parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město Chomutov v  budově 

magistrátu čp. 4602 ve Zborovské ulici. 

2. Stání vozidla v oblasti uvedené v čl. 2 pod bodem 1. až 4. 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. 

3. Stání vozidla v oblasti uvedené v čl. 2 pod bodem 5. je zpoplatňováno prostřednictvím 

parkovacího automatu v době: pondělí až pátek 7:00 – 16:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o 

státem uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

4. Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna denně 

po dobu 24 hodin. 

5. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova: nepřetržitý provoz 

 

 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje platnou parkovací kartou či platným parkovacím lístkem 

vydaným parkovacím automatem nebo výběrčím. 

2. Platná parkovací karta nebo platný 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 platnou parkovací kartu nebo platný parkovací lístek u 

sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

3. Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.  

4. 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. Nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 6/2011, upravující organizování 

dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 206/11 ze dne 2.5.2011. 

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 141/12 ze dne 2.4.2012 

a nabývá účinnosti dnem 1.6.2012.  

 

 

 

        Ing. Jan  Řehák, náměstek primátora                                     Mgr. Jan Mareš, primátor 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 

 
NAŘÍZENÍ č. 4/2012, 

o zrušení nařízení č. 3/2002 o zákazu spalování rostlinných materiálů a 

stanovení režimu provozování spalovacích zařízení sloužících k účelu 

rekreace 

  

Rada statutárního města Chomutova se na svém zasedání dne 8.10.2012 usnesla vydat  na základě 

ustanovení §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  v platném 

znění, toto nařízení: 

         

Čl.  1 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se nařízení č. 3/2002, o zákazu spalování rostlinných materiálů a stanovení režimu 

provozování spalovacích zařízení sloužících k účelu rekreace. 

  

Čl.  2 

Účinnost 

 Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 336/2012 ze dne 8.10.2012 

a nabývá účinnosti uplynutím 15. dne po jeho vyhlášení vyvěšením na úřední desce. 

  

  

    ......................................     ...................................... 

         Mgr. Jan Mareš           Ing. Jan Řehák  

             primátor         náměstek primátora 

 

Vyvěšeno dne 16.10.2012 

Sňato dne 1.11.2012 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 
 

 

NAŘÍZENÍ č. 6/2012  

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

Rada města Chomutova se dne 3.12.2012 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a c) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 

§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 
  
  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

  
Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 
1.    vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
a)    k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 

hodin 
b)    k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 

vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo 

trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 
2. stanoví způsob placení sjednané ceny 
3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

  
  

Článek 2 
Vymezení místních komunikací 

  
Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 

motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 
  
1.    oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – Palackého 

s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 
podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
Husovo nám. 
Chelčického - parkoviště u č.p.101 
Jakoubka ze Stříbra 
Klostermannova 
Mánesova - parkovací zálivy u vozovky 
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 
Puchmayerova 
Revoluční 
Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 
Táboritská 
Žižkovo nám.  
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Riegrova - úsek podél Chomutovky u č.p. 3653 - 3658 
Příční 
U městských mlýnů 
  

2.    oblast ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova – Spořická – Kochova – Beethovenova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 
podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
28. října 
Čechova – úsek mezi ul. Holečkova a Smetanova (levá strana) 
Čechova – úsek mezi ul. Smetanova a Purkyňova 
Čechova – úsek mezi ul. Purkyňova a Meisnerova (pravá strana) 
Kochova – úsek mezi ul. Beethovenova a Meisnerova 
Křižíkova 
Meisnerova 
nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 
nám. T. G. Masaryka 
Palackého - od č.p. 4058 k č.p. 254 
Poděbradova 
Purkyňova – úsek přilehlý k č.p. 1626 (budova ZUŠ)  
Vršovců 
Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471 
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Beethovenova – úsek mezi ul. Školní a Čechova (nově) 
Čechova – úsek mezi ul. Beethovenova a Holečkova 
Čechova – úsek mezi ul. Holečkova a Smetanova (pravá strana) 
Čechova – úsek mezi ul. Purkyňova a Meisnerova (levá strana) 
Čechova – úsek mezi ul. Meisnerova – nám. Dr. Beneše (pravá strana) 
Holečkova 
Karolíny Světlé - zadního trakt ul. Palackého 
Kochova – úsek mezi ul. Meisnerova a Spořická 
Legionářská 
Maxima Gorkého 
mjr. Šulce 
nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Pionýrů a Spořická 
Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1) 
Pionýrů – úsek mezi nám. Dr. Beneše a ul. Kochova 
Prokopova 
Purkyňova – úsek přilehlý k č.p. 1873 až 3912 
Rokycanova 
Smetanova 
Školní ul. - parkoviště před č.p. 3634-3637 
Vikové-Kunětické 
Zdeňka Štěpánka – sídliště 
  



3.    oblast ohraničená ulicemi Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – Tyršova – Na Příkopech – 

Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 
podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
Hálkova 
Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 
Libušina - vedle soudu 
Na Bělidle 
Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901 
Partyzánská 
Puškinova 
Tyršova - parkoviště za Městskou halou 
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Arbesova 
Grégrova 
Heydukova 
Karla Buriana  
Příkopy 
Selská 
Sklepní 

  
4.    oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Wolkerova – Tolstého – Bezručova – 

Zborovská – Buchenwaldská – Boženy Němcové s místními komunikacemi nebo jejich úseky 

v ulicích: 
podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  
Palackého - zadní trakt za č.p. 4445-4505 
Wolkerova - část parkoviště pod autobusovým nádražím 
Zborovská - parkoviště před č.p. 4602 – budova MMCh 
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Bezručova – parkoviště a parkovací místa u č.p. 4235 až 4270 (Dehtochema) 
Buchenwaldská 
  

5.    oblast ohraničená ulicemi Spořická – Dr. Janského – Edisonova – Kochova s místními 

komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 
podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
Bělohorská – vč. parkoviště u č.p. 3446 
Dr. Janského – parkovací zálivy podél hřiště a naproti č.p. 4589 
Dr. Janského – plocha před garážemi 
Edisonova 
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Dr. Janského – úsek mezi č.p. 3785 a 4587 
Haškova 
Pionýrů – úsek od ul. Kochova na konec ulice (slepá část) 

 
6.    další zpoplatněná parkoviště 

podle čl. 1, odst. 1, písm a)  
U Větrného mlýna - parkoviště u č.p. 4650 (nově) 
Přemyslova - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1.5. do 30.9. 
Přemyslova - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 
parkoviště - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 
podle čl. 1, odst. 1, písm b)  
Kamenná - úsek mezi č.p. 5106 až 5119 
  
  
  



Článek 3 
Způsob placení sjednané ceny 

  
1.    Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů s výdejem parkovacích dokladů (také 

e-dokladů) či výběrčích nebo zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny 

vydá Statutární město Chomutov v  budově magistrátu č.p. 4602 ve Zborovské ulici. 
2.    Stání vozidla v oblasti uvedené v čl. 2 pod bodem 1. až 4. 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. 
3.    Stání vozidla v oblasti uvedené v čl. 2 pod bodem 5. je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího 

automatu v době: pondělí až pátek 7:00 – 16:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem 

uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 
4.    Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna denně 

po dobu 24 hodin. 
5.    Provozní doba na parkovišti v ul. U Větrného mlýna: nepřetržitý provoz 

  
  

Článek 4 
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

  
1.    Zaplacení sjednané ceny se prokazuje platnou parkovací kartou či platným parkovacím lístkem 

vydaným automatem nebo výběrčím. 
2.    Platná parkovací karta nebo platný 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 platnou parkovací kartu nebo platný parkovací lístek u 

sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 
3.    Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.  
4.    Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo jejich 

určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 
  
  

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

  
1.    Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 2/2012, upravující organizování 

dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 141/12 ze dne 2.4.2012. 
2.    Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č.  429/12    ze dne 

3.12.2012 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  
  
  

 
  
Mgr. Jan Mareš, primátor 
  
Ing. Jan  Řehák, náměstek primátora 
  
Vyvěšeno : 19.12.2012 
  

 
 

 

 

 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 
 

Nařízení č. 7/2012, 

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

  

Rada města Chomutova se dne 3.12.2012 usnesla podle ustanovení § 27, odst. 6 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, odst. 1 a 

§ 102, odst. 2, písm. d) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, vydat toto nařízení. 

  
Čl. 1 

  

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť 

a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

  

Čl. 2 

Rozsah 

  

1. Na vozovkách místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňování závad 

ve schůdnosti týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech 

se provádí v šíři 1,5 m po celé délce přechodu. 

  
  

2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek MHD se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany 

zastávek MHD. 

  
3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací 

se odstraňují v pruhu o min. šířce 0,75 m. 

  
Způsob 

  

1. Odstranění závad ve schůdnosti způsobených povětrnostní situací a jejími důsledky na chodnících 

(vč. schodišť a lávek), místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se provádí: 

  strojním odhrnutím 

  ručním odhozením nebo smetením 

  oškrabáním zmrazků 

  posypem zdrsňujícím inertním materiálem 

  posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.  



2. Na chodníky (vč. schodišť a lávek), místní komunikace a průjezdní úseky silnic se používá 

zdrsňující inertní materiál. K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný 

materiál, který by znečišťoval životní prostředí. 

3. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm, se odstraňuje posypem chemického 

rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové 

plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny 

od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. 

Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní 

posypem ze zdrsňujícího inertního materiálu.  

4. Není-li odhrnutý sníh ihned odvážen, zůstává na chodníku podél obrubníku v co nejmenší šíři, 

s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce a nástupních hran zastávek MHD. Sníh 

z chodníků je zakázáno úmyslně hrnout do průjezdního profilu vozovky, nesmí být zataraseny 

poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý 

sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.  

  

Lhůty 

  

1. Odstranění závad ve schůdnosti chodníků (i schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních 

úseků silnic, způsobených povětrnostní situací a jejími důsledky se provádí v tomto pořadí: 

I. pořadí důležitosti 

na komunikacích uvedených v příloze tohoto nařízení vč. přechodů pro chodce na místních 

komunikacích a průjezdních úsecích silnic - ve lhůtě nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu nebo 

způsobeném znečištění, 

II. pořadí důležitosti 

na ostatních místních komunikacích neuvedených v příloze nařízení ve lhůtě nejpozději do 

48 hodin po odstranění závad na komunikacích I. pořadí důležitosti  

  

2. Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení nejpozději však do 30. června 

následujícího roku je nutné zajistit odstranění zdrsňujícího inertního materiálu z chodníků 

(vč. schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

  
Čl. 3 

  

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 11/2011, kterým se stanovuje rozsah, způsob 

a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 

silnic, vydané usnesením Rady města č. 477/11 ze dne 5.12.2011. 

  

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 431/12 , ze dne 

3.12.2012  a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
  

  

  

Mgr. Jan Mareš Ing. Jan Řehák 

primátor města náměstek primátora 

  
Vyhlášeno dne: 3.12.2012 
Sejmuto dne:  
Účinnost dne: 3.12.2012 



Příloha č. 1 

Komunikace – zajištění schůdnosti v I. pořadí důležitosti 
  
  
Adámkova  od č.p. 4827 po ul. Klicperova (levostranný chodník) 
Akad. Heyrovského od ul. Bezručova po ul. Gerstnerova (levostranný chodník) 
Alešova  od ul. Klicperova po ul. Kadaňská (pravostranný chodník) 
Beethovenova  od světelné křižovatky s ul. Pražská k ul. Na Moráni (chodníky na obou stranách) 
Beethovenova od ul. Na Moráni po ul. Kochova (levostranný chodník) 
Beethovenova od ul. Kochova po trolejbusovou zastávku „Železárny“ (pravostranný chodník) 
Bezručova od ul. Zborovská po ul. Škroupova (chodníky na obou stranách) 
Bezručova od ul. Škroupova po ul. Rooseveltova (pravostranný chodník) 
Bezručova od ul. Rooseveltova po přechod po chodce v ul. Lužická (pravostranný chodník)  
Bezručova chodník od ul. Bezručova před č.p. 4512 
Blatenská od č.p. 5359 po ul. Zborovská (chodníky na obou stranách) 
Blatenská od ul. Zborovská k přechodům pro chodce v ul. Moravská a ul. Rooseveltova 

(chodníky na obou stranách) 
Blatenská pravostranný chodník od ul. Moravská po NS SEVERKA, vedle č.p. 4092, skrz 

parčík a odtud k přechodu pro chodce přes ul. Cihlářská 
Blatenská od ul. Husova po ul. Erbenova (levostranný chodník) 
Blatenská od č.p. 2929 po č.p. 1467 (levostranný chodník) 
Boženy Němcové celá šíře chodníku 
Brjanská od ul. Mostecká po Husovo nám. (chodníky na obou stranách) 
Cihlářská od ul. Moravská po ul. Blatenská (pravostranný chodník) 
cyklostezka od schodiště k parkovišti Severočeských dolů po ul. Zborovská (celá šíře stezky) 
cyklostezka od ul. Zborovská k NS PLUS v ul. Bezručova (celá šíře stezky) 
Čechova od ul. Beethovenova po ul. Smetanova (pravostranný chodník) 
Čechova od ul. Meisnerova po ul. Spořická (pravostranný chodník) 
Čelakovského od ul. Mostecká k vjezdu do parku (levostranný chodník) 
Čelakovského od ul. Mostecká po ul. Moravská (pravostranný chodník) 
Černovická od okružní křižovatky po světelnou křižovatku (pravostranný chodník) 
Černovická od okružní křižovatky za autobusovou zastávku (levostranný chodník) 
Černovická od světelné křižovatky po ul. Polní (pravostranný chodník) 
Edisonova od ul. Dr. Janského po ul. Kochova (levostranný chodník) 
Farského prostranství před k NC CHOMUTOVKA, chodník k ul. Boženy Němcové 

Jakoubka ze Stříbra (celá šíře chodníku) 
Farského od Žižkova nám. po ul. Jakoubka ze Stříbra (pravostranný chodník) 
Hornická od ul. Šafaříkova po ul. Husova (levostranný chodník) 
Hornická chodník ležící mezi zdrav. střediskem a č.p. 4512 
Chelčického chodníky na obou stranách  
Jakoubka ze Stříbra chodníky na obou stranách 
Jiráskova od ul. Rooseveltova po ul. Šafaříkova vč. podchodu v NS LUNA (celá šíře 

chodníku) 
Jiráskova od ul. Šafaříkova po ul. Husova (pravostranný chodník) 
Jiráskova od ul. Husova po ul. akad. Heyrovského (levostranný chodník) 
Jiráskova chodník parčíkem od přechodu pro chodce v ul. Jiráskova k NS JITŘENKA  
Jiráskova u Jitřenky chodník od přechodu pro chodce v ul. akad. Heyrovského k č.p. 4844 

vč. tří propojení v ploše prostranství mezi školou a NS JITŘENKA  
Kadaňská od ul. Alešova po ul. Fügnerova (pravostranný chodník; před školou) 
Kadaňská od ul. Fügnerova po ul. Kukaňova (levostranný chodník) 
Kadaňská od ul. Kukaňova po okružní křižovatku (chodníky na obou stranách) 
Klicperova od ul. Adámkova po ul. Alešova (levostranný chodník) 
Klicperova parčík směr Alešova (levostranný chodník) 
Klostermannova chodníky na obou stranách 
Kochova od ul. Edisonova po ul. Beethovenova (pravostranný chodník) 



Komenského chodník mezi č.p. 4432 a 4433 až po č.p. 4441 (celá šíře) 
Komenského chodník od č.p. 4437 podél č.p. 4410 k parkovišti (celá šíře) 
Komenského od ul. Sokolská po ul. Na Průhoně (pravostranný chodník) 
Kosmova od ul. Sládkova po ul. Třebízského (levostranný chodník) 
Kostnická od ul. Václavská po ul. Hornická (pravostranný chodník) 
Křivá od ul. Na Bělidle po ul. Pražská (chodníky na obou stranách) 
Lipská od kružní křižovatky, podél NS LIDL k Uhelným skladům (celá šíře chodníku) 
Lipská rampy a chodník na lávce u vinařských závodů (celá šíře chodníku) 
Lipská od ul. Kadaňská po ul. Třebízského (levostranný chodník) 
Mánesova od ul. Jakoubka ze Stříbra po ul. Mostecká (chodníky na obou stranách) 
Matěje Kopeckého od ul. Adámkova po ul. Klicperova (levostranný chodník) 
Meisnerova od ul. Kochova po ul. Školní (levostranný chodník) 
Moravská od ul. Blatenská po ul. Cihlářská (levostranný chodník) 
Mostecká od ul. Na Příkopech po ul. Kosmonautů (chodníky na obou stranách) 
Mostecká od ul. Kosmonautů po vjezd k zimnímu stadionu (pravostranný chodník) - nově 
Mostecká od kpt. Jaroše po Tomáše za Štítného (levostranný chodník) 
Na Moráni od ul. Beethovenova po vjezd do areálu TSmCh (levostranný chodník) 
Na Průhoně od ul. Kadaňská k č.p. 3811 (levostranný chodník) 
Na Průhoně od ul. Kadaňská po ul. Klicperova (pravostranný chodník) 
Na Příkopech od ul. Mostecká po ul. Hálkova (chodníky na obou stranách) 
nám. 1. máje chodníky kolem náměstí až k budově staré radnice a okolo fary 
nám. 1. máje chodník od náměstí k tržnici, mezi parkem u SKKS a hvězdářskou věží k 

přechodu pro chodce pod zastávkou MHD v ul. Palackého 
Nerudova chodníky na obou stranách 
Palackého od světelné křižovatky (Pražská) po křižovatku s ul. 28. října a ul. Farského 

(chodníky na obou stranách) 
Palackého od ul. 28. října po okružní křižovatku (levostranný chodník) 
Palackého chodník od ul. Farského, mezi č.p. 4796 (ARMABETON) a č.p. 4467–4469 

(podkova)   
Palackého chodník od ul. Zborovská (vedle magistrátu)k NC CHOMUTOVKA (celá šíře 

chodníku) 
Palackého chodník před č.p. 3670-3671 
Palackého plocha od podchodů v okružní křižovatce k podchodu ve směru na autobusové 

nádraží a k přechodu pro chodce v ul. Wolkerova   
Palackého chodníky vedle č.p. 3961-3962, vedle č.p. 4085, vedle č.p. 4062 
Pod Strážištěm od ul. Blatenská po ul. Březenecká (pravostranný chodník) 
PZ Pražské pole od okružní křižovatky v ul. Pražská po ul. Dukelská (chodníky na obou stranách) 
Pražská od ul. Beethovenova po ul. Ctiborova (chodníky na obou stranách) vč. chodníku 

před SOU  
Pražská od vjezdů k čerpacím stanicím PM vč. okružní křižovatky (chodníky na obou 

stranách)  
Pražská pravostranný chodník od okružní křižovatky ve směru na Prahu 
Puchmayerova chodníky na obou stranách 
Revoluční chodníky na obou stranách  
Riegerova od ul. Hálkova po světelnou křižovatku s ul. Palackého (chodníky na obou 

stranách) 
Rokycanova od ul. Spořická po ul.Wolkerova (pravostranný chodník) 
Ruská chodníky na obou stranách 
Školní od ul. Beethovenova po okružní křižovatku ul. Palackého (chodníky obě strany) 
Št. kpt. Kouby stezka pro chodce v podchodu k Uhelným skladům (celá šíře chodníku) 
Táboritská od průchodu radnicí k ul. Chelčického vč. cest v parčíku (celá šíře chodníku)  
Táboritská od ul. Jakoubka ze Stříbra, po Žižkovo nám (pravostranný chodník)  
Tomáše ze Štítného od č.p. 1940 po č.p. 4180 (levostranný chodník) 
Tomáše ze Štítného od ul. Přemyslova po ul. Mostecká (pravostranný chodník) 
Třebízského od ul. Lipská po ul. Kosmova (pravostranný chodník) 



Ulička chodníky na obou stranách 
V alejích lávka přes silnici I/13 (celá šíře chodníku) 
Václavská chodník od přechodu pro chodce u č.p. 3341, před č.p. 4045 až 4047, k ul. 

Blatenská  
Václavská od ul. Erbenova po ul. Blatenská (levostranný chodník) 
Vítězslava Nezvala od ul. Sluneční po sídl. Zadní Vinohrady č.p. 4629 (levostranný chodník) 
Vodních staveb od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník) 
Vršovců od ul. Školní po ul. Palackého (levostranný chodník) 
Wolkerova od ul. Rokycanova k okružní křižovatce (levostranný chodník) 
Zborovská od cyklostezky (vč. před sídl. Dehtochema) po ul. Blatenská (levostranný 

chodník) 
Zborovská od okružní křižovatky po ul. Blatenská (pravostranný chodník) 
Žižkovo náměstí chodník od ul. Chelčického po ul. Farského (celá šíře chodníku) 
17. listopadu od sportovní haly ke křižovatce ze silnice na Březenec (chodníky na obou 

stranách) 
Březenecká od Stavbařské po ul. Kundratická (chodníky na obou stranách) 
Březenecká od ul. Cihlářská po ul. Stavbařská (levostranný chodník) 
Březenecká od zdravotního střediska ke sportovní hale (levostranný chodník) 
Dřínovská chodník podél domu č.p. 4634–4638 (celá šíře chodníku) 
Dřínovská od ul. Březenecká po ul. Holešická (levostranný chodník) 
Dřínovská od ul. Holešická po ul. 17. listopadu (pravostranný chodník) 
Kundratická od ul. Březenecká ke školce v ul. Kundratická (pravostranný chodník) 
Stavbařská od. ul. Březenecká po ul. Kundratická (levostranný chodník) 
sídl. Březenecká cyklostezka od ul. Kundratická po ul.Březenecká (celá šíře stezky)  
sídl. Březenecká chodník a lávka přes I/13 k Zooparku (celá šíře chodníku) 
sídl. Březenecká ul. Březenecká, podél plotu mateřské školky do ul. Holešická (celá šíře chodníku) 
Kamenná chodník od zast. MHD k č.p. 5105 
Kamenná od křižovatky ze silnice na Březenec, po odbočku k č.p. 5125 (pravostranný 

chodník) 
Kamenný Vrch před domy č.p. 5271 – 5282 (celá šíře chodníku) 
Kamenný Vrch sjezd do ul. Kamenná (pravostranný chodník) 
Kamenný Vrch sjezdová rampa do ul. Kamenná k zast. MHD (pravostranný chodník) 
sídl. Kamenná od č.p. 5089 po č.p. 5109 (levostranný chodník) 
Školní pěšina celá šíře komunikace 
Pod břízami od parkoviště u č.p. 5237 k ul. Zahradní (celá šíře komunikace) 
Pod břízami okolo č.p. 5225-5233 k ul. Růžová (celá šíře chodníku) 
Růžová od 5219 po ul. Pod břízami k parkovišti u č.p. 5237 (celá šíře komunikace)  
sídl. Zahradní chodník od stř.  KASS k č.p. 5178 
sídl. Zahradní chodník podél parkoviště (nad zastávkou MHD Písečná, zdrav. stř.) 
sídl. Zahradní nad ul. Borová od č.p. 5161 po č.p.5151 (celá šíře chodníku) 
sídl. Zahradní od č.p. 5165, podél vchodů až po č.p. 5189 (celá šíře chodníku) 
sídl. Zahradní od ul. Zahradní, přes parčík, po ZŠ Zahradní (celá šíře chodníku) 
Zahradní od ul. Kamenná po ul. Písečná (levostranný chodník) 
sídl. Písečná podél Zdravotního střediska k Domovu důchodců (celá šíře komunikace) 
sídl. Písečná od autobusové zastávky (konečná trolejbusu), k NS FLORA,podél plotu základní 

a  mateřské školy, k podchodu pod sil. I/13 v ul. Jirkovská 
sídl. Písečná chodník od č.p. 5009 k č.p. 5018, za č.p. 5018 až k 5005, před  5004 k 5000 

v ul. Jirkovská 
sídl. Písečná od č.p. 5023 po č.p. 5029, až po NS FLORA (chodník) 
sídl. Písečná od č.p. 5064, Domov důchodců, podél parčíku až k k podchodu pod sil. I/13 

v ul. Jirkovská (celá šíře chodníku) 
sídl. Písečná od ul. Jirkovská (NS TESCO) k ul. Kamenná (celá šíře chodníku) 
sídl. Písečná u NS FLORA, směr Domov důchodců (celá šíře komunikace) 
sídl. Písečná zdravotní středisko, podél č.p. 5065 – 5068, ke křiž. s ul. Písečná (celá šíře 

komunikace) 



 
 

STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV 
 

Nařízení č. 8/2012, 

o zrušení vyhlášky města Chomutova č. 1/2000, o použití koeficientu  

pro výpočet daně z nemovitosti 
 

Rada statutárního města Chomutova se dne 03.12.2012 usnesla usnesením č. 416/12 podle 

ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z 

nemovitostí, 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.  

Čl. 1 

Předmět nařízení města 

Zrušuje se vyhláška města, vydaná radou města v přenesené působnosti, č. 1/2000 o použití 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.  

Čl. 2 

Účinnost 

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  

 

 

  Ing. Jan Řehák     Mgr. Jan Mareš  

        1. náměstek primátora                       primátor  

 

 

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2012  

Sňato dne   2. 1. 2013 


