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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.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 14. 1. v 10.00 hod.

Cestovní agentura Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a. s. ve 
spolupráci s Městským úřadem v Chomutově a Jirkově zabezpečuje provoz 
zlevněné rekreační dopravy s platností do 27. 3. 2004. 
Jirkov - Chomutov - Klínovec - Boží Dar a zpětJirkov - Chomutov - Klínovec - Boží Dar a zpět
 7.30  Jirkov AN, stan. č. 2                                               17.35
 8.00  Chomutov AN, stan. č. 9                                          17.20 
 9.15  Klínovec, park. Nástup                                           16.00
 9.30  Boží Dar, parkoviště                                              15.30
Tato trasa bude provozována vždy v sobotu a také: 1. 2., 16., 17., 18., 19., 20., 
22. 2. 2004.
Jízdné:  v autobuse  v předprodeji
Kovářská, Č. Hamry, Klínovec, B. Dar  50,- Kč, 25,- Kč  45,- Kč, 20,- Kč 
Výsluní, Měděnec, H. Halže  45,- Kč, 23,- Kč
Jízdenka platí i pro cestu zpět. 
Jirkov - Chomutov - Hora sv. Šebestiána Jirkov - Chomutov - Hora sv. Šebestiána  
 8.00  Jirkov AN, stan. č. 2
 8.30  Chomutov AN, stan. č. 6 
 9.00  Hora sv. Šebestiána, náměstí 
Chomutov - Jirkov - Pyšná a zpětChomutov - Jirkov - Pyšná a zpět
 9.30  Chomutov AN, stan. č. 6                                               ---
 9.45  Jirkov AN, stan. č. 2                                              16.30
 10.15  Pyšná, parkoviště                                                 16.00
Autobus končí na zastávce MHD - CV, Písečná - zdr. středisko. 
Tyto trasy budou provozovány vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek. Tyto trasy budou provozovány vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek. 
Jízdné: v autobuse: 20,- Kč, 10,- Kč 
Jirkov - Chomutov - Marienberg (aquapark) a zpětJirkov - Chomutov - Marienberg (aquapark) a zpět
  7.30  Jirkov AN, stan. č. 2                                              14.30
 8.00  Chomutov AN, stan. č. 1                                          14.15
 9.00  Marienberg, parkoviště                                           13.00
Tato trasa bude provozována Tato trasa bude provozována v sobotu 21. 2., 20. 3. 2004. 
Jízdné: v předprodeji: 50,- Kč, 25,- Kč. Jízdenka platí i pro cestu zpět. 
Informace pro cestující:Informace pro cestující:
• Doba příjezdu do cílové stanice je z důvodu klimatických podmínek pouze 

orientační. 
• Přeprava bude uskutečňována pouze při obsazení více než 10-ti míst. 
• Lyže budou přepravovány pouze v obalu. 
•  Děti do 6-ti let budou přepravovány zdarma bez nároku na místo k sezení. 
• Předprodej místenek na AN v Chomutově a v Jirkově v pondělí až pátek od 

5.00 do 17.00 hodin. 
Bližší informace na tel.: 474 651 414, 474 684 130, 723 577 150. DPCHJ a. s. 

Nabídka zimní rekreační dopravy 

ProdejProdej
• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1 na 

Zahradní. Tel. 728/345 385.
• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 na 

Zahradní. Tel. 474/453 939.
• Prodám golfky alu smartProdám golfky alu smart, polo-

hovací, odpružené - 2 000 Kč. Garnyže 
dvoukolejničkové 1x dub 340 cm a 2x 
světlé dřevo 300 cm. Tel. 721/179 172.

• Prodám dětské dívčí kolo Prodám dětské dívčí kolo na 
8 - 10 let. Tel. 736/459 535.

• Prodám sportovní kočárek GracoProdám sportovní kočárek Graco, 
model 2003, šedý, stoprocentní stav, 
cena 3 000 Kč. Tel. 606/508 996.

• Prodám „čelo“ ke dvoulůžku Prodám „čelo“ ke dvoulůžku 
- obdélníkové, potažené černým saté-
nem; garnyže na záclony - 1x dub, 2x 
světlé dřevo. Levně v Chomutově. Tel. 
721/179 172.

• Prodám 3+1 - 66 m2 Prodám 3+1 - 66 m2 + balkon v 
Chomutově, Kostnická 4099, přízemí 
- žaluzie, 1x plastové okno, chodba, 
plovoucí podlaha - 280 000 Kč. Tel. 
604/459 457.

• Adapter na Nokii 5110 pro Adapter na Nokii 5110 pro 2 SIM. 
Cena 100 Kč. Tel. 723/035 654.

• Prodám ždímačku Frymeta Prodám ždímačku Frymeta za 
500 Kč a malou Romo za 150 Kč 
a malou lednici 210 l obsah za 500 
Kč. Tel. 474/392 065.

• Prodám fotoaparát Zenit Prodám fotoaparát Zenit - 11 He-
lios 44W4 M 52 x 0,75 v dobrém sta-
vu. Cena dohodou. Tel. 607/650 766.

• Prodám síťovou anténu Prodám síťovou anténu na televi-
zi, ždímačku na 5 kg prádla, kanystr 

na benzín na 5 l, sklenice zavařovací 
na 1 l se závitem - vše levně. Tel. 
474/659 490. 

• Prodám veškeré příslušenství Prodám veškeré příslušenství 
k robotu k robotu Eta Variet, některé dosud 
nepoužité. Tel. 474/628 060, večer. 

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1/
L+skl/Březenecká, 5. patro, zce-
la zaplacen. 230 000 Kč + převod 
8 000 Kč, volný, rychlé jednání. Tel. 
474/688 836.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1 Hole-
šická ul., Chomutov. Tel. 603/975 973, 
od 18 do 20 hodin.

• Prodám 2 péřové prošívané dekyProdám 2 péřové prošívané deky, 
nepoužité - cena za kus 700 Kč. Tel. 
603/975 973, od 18 do 20 hodin.

• Prodám radiogramofon Prodám radiogramofon zn. Ope-
reta, 50. léta, funkční, levně. 474/652 
734.

• Prodám zimní pneu Prodám zimní pneu na Škodu Fe-
licii i s disky, cena dohodou. Najeto 
max. 400 km. Tel. 604/526 402.

• Prodám kočárek pro dvojčátkaProdám kočárek pro dvojčátka, 
půl roku používaný, cena 2 500 Kč. 
Tel. 777/147 318.

• Prodám ledničku Calex Prodám ledničku Calex 210 za 
500 Kč a ždímačku velkou Frymeta 
za 500 Kč a malou Romo za 150 Kč. 
Tel. 474/392 065.

• Lam. rošt + poduška Lam. rošt + poduška jako nový 
levně, dvojplotýnkový vařič 500 Kč, 
stěnu mahagon 3 m ze dvou dílů, 
nízká, starší - 1 000 Kč, konf. stolek 
mahagon. Tel. 474/688 818.

• Na Opel Corsa Na Opel Corsa prodám 4 ks 
zánovních plechových disků. Cena 
1 200 Kč, přidám drobné díly. Tel. 
474/620 268, po 18. hodině. 

• Prodám štěňata am. pitbulteri-Prodám štěňata am. pitbulteri-
éra éra bez PP, po rodičích s PP, matka 
import. Barvy zlatá a žíhaná. Tel. 
606/100 846.

KoupěKoupě
• Koupím 1+1, 1+2 v městské části Koupím 1+1, 1+2 v městské části 

CV. CV. Nejlépe před rekonstrukcí! Dehto-
chema, Horní Ves, okolí Luny a podob-
ně. Dohoda jistá. Tel. 603/332 538.

• Koupím obálky Koupím obálky se známkami 
NDR, NSR, Číny, Koreje, Vietnamu do 
r. 1969, též poštovní doklady z I. a II. 
světové války. Tel. 474/626 001.

• Koupím větší byt Koupím větší byt (3+1, 4+1) v cih-
lovém domě v klidné části Chomuto-
va, popř. v panelu v lokalitě Vinohra-
dy, Horní Ves. Platba v hotovosti. Tel. 
608/700 576.

OstatníOstatní
• Vyměním st. byt 2+1 za druž-Vyměním st. byt 2+1 za druž-

stevní stevní m1+1. Duben - květen 2004. 
Tel. 603/834 086.

• Pronajmu garsoniéru Pronajmu garsoniéru v experi-
mentu s příslušenstvím a balkonem, 
dlouhodobě, cena dohodou. Tel. 737/
104 381.

• Hledám brigádu Hledám brigádu Po - Pá od 16 
hodin, So a Ne celý den. ŘP sk. B, C, 
svářečský průkaz typu Z-E1, Z-G1. Tel. 
606/183 583, rozvoz. 

• Pronajmu byt v osobním vlastnic-Pronajmu byt v osobním vlastnic-
tví tví 1+1 částečně zařízený u Jitřenky, 
vratná záloha 6 000 Kč, nájem + služ-
by 4 500 Kč. Tel. 603/370 264.

Hlavním cílem Informačního místa 
pro podnikatele je vytvoření cent-
rálně řízené sítě v rámci regionální 
a oborové struktury Hospodářské 
komory ČR, která bude schopna 
poskytovat aktuální informace přede-
vším malým a středním podnikům. 
Vlastní činnost informačního místa 
a zajištění plné informovanosti ma-
lých a středních podniků výrazně při-
spěje k efektivitě poskytování podpor 
a ke zvyšování absorpční schopnosti 
české ekonomiky. Při realizaci projek-
tu se předpokládá využití synergie 
s již vybudovanými informačními 
středisky jako jsou např. EIC, ICEU, 
RPIC, BIC. Projekt je zaměřen na Projekt je zaměřen na 
všechny podnikatele, zvláštní pozor-všechny podnikatele, zvláštní pozor-
nost ale věnuje malým a středním, nost ale věnuje malým a středním, 
kteří jsou z pohledu přistupování kteří jsou z pohledu přistupování 
ČR k EU nejohroženější skupinou ČR k EU nejohroženější skupinou 
a oproti velkým firmám i nedosta-a oproti velkým firmám i nedosta-
tečně informovanou o podmínkách tečně informovanou o podmínkách 
podnikání na jednotném trhu.podnikání na jednotném trhu.

Rating MSPRating MSP

Okresní hospodářská komora 
v Chomutově zahájila činnost projek-
tu Rating MSPRating MSP, jehož hlavním cílem 
je zprostředkovat malým a středním 
podnikům možnost objektivního po-
hledu na jejich vlastní ekonomické 
zdraví a zprůhlednit tento segment 
bankám i dalším subjektům. Tím 
podnikům otevírá cestu k úvěrům 
a zakázkám. Cílovou skupinou pro 
počáteční fázi jsou malé a střední 
podniky s ročním obratem mezi 10 
a 300 miliony Kč a s počtem zaměst-
nanců do 250. V další etapě budou 
ratingy zpracovány také pro firmy 
s ročním obratem do 10 milionů 
Kč. Na Okresní hospodářské komoře 
v Chomutově, která se stala kon-
taktním místem pro příjem žádostí 
o rating MSP, a na pobočce ČSOB je 
připravena brožura, jejímž posláním 
je vysvětlit podnikatelům podrobně, 
o co v projektu jde, v čem jim může 
pomoci i jak rating své firmy získat. 
Jakékoliv další informace poskytne 
Bc. Ivana Košanová, ředitelka OHK 
Chomutov a sl. Stahlová, asistent-
ka OHK, tel. 474/628 288, e-mail: 
urad.ohkcv@tpcv.cz.

Okresní hospodářská komora otevřela 
Informační místo pro podnikatele

Ekonomický odbor města vede 
s občany daňové řízení o vymožení 
nedoplatků na pokutách a místních 
poplatcích. Málokterý občan však ví, 
že toto řízení probíhá ve dvou fázích, 
a to nejprve ve fázi správního řízení 
o uložení pokuty nebo vyměřovacího 
řízení o vyměření místního poplat-
ku, a následně v daňovém řízení 
o vymožení nedoplatku, jakožto dru-
hé fázi řízení.

Nejčastější chyba občana spočívá 
v podávání odvolání. Většina obča-
nů totiž promešká lhůtu k odvolání 
proti rozhodnutí o uložení pokuty či 
vyměření nedoplatku, které se tak ve 
většině případů stává po 15 (výjimeč-
ně po 30) dnech pravomocné. Při ne-
zaplacení ve stanovené lhůtě se stane 
nedoplatek vykonatelným exekučním 
titulem. Takovouto pohledávku přebí-
rá k dalšímu řízení odbor ekonomiky 
a zahajuje s občanem daňové řízení 

výzvou k zaplacení nedoplatku v ná-
hradní lhůtě. Leckdy si až zde občan 
uvědomí, že má vůbec nějaký nedo-
platek vůči městu Chomutov a začne 
hledat možnosti opravných prostřed-
ků. Bohužel v této době je již vždy 
pozdě uplatňovat řádný opravný 
prostředek proti platbě samotné, tato 
již je pravomocná a vykonatelná. 
Odvolání proti výzvě v daňovém ří-
zení totiž již nemůže směřovat proti 
nedoplatku samotnému, ale pouze 
proti úkonu v daňovém řízení, např. 
procesní a věcné vady, zpochybnění 
lhůt, namítnutí, že již bylo zaplace-
no, apod. Nejčastěji ve výše popsa-
ných případech chybují přestupci 
na úseku dopravy, a to jak řešení v 
blokovém řízení městskou policií, tak 
komisí k projednávání přestupků na 
úseku dopravy.

Zopakujeme pravidla pro podání Zopakujeme pravidla pro podání 
odvolání v daňovém řízení:odvolání v daňovém řízení:

Odvolání musí být je podáno ve 
stanovené lhůtě. Náležitosti odvolání: 
přesné označení správce daně, přes-
né označení odvolatele, číslo  jednací,  
případně  číslo  platebního  výměru 
nebo jinou jednoznačnou  identifikaci  
rozhodnutí,  proti  němuž  odvolání 
směřuje, uvedení rozporu  s právními 
předpisy  či skutkovým stavem  nebo 
jiné důvody osvědčující nesprávnost 

nebo nezákonnost napadeného roz-
hodnutí, návrh důkazních  prostředků 
k tvrzením v odvolání uvedeným, 
není-li odvoláním namítán jen rozpor 
s právními předpisy, navrhované změ-
ny či zrušení rozhodnutí.

V daňovém řízení nemá téměř 
nikdy odvolání odkladný účinek, 
tzn. že dlužník musí vždy nedopla-
tek uhradit ve stanovené náhradní 
lhůtě, jinak se vystavuje nebezpečí 
plynoucího z výkonu rozhodnutí da-
ňovou exekucí. V případě, že by bylo 
odvolání oprávněné, je správce daně 
povinen přeplatek vrátit. 

Závěr:Závěr:
Nesouhlasíte-li s povinností Vám 

uloženou správním orgánem, odvo-
lejte se před nabytím právní moci 
rozhodnutí (písemně nebo ústně do 
protokolu - vždy podpis). Odvolání 
ve věci samé po dalších procesních 
či správních (daňových) úkonech již 
není možné. (Lze však uplatňovat 
mimořádné opravné prostředky u 
správního orgánu, který rozhodnutí 
vydal - obnova řízení, přezkum roz-
hodnutí). Odvoláváte-li se proti ji-
ným úkonům, například směřujícím 
k vymožení nedoplatku, odvolávejte 
se vždy proti samotnému úkonu 
(ne již proti původnímu rozhodnutí 
o uložení povinnosti). 

Nesouhlasíte-li s povinností uloženou správním orgánem, odvolejte se před nabytím právní moci rozhodnutí

Nejčastější chyba občana ve správním a daňovém řízení


