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KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMAKUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMA
Text inzerátu:

Jméno a příjmení: ................................................................. Podpis: ..........................Tel.: ..........................

Ceník plošné inzerce: 15 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 18 Kč/m2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 - 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 - 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E-mail: s.kralchomutov-mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 29. 07. v 10.00 hod.

Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení 
na pronájem nebytových prostor:na pronájem nebytových prostor:

• v objektu Severka čp. 4092, ulice Blatenská - prostor v 1. patře dříve 
užívaný k provozování prodejny smíšeného zboží o celkové výměře 
157,8 m2

• v objektu čp. 5030 na sídlišti Písečná - prostor v objektu zrušené 
mateřské školky naposledy užívaný k provozování výrobny a skla-
dových prostor pro chovatelské potřeby domácích zvířat o celkové 
výměře 1 203,16 m2 

• v objektu čp. 5309 na Kamenném vrchu - prostory v II. NP o výměře 
cca 330 m2 dříve užívané k provozování veřejné městské knihovny

• v objektu čp. 4804 na sídlišti Březenecká, zdravotní středisko - pro-
story naposledy užívané jako půjčovna DVD a CD 

• garáže č. 264 Štefánikovo náměstí o výměře 17 m2

• v domě čp. 3962 na Palackého ulici - prostor v 1. NP domu o výmě-
ře 145 m2 a sestává z  dílny o výměře 82 m2, obchodní místnosti 
o výměře 44 m2, ostatních prostor o výměře 19 m2

Kompletní znění výběrového řízení na www.chomutov.cz. 

V souladu s plánovaným provádě-
ním oprav na zařízení United Energy, 
a. s., pro centralizované zásobování 
tepelnou energií, bude přerušena 
dodávka teplé užitkové vody v Cho-
mutově následovně: 
1. etapa: 7. 7. - 14. 7. 20031. etapa: 7. 7. - 14. 7. 2003
 Sídliště Severka, Palackého, Stro-

movka, Mostecká, Tomáše ze Štít-
ného, V. Nezvala, Zadní Vinohrady, 
Příkopy, Starý Dvůr, Beethovenova, 
Legionářská, Mjr. Šulce, Čechova, 
Dr. Jánského, Dehtochema, Rie-
grova, gymnázium, městské lázně, 
Školní, Zborovská.

2. etapa: 14. 7. - 15. 7. 20032. etapa: 14. 7. - 15. 7. 2003
 Přerušení dodávky pro celou loka-

litu Chomutov.
3. etapa: 14. 7. - 21. 7. 20033. etapa: 14. 7. - 21. 7. 2003
 Sídliště Luna, Bezručova, Merkur, 

Kostnická, Hornická, Jitřenka, 
Lužická, Havlíčkova, Václavská, 
Heyrovského, Adámkova, M. Ko-
peckého, Komenského.

4. etapa: 21. 7. - 28. 7. 20034. etapa: 21. 7. - 28. 7. 2003
 Sídliště Březenecká, Kamenná.
5. etapa: 21. 7. - 3. 8. 20035. etapa: 21. 7. - 3. 8. 2003
 Sídliště Zahradní, Písečná.

Plánované prázdninové
odstávky horkovodu

• Koupím dětskou plastovou sklu-Koupím dětskou plastovou sklu-
zavku zavku v dobrém stavu. Tel. 776/128 382.

• Prodám dětské horské kolo Prodám dětské horské kolo Joko - Ter-
minator. Cena 1 000 Kč. Tel. 603/528 086.

• Prodám vnitřní dveřeProdám vnitřní dveře, dvě třetiny 
sklo, 80L a 80P. Cena za kus 500 Kč. Tel. 
732/732 343.

• Prodám vláčky rozchod HO Prodám vláčky rozchod HO zn. 
Pico, napájecí trafo, lokomotivy, vagóny 
(nákladní i osobní), spoustu kolejí, vý-
hybky, semafory. Funkční. Cena dohodou. 
Tel. 721/824 210.

• Prodám dětskou postýlku Prodám dětskou postýlku (půl roku 
používaná), dětskou ohrádku (nová) - 
každé 1 200 Kč. Tel. 604/113 145.

• Pronajmu byt Pronajmu byt 1+1 na Březenecké. 
Tel. 602/453 939, 474/656 463.

• Prodám 2 ks fošny Prodám 2 ks fošny modřín (4+25+7), 
6 ks fošny na stůl a podobně (4+4+20), 2 
ks fošny borovice na obklady (4+25+7), 1 
ks láhve na PB 33 kg, 1 ks okružní pily. 
Cena dohodou. Tel. 604/107 043 mezi 18. 
a 19. hodinou.

• Prodám vodní dýmku Prodám vodní dýmku nepoužitou + 
tabák + karbon. Cena dohodou. Tel. 474/
688 463, 732/483 234.

• Prodám nafukovací kajak Prodám nafukovací kajak pro dvě 
osoby i pádla. Nový, dvakrát používaný 
- 1 000 Kč. Postranní kola na dětské kolo 
- 100 Kč. Tel. 606/842 753.

• Dlouhodobě pronajmu Dlouhodobě pronajmu částečně za-
řízený družstevní byt 2+1 na Zahradní u 
Plusu. Solidní jednání. Tel. 723/483 735.

• Prodám kočárek pro dvojčata, Prodám kočárek pro dvojčata, 
trojkolka šedé barvy, stoprocentní stav, 
nafukovací kola. Pohodlná jízda. Tel. 
721/550 254, 474/661 671.

• Prodám mrazák 3 šuplíkyProdám mrazák 3 šuplíky, masážní 
perličku do vany, anténu na televizi, za-
vařovací sklenice na závit - větší množ-
ství. Tel. 474/659 490.

• Koupím byt 1+2 s balkonem Koupím byt 1+2 s balkonem 
v osobním vlastnictví v Chomutově 
- okolí Luny. Mohu nabídnout 1+3 vel-
ký bez balkonu (7. patro) tamtéž. Tel. 
474/620 775.

• Koupím housleKoupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas, i velmi poškozené. Tel. 474/
629 368.

• Prodám na zdejším hřbitově pomník Prodám na zdejším hřbitově pomník 
u dětského oddělení za 8 000 Kč, domlu-
va možná. Tel. 605/704 239.

• Prodám modrá exo a per koťátka Prodám modrá exo a per koťátka 
bez PP, po rodičích s PP, luxusní mazlíčci 
za symbolickou cenu, ale do perfektního 
prostředí. Tel. 603/259 114.

• Prodám starší kuchyňskou linkuProdám starší kuchyňskou linku, 3 
metry, 3 samostatné díly po 1 metru, 
antikoro dřez, velmi zachovalá, nepoško-
zená deska - 5 000 Kč. Tel. 603/259 114.

• Pronajmu 1+1 Jiráskova ul. Pronajmu 1+1 Jiráskova ul. na 
neurčito. Dva nájmy dopředu, za 
3 500 Kč měsíčně. Spěchá. Tel. 608/807 
168.

• Prodám rozestavěný RD Prodám rozestavěný RD na stavební 
parcele 1 300 m2 v Černovicích u vejprt-
ské tratě. Tel. 602/415 823.

• Prodám 50 let staré velké čalouně-Prodám 50 let staré velké čalouně-
né křesloné křeslo, nutný potah, za 1 500 Kč. Tel. 
474/628 297.

• Koupím družstevní byt Koupím družstevní byt 1+1 velký. 
Tel. 607/186 450.

• Koupím byt 2+1 v ChomutověKoupím byt 2+1 v Chomutově. Tel. 
777/898 392.

• Hledám kolegu - fandu do aut Hledám kolegu - fandu do aut a 
sběratele automobilových prospektů. Je 
mi 14 let. Ozvi se! Tel. 777/129 412.

• Daruji dvouměsíčního kocourkaDaruji dvouměsíčního kocourka. 
Zvyklý na byt a psa. Tel. 606/185 661.

• Prodám béžovou koženkovou stě-Prodám béžovou koženkovou stě-
nu, nu, možno jako rozdělení místnosti 
i s rámem. Tel. 474/627 905.

• Kovovou branku - výška 125 cm, Kovovou branku - výška 125 cm, 
šířka 133 cm, šířka 133 cm, výška mezi panty 98 cm, 
mat. - hranoly + tyčovina - 500 Kč, kon-
zole dřevo, kolejničky 1x 320 cm, 1x 200 
cm - levně. Tel. 474/688 818.

• Prodám hluboký kočárek Prodám hluboký kočárek zn. Chicco 
Outdoor, korba Opera, podvozek New 
Belle Epoque. Polohovací opěrka zad, 
taška, tmavě modrý, pláštěnka. Cena 
3 500 Kč. Tel. 777/585 023.

• Prodám jednorychlostní babetu Prodám jednorychlostní babetu za 
2 000 Kč. Tel. 603/898 526.

• Koupím kočárekKoupím kočárek, konkrétně poloho-
vací golfky v dobrém stavu za rozumnou 
cenu. Tel. 604/110 901.

• Prodám mrazák tříšuplíkový Prodám mrazák tříšuplíkový za 
1 000 Kč. Tel. 732/187 865.

• Prodám kamna Prodám kamna Petra 300 Kč, želez-
nou vojenskou postel + 3 matrace 250 Kč. 
Tel. 474/626 487.

• Prodám starý nábytekProdám starý nábytek, psací stolek 
s roletou, ohýb. křesílko, oválný stůl, 
kredenc, postele, židle atd. Tel. 602/846 
052.

• Muž 47/170Muž 47/170, trochu při těle, hledá 
ženu, která nehledá krásu, ale upřímnost 
a lásku. Jen vážně, samota je zlá a ubíjí. 
Tel. 606/332 450. 

• Daruji do dobrých rukou Daruji do dobrých rukou dvoule-
tou fenku křížence jezevčíka z důvodu 
odjezdu do zahraničí. Je milá, rozumí 
několika zákl. pokynům, je ale velmi 
živá a vyžaduje pozornost a prostor na 
proběhnutí. Spěchá. Tel. 605/578 493.

Dne 25. 9. 2002 bylo usnesením Zastupitelstva města Chomutova schváleno 
zadání 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov.
Městský úřad v Chomutově, odbor rozvoje a investic města jako pově-
řený orgán územního plánování, oznamuje podle § 21 a § 31 zákona 
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění 

vystavení a veřejné projednánívystavení a veřejné projednání

KONCEPTU 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KONCEPTU 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SÍDELNÍHO ÚTVARUSÍDELNÍHO ÚTVARU

CHOMUTOV - JIRKOV

Koncept 5. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov 
je veřejně vystaven v hale Městského úřadu Chomutov v ulici Zborovská 
v době od 23. 6. 2003 do 23. 7. 2003od 23. 6. 2003 do 23. 7. 2003. Dále je tato dokumentace uložena 
k nahlédnutí v kanceláři č. 29A v budově historické radnice MěÚ Chomu-
tov na náměstí 1. máje, v úřední dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod. 
do 17.00 hod. V ostatních dnech po předchozí domluvě na telefonním 
čísle 474 637 427 (Ing. Petříková) nebo 474 637 419 (pí. Macherová) .
Veřejné projednání konceptu 5. změny Územního plánu sídelního útvaru 
Chomutov - Jirkov proběhne ve středu 23. 7. 2003 v zasedací místnosti 23. 7. 2003 v zasedací místnosti 
č. 18 Městského úřadu v Chomutově v ul. Zborovská od 13.00 hod. pro č. 18 Městského úřadu v Chomutově v ul. Zborovská od 13.00 hod. pro 
dotčené orgány státní správy, správce inženýrských sítí a orgány územ-dotčené orgány státní správy, správce inženýrských sítí a orgány územ-
ního plánování, pro ostatní veřejnost od 16.30 hod. ního plánování, pro ostatní veřejnost od 16.30 hod. 

Dotčené orgány státní správy uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode 
dne veřejného projednání. Ostatní, včetně vlastníků dotčených pozemků 
a staveb, mohou rovněž uplatnit své připomínky a námitky do 30 dnů ode 
dne veřejného projednání, tj. do 22. 8. 200322. 8. 2003.


