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Velký ohlas vyvolala nedávná 
televizní reportáž, že se do Cho-
mutova chystají tisíce slovenských 
Romů. Občané města si tuto infor-
maci dali ihned do souvislosti s cel-
kovým poklesem obyvatel v našem 
městě v návaznosti na rušení zdejší 
vojenské posádky a tím i úbytku 
necelé tisícovky lidí z Chomutova. 
Tím by hrozil pokles obyvatel pod 
padesátitisícovou hranici, což by 
znamenalo pro město o 19 miliónů 
korun méně ze státní kasy. Lidé se 
domnívají, že chce radnice příli-
vem Romů zřejmě vyřešit úbytek 
obyvatel. „Jde o informaci našeho 
romského pracovníka, který ji má 

od zástupců romské komunity,“ vy-
světlila starostka Ivana Řápková a 
dodala, že v žádném případě nejde 
o záměr navýšit počet obyvatel. „Na-
opak si město nechalo zpracovat od 
regionální rozvojové agentury studii 
přilehlých obcí, kde vznikl modelový 
příklad, jak by fungovalo město ve 
spojení s jinými okolními obcemi. Ty 
by nepřišly o svou suverenitu, nao-
pak by se jejich pozice ještě zlepšila. 
Celou situaci jsem nastínila nedávno 
starostům těchto obcí,“ dodala Řáp-
ková. Zároveň na případný příliv 
Romů zdůraznila, že ze zákona není 
možnost nikomu zabránit přestěho-
vat se, kam chce. „Mnozí z těchto 

lidí se ani k romské národnosti 
nehlásí, je tedy vhodnější použí-
vat termín nepřizpůsobiví obča-
né. Budeme se samozřejmě snažit 
zabránit jejich přílivu do města, 
jak jen to bude možné. Lidé tu 
však žádají o dlouhodobý pobyt, 
důvodem je prý sloučení rodiny. 
O tom, zda jim bude poskytnut, 
rozhoduje cizinecká policie,“ 
míní Řápková. Město nemůže ani 
zabránit tomu, aby se kdokoliv 
přihlásil ke komukoliv k trvalému 
pobytu. Existují dvě možnosti, jak 
se situací zabývat. „Jedna cesta je 
ta, že budeme apelovat na sená-
tory a poslance, aby se zasadili 
o takovou změnu zákonů, aby-
chom si mohli vybírat, koho do 
svých domů nastěhujeme. Dru-
hou je důslednější a pravidelná 
kontrola v domech, kde bydlí 
problémoví nájemníci, a to nejen 
na Kadaňské, ale i v jiných lo-
kalitách města. Musíme zabránit 
tomu, aby v bytech bydlelo více 
lidí než je tam skutečně hlášeno,“ 
prohlásila starostka Řápková. Po-
měrně přesným vodítkem může 
být podle ní například spotřeba 
vody v bytech. Radní rovněž 
pozastavili veřejné dražby bytů, 
které často skupovaly realitní 
kanceláře a následně je prodáva-
ly romským rodinám. Zastupitelé 
se navíc shodli na tom, že město 
zřídí takzvaný výbor pro národ-
nostní menšiny, v jehož čele bude 
stát místostarosta Rudolf Kozák. 
Do výboru by se měli zapojit 
i aktivisté  občanských sdružení 
a zástupci občanů. Výbor tak 
naváže na nedávno ustanovenou 
pracovní skupinu k řešení problé-
mů v lokalitě Kadaňská.      (mile)
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Radnice se chce bránit, pozastaveny jsou i dražby bytů 
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Z celkového počtu šesti ucha-
zečů na post vedoucího kanceláře 
starosty města byl  radou města 
minulý týden zvolen Ing. Zdeněk 
Březina. Byl jedním z pěti, kteří 
předložili radě města koncepci 
rozvoje tohoto odboru, který 
bude pod sebou sdružovat kon-
trolní, právní a tiskové oddělení 
a servis pro zastupitelstvo. Jeden 
z uchazečů nesplnil požadované 
podmínky. Dvaapadesátiletý Zde-
něk Březina, který má dosavadní 
zkušenosti ve veřejné správě 
a kdysi pracoval jako vedoucí 
kanceláře  přednosty okresního 
úřadu v Lounech a později na 
ministerstvu zahraničních věcí, 
nastoupí do funkce už od 1. lis-
topadu. „Samozřejmě se přihlíželo 
i k jeho jazykovým znalostem, ho-
voří anglicky a částečně německy, 
rusky a francouzsky,“ doplnila 
starostka Ivana Řápková.       (mile) 

Březina vedoucím 
kanceláře starostky

Necelých pět minut stačilo na to, 
aby neznámý vandal pokácel takřka 
stoletou košatou lípu před super-
marketem Lidl na Palackého ulici. 
Tento jedinečně a soliterně vzrostlý 
strom, jehož hodnota je zhruba 700 
tisíc korun, byl bohužel jediným ve 
městě. Podle odborně provedeného 
a především rychlého zákroku jej 
musel odstranit někdo, kdo uměl 
velmi dobře zacházet s motorovou 
pilou. Ani kamerový bezpečnostní 
systém,  který obhospodařuje měst-
ská policie, příliš nepomohl.

 „Naši strážníci vyjeli na telefo-
nickou výzvu. Na místě byli do čtyř 
minut, kamera bohužel zaznamenala 
jen osobu, která patřila k bezpeč-
nostní agentuře sousední budovy. 
Hluk sice upozornil, že se v okolí 
Lidlu něco děje, nepodařilo se však 
zjistit nic konkrétního. Nějakou dobu 
totiž trvá, než je kamera namířena 
na dané místo. Podali jsme trestní 
oznámení na neznámého pachatele,“ 
reagoval místostarosta a velitel MěP 
Jan Řehák. Po městě se vzápětí za-
čaly šířit spekulace o tom, že strom 
nechal pokácet Lidl, aby nestínil 
jejich reklamnímu poutači. Někdo 
by mohl říct: Kde není žalobce, tam 
není soudce. Informace o tom, že se 
bohužel nejedná o první případ, není 
ale už tak náhodná. Jak si zjistili 
zaměstnanci ze životního prostředí, 
podobná situace nastala i v Soko-
lově, Písku, Českých Budějovicích, 
Rakovníku, Mariánských Lázních, 
Plzni, vždy v okolí stejného obchod-
ního řetězce. Když se začínal stavět  
market v Chomutově, bylo podmín-
kou města strom zachovat a chránit 
jej před stavební činností. „Byla jsem 
na to dohlídnout několikrát, protože 
se zde prováděly výkopy v blízkosti 
kořenů. Loni v září jsme stromu do-

konce provedli zdravotní řez za tři 
tisíce korun. Lípa stála na pozemku 
Lidlu, o jehož výměnu právě kvůli 
letitému stromu město usilovalo. 
Vedení marketu  však mělo nesplni-
telné požadavky směnit pozemek za 
sousední parkoviště. To je ale vybu-
dované v rámci kruhového objektu 
z dotace Phare,“ vyprávěla rozčileně 
Eva Veselá z odboru životního pro-
středí města, která nedávno zamítla 
Lidlu další žádost opět na umístění 
reklamy, tentokrát v místech, kde 
rostou mladé tisy.

Není ani tajemstvím, že společnos-
ti Lidl bylo v nedávné době vydáno 
územní rozhodnutí a povolení ke 
stavbě dalšího marketu, tentokrát 
mezi garážema a sjezdem na ulici 
č. 13 na Písečné. „Nedoložili však 
dodnes povolení o kácení zdejších 

sedmi velkých vrb ani informace 
o náhradní výsadbě. Je to na na-
šem pozemku. Žádost neobsahovala 
potřebné náležitosti, proto jsme jim 
správní řízení pozastavili,“ dodala 
Veselá. „Jako občan města jsem do-
poručil svým známým, aby v tomto 
marketu přestali nakupovat. Moje 
domněnka o zmíněných spekulacích 
je tak silná, že už k nim nemám 
důvěru,“ dodal místostarosta Rudolf 
Kozák. Město sice provede v této 
lokalitě náhradní výsadbu, stoletou 
lípu však už nikdo nevzkřísí. A zdej-
ší restaurace „U Lípy“? Ta se bude 
muset pravděpodobně přejmenovat 
na restauraci „U Pařezu.“            (mile)

Ačkoliv je to proti předpisům, 
projížděl romský cyklista měst-
ským parkem, a nereagoval ani na 
výzvu městských strážnic. Bránil 
se dokonce tím, že začal sprostě 
nadávat, a křičel, že má žloutenku 
a že všechny poplive. Strážnice se 
snažily situaci zklidnit a sdělily 
dotyčnému, jakého přestupku se 
dopustil. Na místo byla vyslaná 
hlídka MěPo i PČR. Přestupce neměl 
u sebe doklad totožnosti, proto své 
nacionály nahlásil ústně. Následná 
lustrace však prokázala, že se tyto 
údaje nezakládají na pravdě. Nako-
nec se ukázalo, že jde o 39letého 
chomutovského občana. Tento pří-
pad bude postoupen na přestupko-
vou komisi při MěÚ.                     (val)

Vyhrožoval žloutenkou

Lípa pravděpodobně překážela reklamnímu poutači 

Až kuriózní smůlu na počasí si letos vybral Podkrušnohorský zoopark 
v Chomutově. Po Dnu Země, Dnu dětí pršelo i na Den zvířat v sobotu 
4. října. „Letos byl snad nejsušší rok v historii a nám počasí zkazilo všech-
ny tři velké svátky. Jsme z toho všichni trochu naštvaní a zklamaní,“ smut-
ně konstatoval tiskový mluvčí PZOO Martin Šíl. Přes uvedenou nepřízeň 
přírody si do zooparku na Den zvířat našlo cestu více než jedenáct set 
návštěvníků a vzhledem k tomu, že pršelo jen dopoledne, nakonec i celý 
program proběhl plánovaně pod širým nebem. Jeho hlavním bodem bylo 
křtění tří zubřích mláďat, která se od května do září narodila ve výběhu 
Eurosafari. Kmotrem Cvaldy, Cvrčka a Cvinky se stal chomutovský mís-
tostarosta Rudolf Kozák v převlečení za svatého Františka z Assisi, jenž 
byl patronem ptáků a na jehož svátek se Den zvířat slaví. Na snímku 
připíjí s ředitelem zooparku Přemyslem Rabasem (vpravo) na zdraví dvou 
zubřích kluků a jedné slečny. Program dále pokračoval pohádkou Matylda 
v podání divadla V pytli a zakončen byl koncertem, ve kterém se předsta-
vili muzikanti pracující v zooparku, nejprve se svými kapelami, později 
i společně v improvizovaném ZOO Bandu.                                 (text a foto: sk)

Milí spoluobčané, jako každý 
politik stojím někdy před nepopu-
lárním rozhodnutím, kdy se musím 
rozhodnout mezi zájmy celého 
města a zájmy některých jeho ob-
čanů. Takovými rozhodnutími byly 
v poslední době přestěhování jeslí 
nebo zrušení jedné z chomutov-
ských základních škol. V případě 
jeslí jsem se setkala především 
s velkým odporem rodičů dětí, kte-
ré do jesliček chodí. Rodičům vadí 
hlavně to, že budou jesle umístěny 
na sídlišti a ne v centru města. 
Téměř nikdo nechtěl slyšet, že děti 
budou mít v nové budově krásnější 
prostředí, že budou moci využívat 
saunu a novější a modernější vy-
bavení včetně vyhovující kuchyně. 
Pro mnohé nebyl významným ani 
fakt, že skoro polovina dětí, které 
do jeslí chodí, bydlí na sídlištích 
- ty to budou mít nyní blíže. Ro-
diče se mi naopak snažili vnutit 
myšlenku, že jsem se rozhodovala 
hlavně podle toho, kolik město při 
přestěhování jeslí ušetří. Kdyby 
však město chtělo skutečně ušetřit, 
tak by mohlo jesle úplně zrušit, 
jako to udělala většina měst v naší 
zemi. To bych ale nepovažovala za 
moudré, protože si myslím, že jesle 
jsou pro mnohé maminky a tatínky 
jedinou možností, jak řešit náročné 
rodinné situace. Opravdu věřím, že 
se dětem bude v novém prostředí 
moc líbit a že i jejich rodiče ča-
sem ocení, že přestěhování jeslí 
bylo pro jejich děti výhodné. Stejně 
těžkým rozhodnutím pro mě bylo 
zrušení základní školy na Kamen-
né. Tato škola se ale potýká s velmi 
malou naplněností kolem 50% a to 
v době, kdy je ve všech chomutov-
ských školách přes 1 300 volných 
míst. Osobně však dohlédnu na 
to, aby mohli rodiče každého žáka 
z této školy spolurozhodovat 
o tom, na kterou školu bude je-
jich dítě v příštím školním roce 
chodit a aby byl přechod dětí na 
nové školy co nejméně bolestivý. 
A mimochodem - za zrušenou školu 
peníze neušetříme. Použijeme je na 
vylepšování zbývajících škol, tedy 
pro dobro všech chomutovských 
školáků. Přeji vám všem ještě ale-
spoň pár pěkných podzimních dnů 
a vašim dětem hodně pohody 
a samé jedničky.                                    
                              Vaše Ivana Řápková

Slovo starostky...

Pokácení stoleté lípy hodnotili kolemjdoucí jako drastický čin. (foto: map)
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Je tu podzim a s ním i tradiční 
sběr lesních plodů. Pro toho, kdo 
má trpělivost a chuť sbírat žaludy, 
je tu nabídka z Podkrušnohorského 
zooparku. Kdo jich nasbírá 10 kilo-
gramů, obdrží volnou vstupenku do 
zooparku. Stačí jen přinést žaludy 
na jakoukoliv vstupní bránu zoo-
parku, kde vám zaměstnanci zoo-
parku vymění lesní plody za pěta-
čtyřicetikorunovou vstupenku pro 
dospělé nebo za dvacetikorunovou 
vstupenku pro dítě. „Požadujeme 
však výhradně žaludy, které jsou 
takovým univerzálním plodem pro 
takřka všechny zvířata. Pochutnají si 
na nich například losi, divočáci, jele-
ni, ale i poníci. Naproti tomu kaštany 
zvířata takřka nežerou,“ vysvětlil tis-
kový mluvčí zooparku Martin Šíl. Na 

Den zvířat však přinesli návštěvníci 
jen kolem 10-ti kilogramů, což je 
podle Šíla poměrně málo. Akci ne-
přálo příliš počasí a tudíž nepřišlo 
ani tolik lidí.                                      (mile)  

Za žaludy vstupenka zdarma

Více než tři hodiny trvala debata 
mezi zastupiteli, učiteli zdejších škol 
a veřejností ohledně optimalizace 
sítě škol. Zazněla řada argumentů 

Od příštího roku o jednu školu méně
pro a proti rušení škol ve městě, 
nakonec však padl konečný ver-
dikt. Dvacet členů chomutovského 
zastupitelstva rozhodlo o zrušení 
6. základní školy na Kamenné, kte-
rá uzavře své brány k poslednímu 
srpnu roku 2004.  Čtrnáct zastu-
pitelů bylo proti, jeden se zdržel 
a zastupitel Miloš Zelenka nehlaso-
val kvůli střetu zájmu (je ředitelem 
12. ZŠ v Heyrovského ulici). Hlasovat 
o tomto nepopulárním kroku se mu-
selo dokonce dvakrát, jelikož první 
hlasování po přestávce zpochybnil 
zastupitel Jaroslav Říha, výsledek ce-
lého jednání to však neovlivnilo. Už 
před dvěma lety rozhodovali zastu-
petelé poprvé o uzavření školského 
zařízení.  Tehdy byla zrušena 14. ZŠ 
na Březenecké, nyní nastaly stejné 
důvody: úbytek dětí na školách. 

Poslední dvě zastupitelstva měs-
ta měla na programu pro město 
několik velice závažných proble-
matik. O to více je však zarážející 
jejich prezentování v některých 
tiskovinách. Bohužel velice serióz-
ní problematika několikrát sklouz-
la do bulvárních, pro čtenáře sice 
velmi zajímavých zpráv, avšak 
z obsahového hlediska často ne-
vyvážených a jednostranných 
článcích opírajících se nejednou 
pouze o jedno souvětí politiků, 
a to často i vytržené z kontextu. 
Nechce se mi ani věřit, že reno-
mované regionální a celostátní 
deníky užívají takové praktiky pro 
informovanost o našem městě, bez 
toho, aby se na vysvětlení či názor 
zeptali odborníka, ať už politika či 
úředníka. Naivně věřím, že všichni 
naši zastupitelé a úředníci „kopou“ 
za jedno město, táhnou za jeden 
provaz a chtějí pro město a jeho 
obyvatele jen to nejlepší. Práce 
politiků je jistě velice náročná 

a názory politického spektra musí 
být zákonitě odlišné, avšak zkusme 
o problémech demokraticky disku-
tovat bez pokřikování a hledat 
společná optimální řešení, vždyť 
názory všech politických táborů 
mohou přinést zajímavé náměty, 
z nichž mohou vzejít ideální 
řešení. Pamatujme, že politická 
diskuse, včetně zákonných a smys-
luplných interpelací, vždy vedou 
k posunutí projednávané problema-
tiky dopředu. Možná jsem naivní 
a politikou neostřílený, avšak proč 
to nezkusit. V současné době na 
nás všechny Chomutováky čeká 
řešení dalších velice závažných 
okruhů, ne nepodobné těm, co se 
řešily v minulých měsících. Prosím, 
pokusme se na ně všichni, včet-
ně novinářů, podívat objektivně 
a vyřešit je pro město co nejlep-
ším způsobem - vždyť všichni 
v tomto městě žijeme. 

              (Článek je názorem člena 
     redakční rady CHN Jana Mareše)

Zkusme být konstruktivní

Naši spoluobčané již byli sezná-Naši spoluobčané již byli sezná-
meni s rozhodnutím vedení města meni s rozhodnutím vedení města 
řešit fronty a čekací doby na od-řešit fronty a čekací doby na od-
boru dopravy (ODaSH) za pomoci boru dopravy (ODaSH) za pomoci 
speciálního programu „Koncept speciálního programu „Koncept 
řazení žadatelů na ODaSH pomocí řazení žadatelů na ODaSH pomocí 
SMS zpráv“. SMS zpráv“. Průběžné informace 
o jeho vývoji proběhly na stránkách 
tisku letos v srpnu a krátký šot 
s první odezvou občanů Chomutova 
přinesla i Česká televize. Protože 
práce od té doby výrazně postoupi-
ly, je namístě přiblížit návštěvníkům je namístě přiblížit návštěvníkům 
odboru dopravy, jak bude možné odboru dopravy, jak bude možné 
„systém“ využívat.„systém“ využívat.

Základní využití je určeno pro Základní využití je určeno pro 
majitele mobilních telefonů. majitele mobilních telefonů. Město 
volilo tento způsob z důvodu bez-
konkurenčního rozšíření mobilních 
telefonů v ČR a rovněž ve snaze 
poskytnout občanům maximální 
komfort a dostupnost po celých 24 komfort a dostupnost po celých 24 
hodin denně. hodin denně. Bude sice také možné 
využít infocentrum na budově MěÚ 
v ul. Zborovská, to ovšem znamená 
osobní návštěvu žadatele, který si 
jednoduchým způsobem v počítači 
provede rezervaci sám. Připravena 
bude rovněž varianta po telefonní varianta po telefonní 
lincelince, kdy rezervaci rezervaci v počítači prove-prove-
de pracovník úřadude pracovník úřadu; tento výjimečný 
způsob je určený osobám tělesně po-
stiženým, bez mobilního telefonu.

Zanedlouho tedy každý, kdo bude 
chtít navštívit odbor dopravy (registr 
silničních vozidel), zašle na speciální 
telefonní číslo MěÚ Chomutov texto-
vou zprávu v předepsaném tvaru. 
Objednávky Objednávky bude možné provádět 
vždy na následujících 7 dnína následujících 7 dní. V tex-
tové zprávě občan uvede, jaký úkon jaký úkon 
chce provést, ve kterém z příštích chce provést, ve kterém z příštích 
7 dnů chce přijít a požadovanou 7 dnů chce přijít a požadovanou 
hodinu návštěvy. „Systém“ hodinu návštěvy. „Systém“ v krátké 
době odešle nabídku nejbližšího 
volného termínu. V časovém limitu 
občan druhou SMS zprávou potvrdí 
výběr, popř. termín odmítne, pak 
následuje další nabídka stále v rám-
ci příštích 7 dnů. Pokud občan výběr Pokud občan výběr 
odsouhlasí, systém potvrdí přidě-odsouhlasí, systém potvrdí přidě-
lenou návštěvní hodinu, lenou návštěvní hodinu, zašle údaj 
o maximální výši správního poplat-výši správního poplat-
ku, s pořadovým číslem ku, s pořadovým číslem a osobním 
návštěvním kódem návštěvním kódem (zamezení zne-
užití pořadí), kterým se při vlastní 
návštěvě občan prokáže.
Příklad: 
SMS zpráva občana - „středa - od 
10.00 hod. - přepis vozidla“.

Odpověď systému - „čtvrtek - 11.20“
SMS zpráva občana - „potvrzuji“
Odpověď systému - „rezervován 
čtvrtek 11.20 - 300 Kč - 9 - 761“
Důležité poznámky :Důležité poznámky :
- Firma Noel-Plus s.r.o., která vývoj 
„systému“ dokončuje, nastavila pro 
občany takovou rychlost a kapaci-
tu, při které nemůže nastat zahl-
cení zprávami SMS. Pro představu,
v úřední den navštíví registr silnič-v úřední den navštíví registr silnič-
ních vozidel cca 100 občanů, což je ních vozidel cca 100 občanů, což je 
v periodě 7 kalendářních dnů asi v periodě 7 kalendářních dnů asi 
300 občanů. Pokud by se teoreticky 300 občanů. Pokud by se teoreticky 
všichni objednávali naráz, „systém“ všichni objednávali naráz, „systém“ 
to zvládne do 20 minut. to zvládne do 20 minut. Celková 
rychlost komunikace pak závisí na 
zvoleném mobilním operátorovi.
-       Proti zneužitím pořadí a napa-Proti zneužitím pořadí a napa-
dení „systému“ je jištění takové, že dení „systému“ je jištění takové, že 
jedno objednání je vázáno na jed-jedno objednání je vázáno na jed-
no telefonní číslo mobiluno telefonní číslo mobilu, k němu 
je na příštích 7 dní vztažen osobní 
návštěvní kódnávštěvní kód. Například se někdo 
v sobotu objedná na pondělí, kdy 
chce převést vozidlo na svoji man-
želku. Dodatečně se ale rozhodne, že 
by chtěl ve čtvrtek převést motocykl 
na syna. Potom druhé objednání 
musí provést z jiného mobilu, nebo 
počkat na uplynutí 7 dnů od první 
objednávky, a nebo první objednání 
zrušit a oba úkony nově objednat 
v jeden den. Za touto zdánlivou slo-Za touto zdánlivou slo-
žitostí je třeba neustále vidět, že se žitostí je třeba neustále vidět, že se 
tato komunikace děje odkudkoliv tato komunikace děje odkudkoliv 
(třeba ze zahraničí) a kdykoliv! (třeba ze zahraničí) a kdykoliv! 
- Chce-li občan provést najednou více 
úkonů, je stanoven limit max. 3 úko-max. 3 úko-
ny pro jednu návštěvu ny pro jednu návštěvu (v našem pří-
padě by tedy zpráva mohla vypadat 
např: „středa - od 10.00 hod - přepis 
vozidla+ukončení leasingu+změna 
údajů“). Občana (!) s více jak 3 úkony 
najednou, objedná „systém“ na úterý, 
které je vyhrazeno pro rozsáhlejší 
agendy prodejců vozidel.
- Pro plynulé vyřízení Pro plynulé vyřízení agend žada-
tele u přepážky je nezbytně nutné, 
aby měl občan již předem řádně předem řádně 
vyplněný příslušný formulář - žá-vyplněný příslušný formulář - žá-
dost. dost. Tyto tiskopisy jsou k dispozici 
na odboru dopravy, dále na infoser-
visu v ul. Zborovská (přízemí MěÚ), 
ale zejména jsou snadno dostupné zejména jsou snadno dostupné 
na stránkách na stránkách (www.chomutov-měs-
to.cz): Městský úřad - Formuláře Městský úřad - Formuláře 
městského úřadu. Zde jsou u jednot-městského úřadu. Zde jsou u jednot-
livých tiskopisů uvedeny i doklady, livých tiskopisů uvedeny i doklady, 
které si má žadatel s sebou vzít.které si má žadatel s sebou vzít.

- Občan bude moci obdobně jed-
noduchým způsobem, tj. pomocí tj. pomocí 
textové zprávy + osobního ná-textové zprávy + osobního ná-
vštěvního kódu, vštěvního kódu, svoji návštěvu 
odkudkoliv zrušit, vyvstane-li mu 
náhlá překážka. Uvolněný termín 
bude nabídnut jinému žadateli 
k obsazení.

Vedení města se neustále snaží Vedení města se neustále snaží 
v prospěch občanů zjednodušit v prospěch občanů zjednodušit 
a zkrátit činnosti spojené s jeho ná-a zkrátit činnosti spojené s jeho ná-
vštěvami úřadu. vštěvami úřadu. Proto bude „koncept 
SMS“ doplněn možností úhrad správ-možností úhrad správ-
ních poplatků na ODaSH pomocí pla-ních poplatků na ODaSH pomocí pla-
tebního terminálu tebního terminálu (zkušební provoz 
od 20. 10). Instalace bude provedena 
přímo u okénka, kde občan svoji 
agendu vyřizuje. Pro občana, který Pro občana, který 
využije svoji platební kartu tak využije svoji platební kartu tak 
odpadne i přecházení mezi přepáž-odpadne i přecházení mezi přepáž-
kou a pokladnou. kou a pokladnou. 
Doplňkové informace:Doplňkové informace:
1. Systém SMS umožní objednávat 
občany i na neúřední den, tedy vý-
jimečně na pátek.
2. Dál bude existovat možnost ná-Dál bude existovat možnost ná-
vštěv ODaSH bez objednávání, ke vštěv ODaSH bez objednávání, ke 
druhému okénku. druhému okénku. Systém SMS však 
zřejmě v krátké době zmenší tuto 
skupinu občanů. Proto je připra-
ven přechod na jeden úřední den 
v týdnu pro občany, kteří „systém“ 
z různých důvodů nevyužijí. Opat-Opat-
ření znamená mj. nižší riziko nákaz ření znamená mj. nižší riziko nákaz 
občanů, zejména v období chřipko-občanů, zejména v období chřipko-
vých epidemií apod. Stupeň rizika vých epidemií apod. Stupeň rizika 
nákazy občana využívajícího tento nákazy občana využívajícího tento 
způsob objednávání je nesrovnatel-způsob objednávání je nesrovnatel-
ně nižší, nežli u občana, který přijde ně nižší, nežli u občana, který přijde 
do fronty 30 lidí. do fronty 30 lidí. I v tomto preven-
tivním „zdravotnickém“ hledisku lze 
spatřovat přínos „konceptu SMS“ pro 
naše občany.
3. „Systém“ doplňkově umožňuje, 
aby vedoucí odboru dopravy opera-
tivně vyhodnocoval podněty občanů, 
popř. jejich návrhy a připomínky 
a to bez vlivu úředníka „u okénka“. 
4. Opět připomínáme, že nově 
jsou úřední dny na ODaSH, registr 
vozidel, v PO, ST, ČT pro občany, 
v ÚT pro prodejce nových a ojetých 
vozidel.
5. V současnosti „systém“ pracuje 
v testovacím režimu. V dalším 
vydání Chomutovských novin již 
uvedeme samotný návod pro užití, 
ten bude rovněž trvale dostupný 
i na webových stránkách města 
(www.chomutov-město.cz).           (rat) 

Objednávání návštěv na odboru dopravy pomocí SMS zpráv 

• Zastupitelé schválili na základě Zastupitelé schválili na základě 
veřejného výběrového řízení prodej veřejného výběrového řízení prodej 
pozemků pozemků na výstavbu rodinných 
domů na Zátiší v lokalitě Pod Lesem 
a v ulici Ve Stráni firmě Alfa Spectrum 
CV, a. s. V březnu roku 2004 se zahájí 
realizace inženýrských sítí v etapách 
po jednotlivých ulicích. Dokončení 
výstavby je plánováno na červen 
2006. Při hlasování se 23 zastupitelů 
vyjádřilo pro výstavbu, 10 se při hla-
sování zdrželo.

• Zastupitelé vyhověli žádosti Zastupitelé vyhověli žádosti 
ředitele Nemocnice Chomutov Mi-ředitele Nemocnice Chomutov Mi-
lana Buršy o finanční výpomoc lana Buršy o finanční výpomoc na 
zdravotnickou techniku a schválili 
poskytnutí příspěvku v celkové výši 
2 200 000 korun. Peníze půjdou na 
první splátku RTG - simulátoru, kte-
rý má hodnotu 22 miliónů. Zbytek 
peněz uhradí nemocnice z vlastních 
zdrojů. Před časem dostalo zdejší 
onkologické oddělení lineární urych-
lovač, ten však od 1. února roku 
2004 nebude možné podle nového 
atomového zákona používat právě 
bez RTG simulátoru. Jedná se tudíž 
o nezbytnou investici, bez které 
se nemocnice neobejde. Vzhledem 
k tomu, že má onkologické oddělení 
nadregionální charakter a spádová 
oblast má 400 000 obyvatel, hodlá 
ředitel nemocnice oslovit i okolní 
města. O příspěvku jednali zastupi-
telé i ze sousedního Jirkova.   (mile)

Zastupitelé rozhodli

Občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů mají omezenou 
platnost k 31. prosinci 2005. Jedná 
se o 7 vzorů občanských průkazů 
(3 vzory občanských průkazů jsou 
velké červené typu knížka, 1 vzor 
občanského průkazu je malá červená 
knížka, 1 vzor je malá hnědá knížka 
a 2 vzory jsou ID karty růžové).

O vydání občanského průkazu si 
můžete zažádat nikoliv na oddělení 
matriky, jak bylo chybně uvedeno 
v minulém čísle CHN, ale na oddě-
lení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
městského úřadu na Zborovské uli-
ci v přízemí ve vestibulu.          (kru) 

Pro nové občanky 
na evidenci obyvatel • Radní souhlasí s podáním žá-Radní souhlasí s podáním žá-

dosti Státnímu fondu životního pro-dosti Státnímu fondu životního pro-
středí středí ČR o poskytnutí příspěvku 
z Programu péče o přírodní prostře-
dí  na ošetřování stromů a regene-
race alejí a parků. Koncem srpna le-
tošního roku byl zpracován projekt 
péče o plochu městského hřbitova, 
který je nezbytným podkladem pro 
podání zmíněné žádosti. Obsahuje 
přehledné zhodnocení všech 478 
kusů stromů a je výchozím materi-
álem pro veškeré zásahy na těchto 
dřevinách. Doposud ošetřovala 
stromy na hřbitově stromolezecká 
firma za spolupráce Technických 
služeb města Chomutova. Z fi-
nančních důvodů se však neřešil 
komplexně celý hřbitov, ošetřovaly 
se pouze stromy u hlavních cest 
a ty stromy, které by mohly ohro-
zit návštěvníky. Ošetření stromů 
je odhadnuto na 739 160 korun. 
V případě poskytnutí státní dotace 
ve výši 80 procent by se jednalo o 
591 328 korun, finanční podíl města 
ve výši 20 procent představuje část-
ku 147 832 korun. S tou se počítá v 
rozpočtu na příští rok.              (mile)

Z důvodu nárůstu počtu občanů, na které se vztahuje „přezkoumání 
zdravotní způsobilosti“ podle zákona č. 361/2000Sb, o provozu na 
pozemních komunikacích, § 96 a souvisící, upravuje odbor dopravy upravuje odbor dopravy 
a silničního hospodářství počínaje 20. 10. 2003 úřední hodiny na evi-a silničního hospodářství počínaje 20. 10. 2003 úřední hodiny na evi-
denci řidičů takto:denci řidičů takto:
PondělíPondělí  8 - 17 hod. 
StředaStředa  8 - 17 hod.
ČtvrtekČtvrtek  celý den vyhrazen pro ústní projednávání - přezkum zdra-

votní způsobilosti 
Polední přestávka beze změny 12.00 - 12.30 hod. 
Úřední hodiny na registru silničních vozidel zůstávají beze změny.

Radíme vám: Občan v životních situacích
Kdy a za jakých podmínek splňuje občan nárok na dávku sociální péče Kdy a za jakých podmínek splňuje občan nárok na dávku sociální péče 
dorovnání do hranice životního minima, kterou vyplácí Městský úřad dorovnání do hranice životního minima, kterou vyplácí Městský úřad 
Chomutov ul. Zborovská- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ). Chomutov ul. Zborovská- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ). 
Zeptali jsme se vedoucí odboru Evy Innemannové: Zeptali jsme se vedoucí odboru Evy Innemannové: 
Životní minimum dle zákona č. 463/1991 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen ŽM)
1) Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb1) Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb
Pro dítě do 6 let                   1 690,- Kč
Od 6 let do 10 let                1 890,- Kč
Od 10 let do 15 let              2 230,- Kč
Od 15 let do 26 let             2 450,- Kč
(dítě nezaopatřené student)
ostatní občané                       2 320,- Kč
2) Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost2) Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost
pro jednotlivce                      1 780,- Kč
pro dvoučlennou rodinu   2 320,- Kč
pro tří-čtyřčlennou rodinu2 880,- Kč
pro pěti a více člennou     3 230,- Kč

Při výpočtu dávky soc. péče (dále jen DSP), se započítávají do hranice 
ŽM všechny příjmy, které občan nebo rodina pobírají (hmotné zabezpe-
čení z Úřadu práce, přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na 
bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek - Státní sociální 
podpora, mzda, důchody, nemocenské dávky atd.).
1. občan je v evidenci Úřadu práce - jednotlivec1. občan je v evidenci Úřadu práce - jednotlivec
a)  pobírá hmotné zabezpečení, které je nižší než částky životního minima vy-

počítaného pro jednotlivého klienta, žije v bytě sám, je vlastník bytu: jeho 
sociální potřebnost činí 4 100,- Kč

       Příklad: hmotné zabezpečení + příspěvek na bydlení (pokud je vyplácen) = 
určitá částka. Rozdíl do 4 100,- dopočítá OSVaZ.

b)  klient nepobírá hmotné zabezpečení, bydlí v bytě společně s dalšími 4 osoba-
mi. Příklad: městský úřad bude vyplácet 

       2 320,- Kč na stravu + 1 000,- Kč = 3 320,- Kč al. část skutečných bytových 
nákladů, které se v bytě hradí (např. bytové náklady činí 5 000,- Kč, v bytě je 
hlášeno 5 osob, každá osoba se bude podílet 1 000,- Kč, čímž budou uhrazeny 
plné bytové náklady na bydlení).

2.2.     rodina s nezaopatřenými dětmirodina s nezaopatřenými dětmi
a)  všechny příjmy se započítají , vypočítá se sociální potřebnost rodiny a OSVaZ 

dopočítá do hranice ŽM.
       Příklad: otec pracuje, matka na rodičovském příspěvku + 2 děti ve věku 2 a 8 

roků.
        ŽM rodiny činí: 1 690,- Kč + 1890,- Kč + 2 320,- + 2320,- +2 880,- Kč = 11 100,- ŽM rodiny činí: 1 690,- Kč + 1890,- Kč + 2 320,- + 2320,- +2 880,- Kč = 11 100,- 

(započítají se příjmy - mzda, rodičovský příspěvek, přídavky na obě děti, so-
ciální příplatek na obě děti, příspěvek na domácnost) rozdíl dopočítá OSVaZ.

Podmínky pro přiznání dávky sociální péče do hranice ŽM:Podmínky pro přiznání dávky sociální péče do hranice ŽM:
Žadatel je při návštěvě na OSVaZ informován při vydání žádosti o tom, 
jaké doklady je potřebné doložit při podání žádosti. Na každé žádosti je 
tato informace poskytnuta. Dávka sociální péče se přiznává, pokud žada-
tel splní podmínky v daném měsíci, ve kterém je žádost podaná. DSP je 
dávka, která zajišťuje klienta na daný měsíc. Každý klient má ze zákona 
povinnost spolupracovat se sociální pracovnicí, veškeré změny do 8 dnů 
nahlásit na OSVaZ, což zpravidla klienti opomíjejí. Dávky se vyplácí ho-
tově v pokladně OSVaZ nebo se zasílají na účet klienta.                       (mile)

Optimalizací sítě škol  se velmi 
podrobně během posledního půl 
roku zabývala komise pro výcho-
vu a vzdělávání, která již v dubnu 
předložila harmonogram kroků při 
zrušení některé ze škol radním 
města.  Právě z výsledků komise 
vyplynulo, že kapacita zdejších škol 
je celkem 6 430 dětí, ale ve skuteč-
nosti jich je jen 5 099, což zname-
ná 1 331 volných míst ve třídách. 
„Komise přitom nehodnotila pouze 
ekonomické důvody, ale zaměřila se 
na docházkovou vzdálenost dětí do 
škol, na počet specializovaných tříd, 
případnou dopravu dětí do okolních 
škol a z hlediska následného využití 
zařízení nechala rovněž jednotlivé 
budovy posoudit městským architek-
tem,“ vysvětlil za komisi radní Pavel 
Markvart.          (Pokračování na str. 3)  

Radní P. Markvart zastupitelům 
i veřejnosti vysvětluje důvody pro 
zrušení školy                   (foto: map)
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(Dokončení ze str. 2)
 Zastupitelé se proto rozho-

dovali mezi dvěmi variantami. 
Jedna předpokládala zrušit školu 
na Kamenné, druhá se přiklá-
něla ke zrušení dokonce dvou 
škol ve městě, Kamenné a 9. ZŠ 
v Havlíčkově ulici v Horní Vsi. V 
obou případech narazily návrhy 
na protesty nejen veřejnosti, ale 
i některých zastupitelů. „Proč má 
být uzavřena škola, která leží v 
centru problémového sídliště Ka-
menná. Více než polovina dětí z 
naší školy je z neúplných nebo 
rozvrácených rodin. Teď tu zů-
stanou jen bary, herny a restau-

DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle zákona č. 26/2000DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle zákona č. 26/2000
Místo konání: Místo konání: MěÚ Chomutov, nám. 1. máje č. p. 1, Chomutov, zasedací místnost č. 13 v I. patře (stará radnice)

Datum konání: Datum konání: 16. října 2003 (čtvrtek) od 15.00 hodin

Dobrovolné dražby opakované – pozemky

č. lokalita pozemek č. – vedený o výměře na stavbu RD dražební 
jistota /kč/

nejnižší podání 
/Kč/

01. Na Průhoně 

3156/2 – ostatní plocha o výměře 735 m2

3158/1 – ostatní plocha o výměře 844 m2

3160/37 – orná půda o výměře 3403 m2

3160/38 – orná půda o výměře 72 m2

3160/39 – orná půda o výměře 104 m2

3160/45 – orná půda o výměře 606 m2

3160/46 – orná půda o výměře 8880 m2 

527.682,- 2.405.720,-

Dobrovolné dražby opakované a první – domy a nebytové prostory s pozemky

č.

číslo
popisné

/č.
NP

u l i c e Pozemková
parcela číslo o výměře

Uživatelé 
bytů/ NP

dražební 
jistota
/v Kč/

nejnižší 
podání 

/Kč/

nejnižší 
podání 

snížené o 
30% /vKč/

nejnižší 
podání 

snížené o 
50% /v Kč/

02. 950 Beethovenova 3103 – zastavěná plocha – 385 m2

3037/3 – ostatní plocha – 68 m2 1/0 305.543,- 1.527.715,-

03. 3407 Kadaňská 2561 – zastavěná plocha – 184 m2 6/0 99.590,- 497.950,-
04. 3538 Osvobození 2906 – zastavěná plocha – 203 m2 4/0 62.362,- 311.810,-
05. 3549 Kadaňská 2905 – zastavěná plocha – 192 m2 5/0 94.752,- 473.760,-
06. 3550 Kadaňská 2904 – zastavěná plocha – 192 m2 2/0 85.248,- 426.240,-
07. 3416 Palachova 2553 – zastavěná plocha – 141 m2 6/0 45.992,- 229.960,-
08. 3566 Kadaňská 2899 – zastavěná plocha – 198 m2 3/0 133.502,- 667.510,- 467.257,- 333.755,-

09. 578 Na Moráni 4223 – zastavěná plocha – 104 m2

4222/1 – zahrada – 1268 m2 1/0 142.324,- 711.620,- 498.134,- 355.810,-

10. 1090 Čelakovského 939 – zastavěná plocha - 536 m2 0/0 280.000,- 1.400.000,- 980.000,- 719.000,-
11. 848 Na Bělidle 2324/1 – zastavěná plocha – 473 m2 0/0 220.000,- 1.100.000,- 770.000,- 550.000,-
12. 4200/301 Bezručova Neb. pr. v přízemí o velikosti 24,9 m2 0/0 8.000,- 40.000,-
13. 4210/301 Jiráskova Neb. pr. v podzem. podl. o vel. 15,6 m2 0/0 6.000,- 30.000,-
14. 4596/303 Kundratická Neb. pr. ve 2. patře o velikosti 16,7 m2 0/0 8.000,- 40.000,-
15. 4596/317 Kundratická Neb. pr. v 6. patře o velikosti 19,7 m2 0/1 10.000,- 50.000,-

•  Dražebník: Město Chomutov, IČO 261891, Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28 zastoupeno: Ing. Jan Řehák místostarosta města Chomutov, 
Ing. Rudolf Kozák místostarosta města Chomutov a Ing. Ivana Řápková starostka města Chomutov 

•. Zápis na dražbu se provádí v den dražby od 10.00 do 14.00 hodin na Odboru správy majetku města, Zápis na dražbu se provádí v den dražby od 10.00 do 14.00 hodin na Odboru správy majetku města, nám. 1. máje č.p. 1 přízemí (vchod 
od městské policie). Dle dražebního řádu je nutné při zápisu v den dražby doložit potvrzení o zaplacení dražební jistoty ve výši 20% na potvrzení o zaplacení dražební jistoty ve výši 20% na 
depozitní účet č. 6015-626-441/0100, variabilní symbol 9999, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo složit dražební jistinu v hotovosti depozitní účet č. 6015-626-441/0100, variabilní symbol 9999, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo složit dražební jistinu v hotovosti 
k rukám dražebníka. k rukám dražebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 16. 09. 2003 a končí zahájením dražby.16. 09. 2003 a končí zahájením dražby.

 Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně 
sdělí dražebníkovi, nebo v hotovosti pokud bude složena dražební jistota v hotovosti a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

• Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád je k dispozici na odboru 
správy majetku města - sl. Cahajlová tel: 474637471, e-mail: r.cahajlova@chomutov-mesto.cz nebo p. Klíma tel: 474637463, e-mail m.klima@cho-
mutov-mesto.cz. Dražební řád je též zveřejněn ve vstupní hale Městského úřadu v Chomutově. 

• Způsob úhrady ceny: Cena dosažená vydražením musí být zaplacena bankovním převodem na účet č. 19-626-441/0100, variabilní symbol pro 
domy 3112 + č.p.vydraženého objektu, variabilní symbol pro pozemky 3111 + č.pozemku, variabilní symbol pro nebytové prostory 021+č.p.+ 
č. nebytového prostoru vedený u Komerční banky v Chomutově. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se zapo-
čítává na cenu dosaženou vydražením.

 Cena nemovitosti musí být doplacena:
 v den dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 200.000,- Kčv den dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 200.000,- Kč
 do 10 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 500.000,- Kčdo 10 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 500.000,- Kč
 do 90 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením nad 500.000,- Kčdo 90 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením nad 500.000,- Kč    
 Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
 Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby v okamžiku udělení příklepu. 

V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník bude požadovat úhradu škody ve výši složené dražební jistoty.

Kompletní podmínky na www.chomutov-mesto.czKompletní podmínky na www.chomutov-mesto.cz

Jednu z dalších kontrol ohledně přihlášených psů podnikli minulý týden 
strážníci městské policie. Na základě četných stížností od občanů města na 
znečišťování sídlišť psími exkrementy a na volně pobíhající psy se strážníci 
na sídlišti Písečná a před kulturním střediskem na Zahradní zaměřili nejen 
na to, zda mají lidé přihlášeného svého psa, ale jestli za něj i řádně platí 
poplatky. Při dvouhodinové akci bylo zkontrolováno ať už přímo na ulici 
nebo v okolních bytech devětadvacet občanů, z nichž sedm se dopustilo 
nějakého prohřešku. Dva psi neměli známku, ale jejich pán tvrdil, že ji má 
doma, pět lidí nemělo zaplaceno poplatky. „Strážníci byli tentokrát ještě 
benevolentní a přestupek řešili domluvou. Po měsíci budou tito lidé znova 
zkontrolováni, zda celou věc napravili, v opačném případě je čeká finanční 
postih,“ vyjádřil se Vít Šulc, zástupce ředitele městské policie. Připustil, že 
tato kontrolní akce není zdaleka poslední.                       (text mile, foto: map)

Posvítili si na neposlušné pejskaře

race,“ argumentovala ještě před 
zrušením ředitelka 6. ZŠ Zdeňka 
Šaldová.

„Do školy může chodit 630 žáků, 
ale je jich tu jen tři sta, je tedy 
skutečně nejméně naplněná. Děti 
přejdou do škol na Zahradní a Pí-
sečnou, případně do jiných škol ve 
městě, ušetřené peníze na provoz 
dáme právě do těchto ostatních 
škol, později finance na provoz 
ušetříme,“ vyjádřila se starostka. 
Učitelé ze zavřené školy podle 
Pavla Markvarta o práci nepři-
jdou, nahradí své nekvalifikované 
kolegy či důchodce na ostatních 
chomutovských školách.          (mile) 

Od příštího roku o jednu školu méně

Město od roku 2001 připravuje 
plán rekonstrukce dětských hřišť 
na území Chomutova. Vzhledem k 
tomu, že se každoročně  zpřísňují 
pravidla na kvalitu dětských hřišť, 
zvláště na bezpečnost povrchu 
pod herními prvky a bezpečnost 
vlastních herních prvků, musí 
město přistoupit ke snižování po-
čtu hřišť, neboť v množství hřišť, 

která se na území města nacházejí, 
nemáme možnost zvýšené nároky 
zajistit. Jsme si vědomi, že se jed-
ná o nepopulární kroky, ale jsou 
vedeny v zájmu bezpečnosti dětí. 
Jsme si vědomi i toho, že ideální 
postup by byl odstranit nebez-
pečné prvky a zároveň vybudovat 
hřiště nové.

                    (Pokračování na str. 6)

Odstranění herních prvků je nezbytné

Sloučení společností Intercable 
CZ a TESmedia pod hlavičku Karne-
valu a souběžné zdražení poplatků 
zvedlo další vlnu nevole uživatelů 
kabelové televize v Chomutově a 
Jirkově. Ti jsou přesvědčeni, že 
za vysoké poplatky nedostávají 
odpovídající služby. Přenosem z 
hlavní stanice v Meziboří se signál 
nejen nezlepšil, ale spíš zhoršil, a 
to hlavně u sledované Novy. Roz-
šiřování nabídky o programy typu 
francouzsky mluvící TV5 ocenila 
jen hrstka frankofilů, ty ostatní 
spíš popudilo.

Spolu s hromadným přeladěním 
vyvstal další palčivý problém: 
vysílání regionálního televizního 
studia Focus bylo vystrčeno pro-
mokanálem Karnevalu z kanálu 
SR2 do prostoru mezi kanály SR1 
a SR2. Některé televizory se s tím 
vyrovnají bez problémů, jiným se 
musí pomoci ručním doladěním, na 
ostatních se vysílání TV Focus nedá 
chytit vůbec. V praxi to znamená, 
že podle odhadů je momentálně 
padesát procent chomutovských a 
jirkovských uživatelů bez signálu 
regionální televize nebo ho chytá 

ve výrazně zhoršené kvalitě. Focus, 
který vysílá v licenci ForCable, se s 
tímto stavem samozřejmě nemůže 
smířit. Podpořit ho hodlá i chomu-
tovská radnice, která má logicky 
zájem Focus udržet, protože infor-
muje o dění ve městě.

Naštvaný občan má jen omeze-
nou možnost se bránit. Společné 
antény, přes diskutabilní kvalitu 
kabelového signálu, jsou zjevným 
krokem zpět. Navíc na střechách 
mnohých panelových domů už chy-
bějí nebo jsou v takovém stavu, že 
jejich zprovoznění by si vyžádalo 
nemalou investici. Kdo se přesto do 
boje pustí, může lehce dopadnout 
jako pán, který si přišel postesk-
nout do redakce. S několikadenním 
předstihem před tím, než vešla v 
platnost „úprava poplatků“, rozhodl 
se kabelovou televizi odhlásit. Dva 
dny proto vytrvale volal do zá-
kaznického střediska v Mostě, kde 
se stále jen spouštěl záznamník. 
Když se odhodlal, že na něj přece 
jen namluví svou žádost, zjistil, že 
mu to vždy znemožní naskočení 
faxového signálu. Karneval tak má 
o jeden měsíční poplatek víc... (sk)

Nespokojenců s kabelovou televizí 
přibývá, dobré řešení se nenabízí

Za topné období se pro jednotli-
vé provozovatele považuje časový 
úsek počínající dnem, kdy tento 
provozovatel uvedl do užívání a 
používá tepelné (elektrické, ply-
nové a jiné) spotřebiče a zařízení 
k vytápění ve smyslu právních 
předpisů. 
1.1. Každý provozovatel tepelného 
zdroje s odtahem spalin do komína 
je povinen před zahájením topného 
období zabezpečit provedení kont-
roly a výmetu komínového tělesa 
a zajistit odstranění případných 
zjištěných závad.
2.2. Pro topné období se stanoví ná-
sledující preventivní opatření:
a) při provozu tepelných spotřebi-

čů a při skladování kapalných 
a plynných paliv musí být dodr-
žovány návody výrobců přísluš-
ných zařízení, včetně dodržová-
ní bezpečných vzdáleností od 
hořlavých předmětů a materiálů. 
Za bezpečnou vzdálenost lze po-
važovat:

 • u spotřebičů na pevná paliva 
vzdálenost 800 mm ve směru 
hlavního sálání a 200 mm v 
ostatních směrech,

 • u spotřebičů na kapalná paliva 
a elektřinu vzdálenost 500 mm 
ve směru hlavního sálání a 100 
mm v ostatních směrech,

b) v případě skladování hořlavých 
látek v půdních prostorách se 
za bezpečné považuje jejich 
umístění ve vzdálenosti 1 m od 
vnějšího povrchu komínového 
tělesa, 

c) v případě skladování pevných 
paliv se sklonem k samovznícení 
(např. uhlí, brikety, piliny apod.) 
musí být palivo průběžně kont-
rolováno a při zjištění příznaků 
samovznícení musí být provede-
na účinná opatření k zamezení 
vzniku a rozšíření požáru,

d) odpad vznikající při spalování 
tuhých paliv, musí být ukládán 
na určená bezpečná místa do 
nehořlavých uzavíratelných ná-
dob a jímek,

e) komíny a kouřovody musí být 
udržovány v takovém stavebně 
technickém stavu, aby byla za-
jištěna požární bezpečnost při 
provozu připojených tepelných 
spotřebičů, čištění a kontrola 
komínu se musí zabezpečovat ve 
lhůtách a způsobem stanoveným 
zvláštním právním předpisem,

f) nádoby s hořlavými nebo hoření 
podporujícími plyny (např. lahve, 
sudy, kontejnery, nádrže zejména 
na propan butan) se umísťují na 
snadno přístupných a dostatečně 
větraných a proti nežádoucím 
vlivům chráněných místech, tyto 
nádoby nelze nikdy ukládat v 
prostorách pod úrovní okolního 
terénu, v garážích, kotelnách, 
místnostech určených ke spaní, 
ve světlících, v šatnách bytových 
jader, v místnostech tvořících 
bytová příslušenství, ve společ-
ných prostorách.

Způsob nepřetržitého zabezpečení Způsob nepřetržitého zabezpečení 
požární ochrany ve městěpožární ochrany ve městě

1.  Požární ochrana ve městě je za-
bezpečena nepřetržitě v každou 
denní a noční hodinu stálou 
službou centrální stanice HZS 
ÚO Chomutov a jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů města Cho-
mutova.

2. V případě potřeby většího počtu 
sil a množství věcných prostřed-
ků povolá HZS ÚO Chomutov 
další jednotky požární ochrany 
z jiných obcí dle požárního 
poplachového plánu okresu v 
příloze č. 1, která tvoří nedílnou 
součást této vyhlášky.

Kategorie jednotky sboru Kategorie jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města, dobrovolných hasičů města, 

jejich početní stav a vybaveníjejich početní stav a vybavení
1. K zajištění požární bezpečnosti 

ve městě a jeho okolí zřídilo 
město Chomutov jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů (JSDH 
města) v kategorii JPO III, se 
sídlem Chomutov 3, ul. Mýtná 
č.p. 2003.

2. Jednotku tvoří velitel JPO + 19 
členů, jedno družstvo o 4 čle-
nech ve stálé pohotovosti pro 
výjezd k zásahu s územní pů-
sobností zpravidla do 10 minut 
jízdy z místa dislokace. 

3. Velitele JSDH města jmenuje a 
odvolává starosta města po vy-
jádření HZS ÚO Chomutov .

4. Jednotka je vybavena cisterno-
vou automobilovou stříkačkou 
CAS 25 LIAZ, dopravním osob-
ním automobilem, požárními 
stříkačkami 2 x PS 12, 2 x PS 8, 
plovoucím čerpadlem, izolačními 
dýchacími přístroji, ochrannými 
obleky do ohně a radiovým spo-
jením.

Přehled o zdrojích vody pro Přehled o zdrojích vody pro 
hašení požárů a podmínky hašení požárů a podmínky 
jejich trvalé použitelnostijejich trvalé použitelnosti

1. Zdroje vody pro hašení požárů 
ve městě jsou:

 • říčka Chomutovka 
                        - protékající městem
 • rybník u Hřebíkárny  - 800 m3 

 • rybník Kačák               - 500 m3 

 • Kamencové jezero /oploceno/ 
                                          - 330 tis.m3 

 • Velký otvický rybník 
                                          - 382 tis.m3

 • přivaděč Ohře 
             - protékající sídlišti města
2. Vlastníci nebo správci těchto 

vodních zdrojů jsou povinni je 
udržovat ve stavu, který umož-
ňuje v případě potřeby použít 
požární techniku a čerpat vodu 
pro hašení požárů, včetně do-
statečné dostupnosti požární 
techniky k těmto vodním zdro-
jům. Přístupové cesty ke zdro-
jům vody musí být neustále 
udržovány ve stavu sjízdném 
pro nákladní automobily a další 
požární techniku. 

3. Se souhlasem vlastníka se na 
provádění údržby a oprav zdro-
je vody mohou podílet občanská 
sdružení, veřejně prospěšné or-
ganizace a další osoby působící 
na úseku požární ochrany.

Před nadcházející topnou sezonou upozorňujeme na podmínky 
požární bezpečnosti vymezené požárním řádem města 


