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Byt v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) v chomutovské 
Bezručově ulici mohou získat
i lidé z okolních měst či obcí. 
Doposud bylo vyhověno v pořad-
níku Chomutovákům, kteří pře-
dávali byt městu zpět do byto-
vého fondu, v druhé a třetí etapě 
i těm, kteří vlastnili družstevní 
byt či rodinný domek. Aby zís-
kali byt v Merkuru, museli splnit 
základní podmínku – využívat 
pečovatelskou službu. 

Ještě v roce 2000, kdy se za-
čal dělat průzkum zájmu o dům 

s pečovatelskou službu, evidovala 
radnice zhruba čtyři sta žádos-
tí. „Jelikož ale ve městě dochází 
v současné době zároveň k po-
měrně rychlé privatizaci byto-
vého fondu, stává se, že někteří 
lidé původně zařazení do pořad-
níku nemají už o přestěhování do 
domu s pečovatelskou službou zá-
jem, protože si koupí vlastní byt 
a umístění do DPS potom odmítnou. 
Výstavba Merkuru totiž probíhala 
po etapách až do prosince 2003 
a lidé tak měli mnohdy obavy, 
aby se do pořadníku vůbec dosta-

li,“ informovala vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Eva Innemannová. „Stávají se 
i případy, že děti koupí svému 
otci byt v Horní Vsi a on pak sa-
mozřejmě nechce jít do Merkuru 
v takřka stejné lokalitě města,“ 
dodala vedoucí odboru.

Protože má městský úřad 
v pořadníku také patnáct žá-
dostí z jiných měst – převážně 
zájemce ze sousedního Jirkova, 
rozhodl se jim v této záležitosti 
vyhovět. Jedná se o lidi, kteří 
mají v Chomutově své příbuzné 
a chtějí se tudíž přestěhovat 
blíže k nim. Zároveň splňují 
podmínky pro přidělení bytu, 
to znamená, že mají ve svém 
městě zavedenou pečovatel-
skou službu, plně ji využívají 
a jsou to osoby osaměle žijící 
se sníženou soběstačností. „Ke 
každé žádosti se však bude 
přistupovat i nadále individu-
álně, jelikož přednost budou 
mít stále chomutovští občané,“ 
vysvětlila Innemannová. Žádosti Žádosti 
vydává odbor sociálních věcí vydává odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví na Zborovské a zdravotnictví na Zborovské 
ulici čp. 4602, kancelář č. 104, ulici čp. 4602, kancelář č. 104, 
tel. 474/637144.tel. 474/637144. V současné době 
je v Merkuru volných 40 bytů 
z celkového počtu 156 bytovek. 
Ze čtyřiadvaceti bezbariérových 
bytů jsou k dispozici čtyři. Rad-
ní souhlasí rovněž s tím, aby 
se mohli do Merkuru případně 
přestěhovat i lidé z penzionu na 
Písečné. Jedná se zejména o ty, 
kteří by se díky přestěhování 
přiblížili více ke svým příbuz-
ným.  (mile) 
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Slovo starostky

Do Merkuru se mohou přestěhovat i přespolní
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Nedávné přívaly sněhu zkompli-
kovaly v těchto dnech situaci nejen 
silničářům, ale i cestujícím městské 
hromadné dopravy. Mnozí z nich 
mají pocit, že by se v podobném 
případě daly silnice i chodníky 
odklidit za podstatně kratší dobu. 
Asi nejvíc ze všeho jim vadí, když 
musí zdolávat půlmetrové vrstvy 
sněhu při okraji silnice, které jim 
značně znepříjemňují život i na 

• Za každý odvezený autovrak zapla-
tí radnice dvě stě korun společnosti 
Kovošrot Děčín a.s., která je bude 
pro město likvidovat. Technické 
služby odvezou auto na odstav-
nou plochu a firma, která vlastní 
ojedinělou mobilní kontejnerovou 
technologii, si pro něj přijede. 
V minulosti radnice zveřejnila vý-
zvu k odstranění a když se nikdo 
v zákonné lhůtě nepřihlásil, mostec-
ká firma si pro něj přijela. Městu tím 
ubude placení poplatků za parkovné 
na odstavné ploše.                      (mile)zastávkách městské hromadné do-

pravy. Je pravdou, že nejrychlejší a 
zároveň nejúčinnější způsob zprů-
jezdnění ulic je pluhování, kdy se 
sníh z komunikace nahrne k jejímu 
okraji. Když si však budete chtít 
postěžovat na neuklizené zastávky, 
měli byste vědět, kam se obrá-
tit. Technické služby totiž pečují 
pouze o zastávky v centru města, 
na úklidu těch od Písečné, přes 

První občánek letošního roku 
Jakub Haldovský nenechal na sebe 
dlouho čekat. Narodil se hned 
sedm hodin po půlnoci 1. ledna,  
vážil 3,2 kilogramů a měřil 51 
centimetrů. „Ten den se s miminky 
opravdu roztrhl pytel, narodilo se 
jich tu hned pět,“ nechal se slyšet 
primář chomutovské porodnice 
Pavel Lochovský a dodal, že loni 
se narodilo ve zdejší nemocnici 
celkem 770 dětí, předloni dokonce 
takřka o padesát více. „Chtěli jsme 
původně holčičku, ale teď jsme 
rádi, že ho máme. Bude alespoň 
fotbalista po tátovi,“ usmívala se 
šťastně pětadvacetiletá maminka 
Blanka Trýbová, které přišla do 
chomutovské porodnice osobně 
pogratulovat starostka města Ivana 
Řápková. Mamince předala kytičku 
a miminku vkladní knížku s pěti 
tisíci korunami. Zatímco maminka 
vykládala, jak se doma  svorně do-
mluvili, že prozatím zůstanou jen 
u jednoho dítěte, starostka nesměle 
hladila malého Jakuba, až skončil v 
jejím náručí. Ten si setkání s první 
ženou města nijak nepřipouštěl a v 
klidu podřimoval. Jak uvedl primář 
Pavel Lochovský, dvě narozené děti 
denně je standardní porodnost, 

kterou se zvýšil meziroční nárůst 
o 250 porodů. Velkou roli hraje be-
zesporu spádovost nemocnice pro 

oblast Žatecka a Lounska a rovněž 
přestěhování oddělení do nových 
prostor.                                          (mile)

Starostka města Ivana Řápková tak dlouho nesměle hladila malého Jakuba, 
až skončil v jejím náručí.                                                                        (foto: mile)

Jakub spokojeně podřimoval v náručí starostky

Kamennou, Zahradní, Březeneckou 
a dále o zastávky v ulici Čelakov-
ského a Vodní se podílí Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova. 
Právě ty byly podle občanů města 
v posledních dnech v  největším 
nepořádku. „Na jejich úklid máme 
k dispozici pouze jeden traktor s 
radlicí. V praxi to znamená tak, 
že sníh vyhrnutý pluhy z vozovky 
na nástupiště traktorem  shrneme 
zpět na vozovku. Nemáme totiž 
techniku ani lidi na to, abychom 
odváželi sníh ze zastávek na 
skládku. Nejsme schopni zajistit 
ani lidi na ruční čištění a nevlast-
níme ani žádný posypový materiál 
na odstranění náledí,“ reagoval 
na vzniklou situaci přepravní ná-
městek dopravního podniku Jiří 
Kubice. Jeho argumenty však těžko 
přesvědčí starší lidi nebo matky s 
kočárky, jež mají díky hromadám 
sněhu nejvíce problémy s nastupo-
váním do trolejbusů.

Další změny se týkají údržby se-
dmnácti státních a krajských silnic 
na území města, jako je například 
Pražská, Kadaňská či silnice I/7 
a I/13. V minulých letech je udržo-
valy technické služby, ty se nyní 
starají podle stupně důležitosti 
pouze o místní komunikace. 

(Pokračování na str. 2)

Hromady sněhu na zastávkách mají odklízet společně

O údržbu a výlep plakátů ve 
městě se postará od ledna letoš-
ního roku společnost RENGL, s.r.o., 
která vyhrála v nedávném výběro-
vém řízení. Ta během jednoho roku 
hodlá odstranit 43 nevyhovujících 
a zastaralých ploch, z nichž sedm-
advacet nahradí novými. „Chceme, 
aby tato místa vyhovovala archi-
tektonickým požadavkům, ale aby 
zároveň opravené plochy byly zá-
rukou toho, že jejich vzhled zvýší 
estetický dojem,“ nechal se slyšet 
místostarosta Jan Řehák. Dalších 
25 zcela nových ploch válcového 
či obdélníkového tvaru vznikne 
v atraktivních lokalitách města 
a v blízkosti pěších zón, kde je lidé 
patřičně využijí. Celková plánovaná 
investice do rekonstrukce a stavby 
nových ploch, kterou hradí spo-
lečnost RENGL, bude činit přibliž-
ně 900 tisíc korun. „Dle dohody 

s městem bude společnost RENGL 
na své vlastní  náklady umísťovat 
na plochy i oficiální oznámení 
radnice občanům a bojovat proti 
tzv. „černému“ výlepu a chránit tak 
estetickou podobu ulic a objektů 
před nelegálním výlepem,“ vyjádřil 
se místostarosta Řehák. 

Veškeré informace o výlepu 
plakátů ve městě i okolí lze zís-
kat na internetových stránkách 
www.rengl.cz nebo na telefonním 
čísle 475 511 360. Převzetí plakátů 
od zákazníků probíhá pomocí tzv. 
sběrového místa, které se nachází 
v TISKÁRNĚ AKORD Chomutov, 
ulice NA PŘÍKOPECH 901/3, tel. 474 
638 970. Plakáty je možno předat 
v pracovních dnech od 7 do 18 ho-
din. Standardní výlep se provede 
jednou  týdně v neděli - uzávěrka 
příjmu plakátů je do příslušného 
PÁTKU do 12 hodin.                   (mile) 

Ve městě vzniknou nové plakátovací plochy

Vážení spoluobčané, průměrný 
věk obyvatel nejen našeho města, 
ale i celé Evropy, stále roste. Pod-
le statistiků bude v následujících 
letech počet obyvatel naší země 
stále klesat, ale počet seniorů bude 
narůstat. Tomuto jevu se říká stár-
nutí populace. Již dnes je v našem 
městě každý jeho devátý občan ve 
věku nad šedesát let. Chomutov 
proto musí myslet dopředu a vě-
novat pozornost svým seniorům. 
Naše město má naštěstí malý před-
stih, protože se mu podařilo díky 
státní dotaci vybudovat dostatek 
bytů pro starší občany v domě 
s pečovatelskou službou v Merkuru. 
Díku tomu máme dnes možnost 
nabízet bydlení s pečovatelskou 
službou i babičkám a dědečkům 
z jiných měst, kteří mají v Chomu-
tově své děti a vnoučata a chtějí se 
za nimi do Chomutova přistěhovat. 
To není v jiných městech samozřej-
mostí. V minulých letech jsme se 
také soustředili na budování bezba-
riérových křižovatek a chodníků a 
budeme v tom i nadále pokračovat. 
Věřím, že pro starší lidi vytváříme 
v našem městě i dostatek příleži-
tostí pro kulturní a společenské 
vyžití. Snažíme se zkrátka na naše 
seniory, z nichž většina má za 
sebou život plný namáhavé práce 
v těžkém průmyslu, nezapomínat. 
Žádné město ale nemůže dát svým 
seniorům to, co je pro jejich stáří 
nejdůležitější: lásku a péči, kterou 
jim mohou poskytnout jejich rodi-
ny. A tak přeji seniorům a vlastně 
i všem ostatním, aby se jim dařilo 
vytvářet pohodové rodinné záze-
mí.                        Vaše Ivana Řápková

Na přání některých Chomutováků 
obnovila radnice pravidelná setkání 
s občany. Takzvané briefingy zru-
šilo předchozí vedení města před 
více jak třemi lety z těch důvodů, 
protože se jich účastnilo velmi 
málo lidí. „Zkusíme je obnovit, ně-
kterým lidem schází zdroj určitých 
informací,“ prozradila starostka a 
dodala, že se představitelé města 
budou s občany scházet vždy po-
slední čtvrtek v měsíci v zasedací 
místnosti č. 18 na Zborovské ulici, 
kde se konají i zastupitelstva měs-
ta. První setkání je plánováno na 
29. ledna od 15. do 16. hodin.

                                                     (mile)

Zopakují si 
setkání s občany

Zbrusu nová restaurace v Podkruš-
nohorském zooparku bude zprovoz-
něna nejpozději v dubnu letošního 
roku. Již tento týden by však měla 
dostat své jméno. Při hledání vhod-
né názvu si zasoutěžila i veřejnost. 
„Došlo nám celkem šedesát návrhů 
nejen od Chomutováků, ale i lidí 
z Mostecka a Žatecka. Některé z 
nich byly opravdu kuriózní,“ prozra-
dil tiskový mluvčí zooparku Martin 
Šíl. Vzhledem k tomu, že bude mít 
restaurace dřevěný interiér ve stylu 
lovecké restaurace s trofejemi, kte-
rý evokuje tajgu, Sibiř, divoké lesy 
a přírodu mírného pásma a v objek-
tu najdete rovněž pavilon nočních 
živočichů a střešní výběh svišťů, je 
důležité podle Šíla, aby název restau-
race pasoval k její atmosféře. Autor 
nejlepšího názvu si vyslouží nejen 
celoroční vstupenku do zooparku, 
ale i zdarma večeři v nové restaura-
ci.                                                            (mile)

Ze 60 návrhů vyberou 
název pro restauraci

Výpadek horkovodu u Málkova, 
který způsobil v závěru loňského 
roku přerušení dodávky tepla pro 
chomutovské a jirkovské domácnos-
ti, byl měl být hlavním důvodem 
plánované schůzky dodavatelů i pro-
vozovatelů horkovodních rozvodů. 
Ti mají snahu vypracovat společný 
havarijní plán, který by jim v po-
dobné situaci pomohl lépe koordi-
novat případné výpadky horkovodu. 
Zpracováním nejrůznějších variant 
by se tedy v dohledné době měla 
zabývat nejen teplárenská firma Uni-
ted Energy spolu s místní teplárnou 
Actherm, ale i starostové obou měst. 

Chtějí se připravit na havárie

(Pokračování na str. 2)
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Mnoho poplatníků se nás v sou-
vislosti se změnou zákona o obec-
ně závazné vyhlášky o poplatku 
ze psů zeptalo, jak platit poplatky 
ze psů.

Poplatek ze psů je dle vyhlášky Poplatek ze psů je dle vyhlášky 
města Chomutova splatný jedno-města Chomutova splatný jedno-
rázově nejpozději k 30. 6. každé-rázově nejpozději k 30. 6. každé-
ho kalendářního roku, a to bez ho kalendářního roku, a to bez 
zaslání platebního výměru a bez zaslání platebního výměru a bez 
zaslání poštovní poukázky. Každý zaslání poštovní poukázky. Každý 
poplatník má dle zákona povin-poplatník má dle zákona povin-
nost uhradit poplatek včas a ve nost uhradit poplatek včas a ve 
správné výši.správné výši.

Jak již jsme v Chomutovských 
novinách upozorňovali, činí od 
1. ledna 2004 poplatek ze psů 
v panelovém domě a bytovém 
domě s více než 2 byty 1 500 Kč 
za jednoho drženého psa. Cho-
vatelé psů v rodinných domech 
a na zahrádkách platí ročně 500 Kč. 
Poživatelé jakéhokoliv typu plného 
důchodu, který je zároveň jediným 
zdrojem příjmů důchodce, platí 
sníženou sazbu ve výši 200 Kč za 
jednoho chovaného psa. Poplatek 
za psa, jehož držitelem je organiza-
ce, podnikatel apod. a který slouží 
pro účely ostrahy objektu sloužící-
ho k podnikání, činí roční popla-
tek 1 500 Kč. Za každého dalšího 
drženého psa se poplatek u všech 
výše uvedených skupin poplatníků 
zvyšuje o 50 %. Poplatky lze pla-
tit hotově na pokladně Městského 
úřadu ve Zborovské ulici (2. pat-
ro, dveře č. 231), prostřednictvím 
poštovní poukázky vydané Českou 
poštou nebo správcem poplatku 
(odbor ekonomiky města), jedno-
rázovým či trvalým bezhotovost-
ním příkazem z bankovního účtu, 
poplatek lze rovněž složit přímo v 
Komerční bance na příjmový účet 
města č. 19-626-441/0100, vari-
abilní symbol sdělí na požádání 
osobně nebo telefonicky správce 
poplatku (paní Szabová, tel. 474 

637 199), konstantní symbol 0558, 
jako specifický symbol lze uvést 
rodné číslo (nevyžaduje se), nebo 
evidenční číslo psa (všechny údaje 
jsou nutné i pro všechny ostatní 
způsoby plateb, kromě osobní plat-
by na pokladně MěÚ).

Neuhradí-li poplatník poplatek 
ve výše uvedeném termínu, tj. do 
30. 6., bude mu poplatek vyměřen 
platebním výměrem, kde mu může 
být poplatek navýšen až na troj-
násobek (může tak zaplatit např. 
namísto 1 500 Kč až 4 500 Kč). 

Poplatek je splatný jednorázově, 
avšak poplatníkům, jejichž po-
platková povinnost činí více jak 
500 Kč, umožní odbor ekonomiky 
uhradit poplatek v řádném termí-
nu ve splátkách. Takovýto poplat-
ník může přijít na pokladnu MěÚ 
a zaplatit poplatek například ve 
třech splátkách po 500 Kč (např. 
500 Kč v únoru, 500 Kč v dubnu 
a 500 Kč v červnu). Splátky však 
musejí být nastaveny tak, aby byl 
poplatek uhrazen nejpozději před 
koncem splatnosti tohoto poplat-
ku, tedy 30. 6. Nebude-li poplatek 
v této době uhrazen celý, může být 
i zbylá část nedoplatku navýšena 
na trojnásobek.

Doporučujeme všem chovatelům 
psů neodkládat platbu poplatku 
až na samotný konec splatnosti. 
Poplatek si můžete přijít uhradit 
kdykoliv během ledna až června, 
avšak přijdete-li dříve, vyhnete 
se případným frontám na konci 
období. Zvolíte-li si jako způsob 
úhrady pokladnu MěÚ, ušetříte tak 
až 20 Kč na nákladech spojených 
se zasláním poštovní poukázky či 
poplatky za transakci z běžného 
bankovního účtu. V přízemí MěÚ u 
infocentra jsou každému chovateli 
k dispozici zdarma sáčky na psí 
exkrementy, které si můžete vy-
zvednout kterýkoliv den v týdnu.

Odstranili nedokonalost Odstranili nedokonalost 
starého zákonastarého zákona

Od nového roku, kdy došlo ke 
změně zákona o místních poplatcích, 
přešla povinnost platit místní popla-přešla povinnost platit místní popla-
tek ze psů z vlastníků psů na držite-tek ze psů z vlastníků psů na držite-
le psůle psů. Zákonodárci tímto odstranili 
nedokonalost starého zákona, kdy 
často docházelo ke sporům mezi 
správcem poplatku a chovatelem 
psa, o to čí vlastně neohlášený pes 
je. Stávalo se, že chovatel odmítal 
poplatek hradit s tvrzením, že není 
vlastníkem psa, za kterého údajně 
jeho majitel řádně platí, např. v jiné 
obci, která měla poplatek stanoven 
nižší či neměla zaveden vůbec. Pa-
radoxně se stávalo, že se takovýto 
pes v dané obci vůbec nepohyboval 
a často ji ani nenavštívil. 

Další problém, který nový zákon 
odstraňuje, je přihlašování psů na 
prarodiče, kteří jakožto poživatelé 
některého z typů plného důchodu 
mají nárok na sníženou sazbu po-
platku. Stávalo se, že pejsek byl sice 
v Chomutově přihlášen, avšak zcela 
na jiné adrese, než ve skutečnosti 
pobýval. V praxi to nejčastěji vy-
padalo, že chovatel bydlící v byto-
vém domě, jenž měl platit poplatek 
v základní výši, přihlásil psa na 
babičku, která měla nárok na slevu, 
s tím, že uvedl, že tato je vlast-
níkem psa. Novela zákona tedy 
zcela jednoznačně definuje plátce 
poplatku, kterým je držitel psa. 
Držení psa lze přitom jednoznačně 
prokázat svědectvím sousedů či 
jinými způsoby. Nelze-li z rodiny, 
která psa chová jednoznačně určit 
držitele, stanoví plátce poplatku 
rozhodnutím správce poplatku. 
Povinnost podat nové přiznání 
k místnímu poplatku ze psů má 
pouze ten chovatel psa, jehož 
přihlášení je v rozporu s novelou 
zákona o místních poplatcích a vy-

hláškou města o poplatku ze psů. 
U ostatních chovatelů psů se automa-
ticky převádí poplatník-majitel psa na 
poplatníka držitele psa.                  (ma)

Kdo a jakým způsobem zaplatí poplatek za psa?

Nemáte-li svého psa doposud 
řádně přihlášeného (v souladu 
s novelou zákona o místních 
poplatcích /viz výše/), učiňte 
tak co nejdříve.

Strážníky městské policie můžete 
v dohledné době spatřit v nových 
stejnokrojích. Radní doporučili 
zastupitelstvu města vydat obecně 
závaznou vyhlášku města, ve kte-
ré se nově upravují podrobnosti 
o stejnokroji strážníků a označení 
motorových vozidel městské poli-
cie. Od doby předchozí vyhlášky, 
která byla naposledy schválena 
v roce 1995, došlo totiž k význač-
ným změnám. „Změny ve výstroj-
ním řádu se týkají například zimní 
i letní pokrývky hlavy, místo bera-
nic budou strážníci nosit černé ku-
lichy. Klasickou uniformu nahradí 
v zimním období kombinéza černé 
barvy. Strážníky mohli lidé v ulici 
vidět v letních měsících v nových 
polokošilích modré barvy, v zimě 
je nahradí pulovr černé barvy 
s nápisem Městská policie,“ prozra-
dil velitel MěP a místostarosta Jan 
Řehák a dodal, že z výstroje zmizí 
i označení o počtu odsloužených 
let. „Není totiž důležité, jak dlou-
hou dobu je člověk ve funkci stráž-
níka, ale jak k lidem přistupuje. 
Doplňkem ve výstroji jsou i neprů-
střelné vesty, které mají ochránit 
strážníka v případě použití střelné 
zbraně,“ dodal Řehák.              (mile)

Strážníci v novém

(Dokončení ze str. 1)
Nejprve se tedy odklízí sníh na 

ulicích, kde jezdí veřejná doprava, 
a příjezdové komunikace ke zdra-
votním zařízením a ty musí být 
sjízdné do čtyř hodin od zjištění 
závady ve sjízdnosti. Pak se teprve 
odklízí  silnice druhé a třetí třídy, 
kam patří obslužné komunikace. Ty 
mají za úkol technické služby odkli-
dit do 12 hodin, ty méně obslužné 
nejpozději do dvou dnů. Stejně 
je tomu i u chodníků. „Chodníky 
u nákupních a zdravotních středi-
sek, škol a v centru města je nutné 
očistit během čtyř hodin, ty méně 
důležité pak do čtyřiadvaceti ho-
din,“ vyjádřil se zástupce ředitele 
technických služeb Karel Matějka 
a dodal, že  během noci je na úklid 
sněhu k dispozici šest multikár na 
chodníky a úzké silnice a čtyři sy-
pače na hlavní komunikace, během 

Hromady sněhu na zastávkách mají odklízet společně 
dne jim pomáhají navíc tři zametací 
vozy a tři traktory s pluhy. Celkem 
čtyřiadvacet lidí je určeno na ruční 
odklízení, kdy se sníh odhrabává lo-
patami a pak se odváží na odpado-
vé hospodářství technických služeb. 
Ne každý chodník je celý v péči 
technických služeb. Například chod-
ník ve Školní ulici u parku a úsek 
nám. Dr. Beneše uklízí zaměstnanci 
služeb, ostatní plochy patří majite-
lům zdejších domů. Ti jsou tudíž 
povinni si odklízet chodníky sami, 
a to do čtyřiadvaceti hodin, stejně 
jako rampouchy či sněhové převisy, 
které by se mohly zřítit ze střechy. 
Tento předpis ošetřuje obecně zá-
vazná vyhláška, na její dodržování 
dohlíží městští strážníci. „Když 
dojde na zledovatělém chodníku 
k nějakému zranění, zodpovídá za 
něj právě dotyčný vlastník domu,“ 
vysvětlil Karel Matějka.            (mile)  

Muzeum na starobylé radnici bude letos už počtvrté požívat ochrany sig-
natury tří králů, kteří si ji vybrali jako hlavní cíl na své jízdě po historic-
kém centru města. Akci mají „na svědomí“ zaměstnanci zooparku, jejichž 
mluvčí Martin Šíl poznamenal: „Už spoustu let se snažíme oživovat lidové 
tradice, myslíme si, že k péči o zvířata to pěkně pasuje.“ Právě ze zoopar-
ku Kašpar, Melichar a Baltazar na koních a velbloudech a také doprovodní 
muzikanti vyrážejí a zastaví se všude, kde to mají předem domluveno, 
nebo kde na ně zamávají. Nápis K+M+B na futrech pak přinese stavení 
štěstí na celý začínající rok.                                                          (text a foto: sk) 

MěÚ Chomutov provedl vyhodno-
cení dosavadních poznatků a také 
připomínek Vás, občanů, k nově 
zavedené službě „Časové řazení ob-„Časové řazení ob-
čanů pomocí SMS zpráv na odboru čanů pomocí SMS zpráv na odboru 
dopravy“. dopravy“. Je tedy přirozené, že se 
s Vámi v následujících odstavcích 
o tyto závěry podělíme. Úvodem ješ-
tě podáváme informaci o organizační 
změně na MěÚ. 
1. Od 1. 1. 2004 se mění organizační 
architektura MěÚ Chomutov. K dosa-
vadnímu odboru dopravy a silniční-odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství ho hospodářství se připojují agendy 
výkonu přenesené působnosti (státní 
správy), tj. agenda občanských prů-
kazů, cestovních dokladům, matriky 
a projednávání přestupků. Nový ná-
zev odboru je odbor dopravních odbor dopravních 
a správních činnostía správních činností. Pro Vás, ob-
čany, se touto změnou naprosto nic 
nemění a tedy nekomplikuje. Dosa-
vadní místa vyřizování Vašich žádos-
tí, popř. návštěv, se zatím nemění. 
Naopak, naše město pro Vás zajistilo 
zlepšující úpravu ve III. patře budovy 
Zborovská, na registru silničních vo-
zidel, kde byl v závěru roku nainsta-
lován akustický a optický vyvolávací 
systém. Toto další zlepšení přenosu Toto další zlepšení přenosu 
informací pro občany znamená, že informací pro občany znamená, že 
je bude číselný displej a příjemný je bude číselný displej a příjemný 
gong upozorňovat na změnu stavu gong upozorňovat na změnu stavu 
a vyzývat dalšího občana k návště-a vyzývat dalšího občana k návště-
vě přepážky podle zobrazeného vě přepážky podle zobrazeného 
pořadového čísla. pořadového čísla. 
2. K vlastnímu „Konceptu“ objednávání 
občanů pomocí SMS zpráv. Systém již 
využívá asi 30% návštěvníků odboru 
dopravy. O jeho zavedení na MěÚ 
Chomutov opakovaně informovala ČT 
1 a zejména pak regionální televize. 
Protože obšírné informace k „Systému“ 
proběhly v místním tisku i v Chomu-
tovských novinách již vloni, na pod-
nět některých z Vás rekapitulujeme 
stručně seznam charakteristických 
zpráv (detailní návod je na titulní 
straně webu Města Chomutov - www. 
chomutov-mesto. cz). 
a)  Objednávám se poprvé, o „Sys-Objednávám se poprvé, o „Sys-

tému“ nic nevímtému“ nic nevím. Pak odešlu na 
tel. číslo 736 695 600 736 695 600 SMS ve tva-
ru: OD HLP REZ (u dovozu vozidla 
ze zahraničí jde o agendu „a“, pak 
je tvar OD2 HLP REZ). 

 Obvykle do 3 minut obdržíte SMS, 
která obsahuje:

 - vzorový příklad žádosti o objed-
nání,

 - soupis agend „b až f“, podle ně-
hož si občan svoji žádost zařadí; 
pokud by si ze seznamu nevybral, 
lze užít nejčastěji užívanou agen-
du „f“,

b)  Chci si již rezervovat čas. Chci si již rezervovat čas. Pří-
klady SMS odesílaných občanem 
na uvedené tel. číslo:

 OD REZ D 2901 1430 OD REZ D 2901 1430 - znamená: 
žádost o rezervaci, D-agenda vy-
řazení vozidla, požadovaný den 
29. leden, čas ve 14. 30,  nebo jen

 OD REZ D OD REZ D - zpráva znamená úpl-
ně totéž, ale čas i den si nestano-
vuji; výhodou takovéto zprávy je, 

že Vám „Systém“ nabídne nejbližší 
volný termín, třeba ještě tentýž 
den,

c) Systém“ na žádost podle b) od-Systém“ na žádost podle b) od-
poví textem, např.:poví textem, např.:

 Návrh; 29. 1. 2004; 15. 00 hodin. Návrh; 29. 1. 2004; 15. 00 hodin. 
Souhlasíte?Souhlasíte?

 Pokud souhlasíte, odešlete SMS: 
OD ANOOD ANO

 Pokud nesouhlasíte, odešlete SMS: 
OD NEOD NE

 Na odpověď máte 15 minut Na odpověď máte 15 minut a po 
tuto dobu Vám „Systém“ čas re-
zervuje. Je to dostatečně dlouhá 
doba, neboť se občané průměrně 
objednávají do 3 minut. Rekord 
udělal občan, který toto vše „vy-
korespondoval“ za 70 sec. 

d)  Pokud odpovíte OD ANO, „Sys-Pokud odpovíte OD ANO, „Sys-
tém“ Vám potvrdí rezervaci tém“ Vám potvrdí rezervaci 
textem:textem:

 Rezervováno, na odbor dopravy Rezervováno, na odbor dopravy 
dne 29. 1. 2004, v 15. 00 hod, dne 29. 1. 2004, v 15. 00 hod, 

volané číslo např. 14, kontrolní volané číslo např. 14, kontrolní 
číslo 7114 číslo 7114 (důležité, neztratit!), ), 
Zaplatíte správní poplatek max. Zaplatíte správní poplatek max. 
. . . Kč, Vaše návštěva bude . . . Kč, Vaše návštěva bude 
v místnosti č. 310A, 3. patro. v místnosti č. 310A, 3. patro. 

e)  Obecná doporučení:Obecná doporučení:
 - Nejlépe Nejlépe ještě před příchodem před příchodem 

na náš odbor si vyplňte tisko-na náš odbor si vyplňte tisko-
pispis, který má shodné označení (a 
= dovoz vozidla ze zahraničí, dále 
b až f), jako přehled agend, které 
obdržíte v SMS. Tiskopisy jsou na 
uvedených internetových strán-
kách a obsahují i soupis dokladů, 
které si občan musí s sebou vzít; 
tím zabráníte nesrovnalostem 
po příchodu na odbor dopravy. 
Jinak tiskopisy poskytuje rovněž 
INFORMAČNÍ SERVIS budovy ul. 
Zborovská a odbor dopravy. 

 - Protože SMS zpráva se žádostí zpráva se žádostí 
o úvodní nápovědu má cha-o úvodní nápovědu má cha-
rakter záznamu v telefonním rakter záznamu v telefonním 
seznamu Vašeho mobilu, uložte seznamu Vašeho mobilu, uložte 
si ji hned po přečtení tohoto si ji hned po přečtení tohoto 
článku ve tvaru:článku ve tvaru:

 OD HLP REZ, OD HLP REZ, pod číslo 736 695 736 695 
600. 600. 

 Pak můžete všechno zde napsa-Pak můžete všechno zde napsa-
né klidně zapomenout, neboť né klidně zapomenout, neboť 
kdykoliv v budoucnu, po ode-kdykoliv v budoucnu, po ode-
slání této „textovky“, s Vámi slání této „textovky“, s Vámi 
„Systém“ vše vykomunikuje. „Systém“ vše vykomunikuje. 

f)  Část občanů využívá další mož-
nosti objednat se na Informačním 
servisu budovy ul. Zborovská. Jde 
však o výjimky „kolemjdoucích“, 
neboť to znamená úřad navštívit.  
To ale samozřejmě nelze 24 hodin 
denně a 7 dnů v týdnu tak, jako u 
SMS. Není výjimkou, že se občané 
„esemeskami“ objednávají i ve 
22.30 hodin. 

A závěrem jedna upřímná výzva. 
O „Koncept SMS“ projevily zájem mj. 
magistráty takových měst, jako je 
Plzeň či Pardubice. Při návštěvách 
našich kolegů na MěÚ pak bylo 
v určitém kontrastu, když po 2 hodi-
nách od zahájení úředních hodin již 
míjeli na chodbě porůznu rozházené 
tiskopisy. V tomto smyslu bych proto 
apeloval na kulturnost návštěv části 
našich občanů. 

Nemohu si než přát, aby Vám všem 
byly ku prospěchu moderní služby 
zaváděné Městem Chomutov. 
                                  Ing. B. Rathouský,
               vedoucí odboru dopravních 
                             a správních činností 

Objednávky využilo doposud zhruba 30 procent lidí

Městská policie varuje občany, 
aby si do bytu nepouštěli cizí lidi. 
Podobný případ se stal minulý tý-
den, kdy si muž romské národnosti 
vyhlédl na Palackého ulici dvě ženy 
ve věku zhruba 70 let a snažil se 
k nim vetřít do bytu. Naštěstí ani 
jedna z nich nebyla sama doma 
a to neznámého muže odradilo. 
Se slovy, že chtěl jen pomoci 
s opravou svého auta, rychle zmi-
zel. „Obě ženy shodně strážníkům 

vypověděly, že jde o občana rom-
ské národnosti. Lidé by se proto 
měli nejprve kukátkem na dveřích 
přesvědčit, koho vlastně do bytu 
pouštějí,“ vyjádřil se Vladimír Va-
lenta z městské policie. V případě 
podezření volejte ihned linku 156 
(zdarma) a vyčkejte ihned příjezdu 
strážníků. „Podobné případy byly 
zaznamenány i v okolí Chomutova 
a vždy se přihodily starším obča-
nům,“ doplnil Valenta.             (mile)

Domáhal se vstupu do bytu 

Číselný displej a gong nad dveřmi 
vyzve občana k přepážce...

„Ukázalo se, jak je dobré mít ještě 
jeden náhradní zdroj, který dodávku 
tepla dočasně poskytl, měli bychom 
toho do budoucna využít,“ vyjádřila 
se starostka města Ivana Řápková 
o společnosti Actherm, jež trvale 
zásobuje jednu třetinu Chomutova 
a která v době havárie pomohla při-
tápět i ostatní byty. „Nevlastníme sice 
tak velký zdroj, abychom udrželi teplo 
a teplou užitkovou vodu pro Cho-
mutov i Jirkov současně, jsme však 
schopni v případě havárie poskytnout 
všem domácnostem alespoň přija-
telnou teplotu,“ vyjádřil se ředitel 
společnosti Karel Rovenský.       (mile)

(Dokončení ze str. 1)

Chtějí se připravit na havárie


