
âTRNÁCTIDENÍK MùSTA CHOMUTOVA

18. února 2004                                       ročník VI.               Zdarma do každé domácnosti

  č. 4

Přesto, že radnice se stále 
ještě nevzdala myšlenky, že by 
zcela zastavěla plochu Žižkova 
náměstí, hledá v současné době 
takové řešení, které by bylo při 
stávající situaci a v městském 
rozpočtu investic nejoptimál-
nější. V programu regenerace 
městské památkové zóny, ve 
kterém byl splněn základní po-
žadavek přemístit autobusové 
nádraží z historického centra 
města, je navržen dlouhodobý 
výhled využití této lokality. 

V první etapě, která by se měla 
začít realizovat ještě letos, hodlá 
město zbourat bývalou výpravní 
budovu, jejíž investice do oprav 
by byla podstatně nákladnější 
než dvoumiliónová demolice. 

Ve studii, která je pracovně na-
zvána „Žižkovy sady“, se počítá 
s maximální výsadbou vzrostlé 
zeleně a parkovými úpravami a se  
dvěma parkovacími plochami na te-
rénu. Blíže k radnici bude čtyřicet 
čtyři stání, na ploše bývalého auto-
busového nádraží dalších padesát 

tři míst. „Místo výpravní budovy 
bude malá stavba, kde se počítá 
s cukrárnou a sociálním zaříze-
ním. Po dopracování projektu 
budeme znát jak finanční nákla-
dy, tak i časový rozvrh,“ prozra-
dil místostarosta Jan Řehák. Prá-
vě proto, že je centrum města 
s přilehlými plochami poměrně 
atraktivním místem, radnice se 
stále nevzdala názoru plochu 
zcela zastavět, jak tomu bylo až 
do roku 1946.  

Podmínkou však je, aby sou-
částí zástavby bylo i podzem-
ní parkoviště. Po neúspěšných 
jednáních v minulosti s praž-
skou firmou Amadeus vkládají 
představitelé města naděje 
například do Evropského in-
formačního centra. „Odbor 
rozvoje a investic města proto 
dostal za úkol medializovat na-
bídku za hranicemi republiky. 
Například v Bílině postupovali 
stejně a získali šest zájemců 
o rekonstrukci tamních lázní,“ 
netají se myšlenkou místosta-
rosta Řehák a dodává, že je 
to jedna z cest, jak ušetřit 
peníze v rozpočtu města. 
K využití Žižkova náměstí se 
vyjadřovali i občané v anketě 
Hovory o městě a zabývali se 
jím i studenti architektury. 
Jejich projekty byly před tře-
mi lety vystaveny v budově 
městského úřadu, poslední 
studentské práce vznikly 
v loňském roce.              (mile) 
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Slovo starostky
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Pouhých pětatřicet procent 
absolventů autoškol na Chomu-
tovsku uspěje hned napoprvé při 
zkouškách. Průměr Ústeckého 
kraje je přitom dvaasedmdesát 
procent. „Zaznamenali jsme do-
konce „rekord,“ kdy se podařilo 
výtečníkovi udělat zkoušku až 
na šestnáctý pokus. Z poznatků 
instruktorů vyplývá, že někteří 
žáci jsou schopni dostavit se na 
cvičnou jízdu v podnapilém stavu 
a při samotných zkouškách není 
výjimkou, kdy žák napíše test 
z 65 možných bodů na 20,“ kroutí 
nevěřícně hlavou vedoucí odboru 
dopravy Bedřich Rathouský. Touto 

varující informací se minulý tý-
den zabývali i radní města. Podle 
nich by měly jednotlivé autoškoly 
provést opatření ke zvýšení úspěš-
nosti při získávání řidičáků. Radní 
proto požadují informace, kolik 
která autoškola měla žáků a jaká 
je jejich úspěšnost. Z dopravní sta-
tistiky vyplývá, že loni bylo vydá-
no 2 560 řidičských průkazů a 582 
mezinárodních. V našem správním 
území je podle aktuálního stavu 
39 850 držitelů řidičských průka-
zů, dalších 1 398 vlastní cizinci. 
U všech typů řidičáků je vydáno 
197 873 oprávnění. 

                  (Pokračování na str. 2)

Téměř patnáct set lidí řídilo, aniž by mělo řidičský průkaz

Jací (ne)řidiči jsou mezi námi?

Ve vestibulu městského úřadu na 
Zborovské ulici je vystaven model 
plastiky s názvem Kořeny od míst-
ního umělce Josefa „Šporgyho“ Švan-
cara. Aby si lidé mohli lépe před-
stavit, kde by mělo pískovcové dílo 
v budoucnu stát, a případně se 
k třem navrhovaným lokalitám 
v okolí kruhového objezdu na Palac-
kého ulici osobně vyjádřit, jsou zde 
pomocí fotomontáže vyobrazena 
jednotlivá místa. Lidé pak mohou 
své názory napsat do zdejší knihy, 
jejich názory budou poté prezento-
vány na březnovém jednání zastu-
pitelů. Radní se rozhodli investovat 
do materiálu a dopravy díla 200 
tisíc korun, práci chce autor odvést 
zdarma. Hodlá tak uctít památku po-
kácené lípy před jedním ze zdejších 
supermarketů.         (text a foto: mile) 

Mohou napsat 
svůj názor

Na místním poplatku za komu-
nální odpad dluží Chomutováci za 
předchozí dva roky 8 741 887 ko-
run. Jedná se o částku včetně penále, 
které činí zhruba 2,8 miliónu korun. 
Tyto nedoplatky má na svědomí 
8 411 plátců - dlužníků. Město má
v evidenci celkem 28 055 plátců - 
rodin, z nichž má 18 841 řádně po-
platek uhrazen. „Dokonce u dalších 
803 plátců vznikl přeplatek. Jedná 
se o ty, kteří buď zaplatili dopředu, 
nebo u nich nastal přeplatek díky 
stěhování a tito lidé si nepožádali 
o vrácení částky, která činila méně 
než padesát korun,“ zmínil se eko-
nom města Jan Mareš.                 (mile)

Dluhy má na svědomí 
více než osm tisíc lidí

Silný vítr uvolnil kořeny jedné 
z lip v aleji naproti chomutovskému 
hřbitovu natolik, že svými větvemi 
překážela trakčnímu vedení trolejbu-
sové dopravy, která tak ve směru na 
železárny musela být takřka na čtyři 
hodiny odkloněna. Pro zaměstnance 
technických služeb bylo v tu chví-
li  nebezpečné použít k odstranění 
větví stromu korby Avie, která byla 
v silném větru příliš vratká. „Půjčili 
jsme si proto od jedné jirkovské 
firmy plošinu na liazce, která je 
mohutnější, další místní firma zase 
poskytla autojeřáb. Oběma děkuji 
za jejich rychlou pomoc, kvůli nám 
totiž přerušily svou práci,“ reagoval 
ředitel technických služeb Jaro-
slav Hladík. Zároveň zdůraznil, že 
třináctimetrový odstraněný strom 
budou pravděpodobně následovat 
další v této aleji. „Budeme žádat od-
bor životního prostředí o povolení 
k odstranění dalších čtyř stromů, 
které by mohly v podobné situaci 
napáchat škodu. „Je to škoda, takové 
krásné stromy. Chodím touto cestou 
takřka každý den a nedovedu si to 
tu bez nich představit,“ vyjádřila 
se paní Olga Böhmová (na horním 
snímku vlevo) z Chomutova. 

                                  (text a foto: mile) 

Lípa nezvládla 
nápor větru

Vážení spoluobčané, jak jistě již 
víte, rozhodla jsem se spolu se svý-
mi místostarosty obnovit pořádání 
briefingů s občany. A hned první 
toto setkání mi přineslo několik 
překvapení - příjemných i méně 
příjemných. Příjemným zjištěním 
pro mě bylo především množství 
občanů, kteří na první setkání při-
šli. Byla jsem moc ráda, že se naši 
občané nebojí veřejně vystupovat 
a svobodně vyjadřovat své názory, 
stesky, přání i stížnosti. To svědčí 
o tom, že jsme se my všichni čtr-
náct let po sametové revoluci již 
naučili hájit své občanské postoje. 
A to je rozhodně dobrá zpráva 
pro celou naši společnost. Je taky 
zřejmé, že našim spoluobčanům 
nejsou osudy našeho města, jeho 
současnost i budoucnost, lhostejné. 
Přesto mě v souvislosti s briefin-
gem čekala i některá nepříjemná 
zjištění. Jedna starší paní napsala 
na radnici dopis, ve kterém si 
stěžovala, že jsem na setkání obí-
rala občany o čas svým mluvením. 
Dotyčná zřejmě nepochopila, že 
se nejedná o setkání občanů se 
sebou samými, ale že má právě 
jít o možnost intenzívnější a lepší 
komunikace mezi lidmi, kteří stojí 
v čele města a jejich spoluobčany. 
Právě proto mě zarazily i výsledky 
ankety na městských internetových 
stránkách, které hodnotí naši sna-
hu setkávat se více s občany ve 
stylu „stejně to nemá smysl“. Prav-
dou je, že neumím být kouzelnou 
babičkou, která by dokázala plnit 
všechna přání svých spoluobčanů 
(i když by se mi to někdy opravdu 
moc líbilo!), ale snad mohu slíbit 
„svým Chomutovákům“ alespoň to, 
že jsem připravena vždy vyslech-
nout jejich názory a brát na ně 
zřetel při svých rozhodováních. Má 
to smysl? Posuďte sami. Přeji vám 
všem (i těm skeptickým) hodně dů-
vodů ke spokojenosti.                          
                              Vaše Ivana Řápková

Šestnáct bytů v problémové lokalitě na Dukelské zkontrolovali minulý tý-
den zaměstnanci městského úřadu. Účelem kontroly bylo prověřit, zda tu 
mají lidé řádné nájemní smlouvy a zda je postaráno o děti. Byla zjištěna 
spousta nejrůznějších závad, které je zapotřebí řešit. „Našli jsme tři načerno 
užívané byty, přístup do nich budeme muset proto v nejbližší době zazdít,“ 
vyjádřila se Soňa Skalická z bytového oddělení a dodala, že někteří lidé 
byli dokonce napojeni načerno na elektřinu z vedlejšího baráku. „Musíme 
k celé situaci zaujmout stanovisko. Pokud lidé přijdou o bydlení a nenajdou 
si podnájem, je zapotřebí nasměrovat je tam, kde by si měli hledat nové 
ubytování. Pokud zjistíme, že jsou ohroženy děti a matka i otec je necha-
jí takříkajíc na ulici, jsme povinni udělat předběžné opatření,“ řekla nám 
přímo na místě Kateřina Němcová z oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
Podle místostarosty Rudolfa Kozáka (na snímku vpravo), který je předsedou 
výboru pro národnostní menšiny, Dukelskou všechno teprve začíná. „Každý 
týden budou pokračovat kontroly i v dalších problémových lokalitách města, 
například na Kadaňské,“ zmínil.                                                   (text a foto: mile) 

Neoprávněné užívané byty na Dukelské zazdí 
Městský architekt Jaroslav Pachner (druhý zleva) ukazuje radním studii 
„Žižkovy sady“.
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Jak jsme informovali již v minulém čísle Chomutovských novin, radnice při-
pravila anketu, která by měla být rozhodujícím faktorem při budování vyhra-
zených parkovacích míst ve městě. Je nutné proto vědět, na jakých sídlištích je 
zájem o vyhrazená parkoviště a kde lidé parkují, zda mají garáž a jakou cenu 
jsou ochotni zaplatit za parkování v blízkosti svého domu. Anketní lístek na 
této straně vyplňte a zašlete do 27. února do redakce CHN nebo osobně pře-
dejte na infocentru MěÚ na Zborovského ulici. Najdete jej i na internetových 
stránkách města www.chomutov-mesto.cz, na jednotlivé otázky můžete odpo-
vědět také pomocí SMS. V tomto případě je nutné odpovídat v tomto tvaru: 
OD POZ, poté uveďte následující pořadí otázek a typ vaší odpovědi - například OD POZ, poté uveďte následující pořadí otázek a typ vaší odpovědi - například 
1A,2C,3A 1A,2C,3A apod. na telefonní číslo 736 695 600736 695 600. Stejné anketní lístky rozesla-
lo město i ředitelům základních škol, aby je rozdali dětem. V případě zájmu 
o problematiku parkování tedy prosíme rodiče dětí o jejich vyplnění a včasné 
odeslání zpět do školy. Anketa bude vyhodnocena koncem března. (mile)

Anketní lístek: Vyplnit jej můžete i přes internet a SMS

Máte zájem o vyhrazená parkoviště?

Chomutovská nemocnice pořádá 
od února letošního roku veřejnou 
sbírku k zabezpečení finančních pro-
středků. Ty budou použity na nákup 
RTG simulátoru pro Onkologické cen-
trum Chomutov. Jedná se o speciální 
RTG doplněný kvalitním softwarem, 
který simuluje ozařování za daných 
podmínek. Zařízení je v současné 
době nejoptimálnější variantou při 
léčbě nádorových onemocnění. Cho-
mutovská radnice se rozhodla již 
loni přispět poměrnou částkou podle 
počtu obyvatel ve městě a poskytla 
nemocnici 2 200 000 korun. 

Nemocnice žádá touto cestou 
o podporu ze strany veřejnosti. Kdo 
z vás bude chtít přispět na nákup 
zmíněného přístroje, může po-
slat finanční prostředky na účet 
u HVB Czech Republic, a.s., pobočka 
CV, číslo účtu: 029035 0083/2700. číslo účtu: 029035 0083/2700. 
V prostorách chomutovské polikliniky 
a ve vestibulu městského úřadu budou 
rovněž v dohledné době nainstalová-
ny zapečetěné pokladničky. Onkolo-
gické centrum Chomutov poskytuje 
radioterapeutické služby svým pacien-
tům nejen z Chomutova, ale například 
Mostu, Loun, Karlových Varů, Rakovní-
ka a Sokolova. Ročně se tu ošetří více 
než 1 000 nových pacientů.          (red) 

Nemocnice 
vyhlásila sbírku

Vážení podnikatelé,Vážení podnikatelé,
projekt RATING MSP běží již více než 
čtvrt roku. Cílem je zprůhlednit trh 
malých a středních podnikatelských 
subjektů (MSP) a umožnit fyzickým 
a právnickým osobám rovnější po-
stavení při obchodních vztazích 
s bankami, velkými korporacemi a in-
stitucemi státní správy. Byl vytvořen 
systém dodávky RATINGU pro MSP. 
Abychom vám ještě více umožnili 

snadnější přístup k RATINGU, nabízí-
me jeho zpracování do 31. 3. 2004 za 
sníženou cenu. Členská firma Okresní 
hospodářské komory v Chomutově 
zaplatí 2 600 Kč místo 3 600 Kč 
a nečlenská firma 2 800 místo 3 800 
Kč. Využijte této nabídky ihned a 
kontaktujte úřad OHK v Chomutově 
Bc. Ivanu Košanovou nebo Evu Stahlo-
vou na telefonním čísle 474/628 288 
nebo e-mailem urad.ohkcv@tpcv.cz. 

Stáří nemusí být zase tak „še-
divé,“ když si jej umíme zpestřit. 
A odchodem do důchodu přece 
život nekončí. Své o tom ví lidé, 
jejichž návštěvy se na Akademii 
3. věku ve Středisku knihovnických 
a kulturních služeb na Palackého 
ulici staly nutnou pravidelností. Le-
tos v pořadí již čtvrtý ročník nabízí 
opět nepřebernou škálu vzděláva-
cích přednášek pro lidi v důchodo-
vém věku od novinek v regionální 
literatuře, umění až po cestopisné 
přednášky či estetiku oblékání nebo 
reflexní terapii. „Většinou se snažíme 
připravit okruh témat podle zájmu 
účastníků a nechybí ani zájezd. 
Přednášky navštěvuje pravidelně 
zhruba třicet lidí od 60 do 70 let, 
mnohým z nich byste však hádali 
tak o deset méně. Věk si nepřipouští 
a snaží se tu u nás seberealizovat,“ 
vypráví zaměstnankyně SKKS Stani-
slava Husáková. Vzorným příkladem 
je sedmasedmdesátiletý Jiří Ouřed-
ník, který dojíždí na vzdělávací 
cyklus již druhým rokem z Kadaně. 
„Je to tu na velmi slušné úrovni, 
třicet let jsem žil v Praze a jediné, 
po čem se mi zasteskne, jsou právě 
přednášky, zejména v zimním ob-
dobí. Lidé jsou dnes zvyklí chodit 
jen do hospody,“ vypráví bývalý 
elektrikář projektant a netají se, že 
by uvítal do budoucna i přednášky 
o psychologii a společenských nau-
kách. Akademii si nemusíte nutně 
předplatit za 200 korun, lze cho-
dit za třicetikorunový poplatek na 
jednorázové přednášky dle vlast-
ního výběru. A co vás čeká příště? 
O výtvarném umění v regionu ve 
20. století pohovoří již 3. března 
bývalý ředitel SKKS Vladimír Valeš. 
                                                             (mile)

Odchodem do důchodu přece nic nekončí

Na poslední přednášce se mohli zájemci dozvědět něco o reflexní terapii. 
Jak je účinné masírovat reflexní plošky na nohou, vysvětluje na našem 
snímku názorně na jedné z účastnic, paní Zdeňce Lillové (vlevo) z Cho-
mutova terapeutka Jiřina Henlichová (uprostřed).                          (foto: mile) 

Chcete - li uplatnit sníženou sazbu u poplatku ze psů či jakéhokoliv 
z typů osvobození, je třeba doložit správci poplatku - městskému úřadu 
údaje o nároku na přiznání snížené sazby poplatku či osvobození.
Potřebné doklady:Potřebné doklady:
•  Snížená sazba: Snížená sazba: 200,- Kč - důchodci - potvrzení o pobírání plného důcho-

du (starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí, invalidní) - výměr nebo potvr-
zení, který důchodce dostává od České pošty při výplatě důchodu.

• Osvobození zákonné: Osvobození zákonné: nárok má osoba s průkazem ZTP/P - nový průkaz 
III. typu zvláštních výhod (dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb.)

 osoba, jíž přikazuje držení psa zákon - např. zákon o myslivosti - prů-
kaz člena myslivecké stráže apod., potvrzení, že pes absolvoval speci-
ální záchranářský výcvik

• Osvobození na dobu přechodnou: Osvobození na dobu přechodnou: 2 roky - je nutné potvrzení o převzetí 
psa z útulku města Chomutova - předávací protokol, potvrzení o kast-
raci - doklad od veterináře s vyznačením úhrady za provedený úkon.   
                                                                                                                                       (jmš)

Radíme vám: občan v různých životních situacích

Radní se seznámili se třinácti pro-Radní se seznámili se třinácti pro-
gramy gramy prevence kriminality na rok 
2004, které bude posuzovat Minister-
stvo vnitra ČR. Prioritou pro letošní 
rok je v oblasti situační prevence 
integrovaný záchranný systém, pro-
pojení městského kamerového sys-
tému s Policií ČR, v oblasti sociální 
prevence se jedná o prevenci krimi-
nality mládeže, prevenci související 
s drogami apod. Jednotlivé projekty 
předložil odbor rozvoje a investic 
města, Městská policie, občan-
ské sdružení Cíl, obě zdejší zvlášt-
ní školy, Středisko knihovnických 
a kulturních služeb a soukromé gym-
názium. Město se letos hlásí již po-
deváté, doposud získalo 10,5 miliónu 
korun. Vloni se z celkového počtu 
8 podaných projektů zrealizovalo 
6 projektů za 587 000 korun. 

Radní souhlasí s tímRadní souhlasí s tím, aby se naše 
město 10. března poprvé zapojilo do 
pravidelné celorepublikové akce na 
podporu Tibetu. Ta má připomenout 
45. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, 
potlačené čínskou armádou. O vyvěše-
ní tibetské vlajky před budovou radni-
ce požádalo město občanské sdružení 
Lungta. Má být jakýmsi symbolem 
solidarity se zemí, kde jsou téměř 50 
let porušována lidská práva. 

Za loňský rok eviduje odbor do-Za loňský rok eviduje odbor do-
pravy 2 135 přestupkůpravy 2 135 přestupků,  v nichž jsou 
i nevyřízené přestupky, které byly 
převzaty ze zaniklého okresního 
úřadu. Většinou se jedná o přestupky 
v souvislosti s řízením motorového 
vozidla. Ve 309 případech se nařídil 
zákaz řízení motorových vozidel, ve 
1 104 případech byla  uložena pokuta 
a v jednatřiceti případech napomenutí. 
Pokuty jsou celkově vyčísleny částkou 
4 270 300 korun, z tohoto objemu byl 
uhrazeno 1 622 272 korun. Neuhra-
zené přestupky se vymáhají formou 
exekucí.                                                    (mile)

Radní projednali

Ministerstvo školství schválilo 
Chomutovskému soukromému gym-
náziu od příštího školního roku 
zahájení dálkového studia, čímž 
se soukromé gymnázium v našem 
městě stalo jediným v Ústeckém 
kraji, které tento druh studia na-
bízí. Proto jsme položili jeho ředi-
teli Pavlu Cibulkovi několik otázek, 
které si třeba budou klást i někteří 
zájemci o toto studium.

„Komu je vlastně dálkové gymna-„Komu je vlastně dálkové gymna-
ziální studium určeno?“ziální studium určeno?“

Přihlásit se může každý, kdo má 
dokončeno základní vzdělání a kdo 
má zájem získat maturitu. Věříme, 
že mezi občany Chomutova, ale 

Chcete po letech opět začít studovat?

Obecní živnostenský úřad za-Obecní živnostenský úřad za-
hájil minulý týden kontroly hájil minulý týden kontroly de-
víti cestovních kanceláří, aby pro-
věřil, zda mají uzavřené pojištění 
proti úpadku. V případě porušení 
tohoto živnostenského zákona 
jim hrozí sankce v podobě po-
zastavení nebo dokonce zrušení 
živnosti. O výsledcích kontroly 
budeme včas informovat.    (mile)

i mezi lidmi z celého kraje, je 
mnoho lidí, kteří ke své práci nut-
ně maturitu potřebují, třeba i kdy-
si s maturitním studiem začali, ale 
nedokončili ho. Vítáni jsou všichni 
bez rozdílu věku a samozřejmě 
i současní nezaměstnaní, kteří by 
si rádi dálkovým studiem zvýšili 
kvalifikaci.    (Pokračování na str. 5)

Těhotenství není žádná nemoc, 
ale krásné období, které by si měla 
každá maminka jaksepatří vychut-
nat. Přesto - jak říkají odborníci, 
vydá fyziologický porod podobnou 
zátěž, jako nošení dvou tun uhlí do 
třetího poschodí. Zbavit se předsud-
ků, strachu a obav z možných kom-
plikací je někdy dost těžké. Mnohdy 
tomu brání vlastní nevědomost rodi-
ček, která může v jejich myšlenkách 
pak doslova „naprogramovat“ řadu 
negativních úvah. A přitom stačí tak 
málo. V městské sportovní hale pro-
bíhá již druhý kurz Mimi klubu pro 
nastávající maminky, ve kterém se 
ženy dozví během šesti lekcí mnoho 
zajímavých věcí. Je vhodným dopl-
něním cvičení, které tu pro těhotné 
rovněž probíhá. „Naposledy jsem 
rodila před 14 lety a spoustu věcí 
okolo porodu tehdy nevěděla. Druhé 
těhotenství si chci užít,“ netajila se 
pětatřicetiletá Hana Bartoňová. Kurz 
ale navštěvují i prvorodičky. „Jsme 
tu od toho, abychom je seznámili 
se životosprávou a fyziologickou 
anatomií těla, proč a jak se jejich 
tělo změní v těhotenství. Také jak 
předejít ranním nevolnostem, nau-
číme je dýchat, posilovat pánevní 
dno, prostě vše, co budou při poro-
du potřebovat. Nechybí ani návště-
va porodního sálu, aby se maminky 

Porodní asistentka M. Futerová (vlevo) předvádí nastávající mamince Mi-
chaele Hubkové (uprostřed) nácvik relaxační polohy, kterou lze využít při 
první době porodní.                                                                               (foto: mile) 

Díky Mimi klubu mají vše pod kontrolou 

seznámily se zdejším prostředím,“ 
prozradila porodní asistentka Mi-
roslava Futerová. Její kurzy jsou 
jakýmsi pokračováním sedmileté 
působnosti sestry Dagmar Pilnáč-
kové, která byla v chomutovské 
porodnici prvním průkopníkem při 
podobných akcích.

„Těší mne, že můžeme za velké 
podpory primáře zdejší porodnice 
MUDr. Pavla Lochovského poskytnout 
budoucím maminkám takovou akci. 
Probíhat bude během celého roku 
kromě letních prázdnin,“ vyjádřila se 
ředitelka Správy sportovních zařízení 
Jitka Fischerová.                               (mile)

1)1) Bydlíte v sídlišti Bydlíte v sídlišti 
  A  - Březenecká   E - Zahradní 
 B  - Kamenný vrch    F - Horní Ves -Jitřenka
  C - Kamenná   G - Horní Ves - Severka
  D - Písečná   H - Horní Ves - Luna
2)2) Užíváte auto Užíváte auto  3)  Parkujete3)  Parkujete
  A - denně   A - před domem
  B - občas   B - v garáži
  C - ne   C - kde se dá
4)4) Garáž máte Garáž máte 
  A - v místě bydliště
  B - v docházkové vzdálenosti menší než 500 m
 C - v docházkové vzdálenosti větší než 500 m
  D - mimo sídliště
  E - nemám
5)5) Máte zájem o pronájem parkovacího místa v hromadné garážiMáte zájem o pronájem parkovacího místa v hromadné garáži
  A - ano
  B - ne
6)6) Máte zájem o pronájem parkovacího místa na parkovišti v blízkosti Máte zájem o pronájem parkovacího místa na parkovišti v blízkosti 

domu, kde bydlítedomu, kde bydlíte
  A - ano
  B - ne
7)7) Cena, kterou jste ochotni zaplatit za parkovací místo v hromadné Cena, kterou jste ochotni zaplatit za parkovací místo v hromadné 

garážigaráži
  A - do 500,- Kč/měsíc
  B - více než 500,- Kč/měsíc
8)8) Cena, kterou jste ochotni zaplatit za parkovací místo na parkovišti Cena, kterou jste ochotni zaplatit za parkovací místo na parkovišti 

v blízkosti domu, kde bydlítev blízkosti domu, kde bydlíte
  A - do 500,- Kč/měsíc
  B - více než 500,- Kč/měsíc
9)9) Máte zájem o pronájem parkovacího místa proMáte zájem o pronájem parkovacího místa pro
  A - 1 automobil
  B - 2 a více automobilů

Město Chomutov Vám děkuje za vyplnění a spolupráci při projektu Město Chomutov Vám děkuje za vyplnění a spolupráci při projektu 
regenerace Vašeho sídliště. regenerace Vašeho sídliště. 

(Dokončení ze str. 1)
Alarmující je i ten fakt, že 1 465 

lidí, kteří v loňském roce řídili, ne-
mělo podle zjištění Policie ČR ani 
řidičský průkaz.

Všechny přestupky byly předány 
k řešení na odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství městského úřadu. 

Jací (ne)řidiči jezdí mezi námi?
„Zákonné přestupky jsou bohužel vel-
mi mírné. V evidenci máme i takové 
lidi, kteří byli při řízení vozidla bez 
řidičského průkazu přistiženi několi-
krát. Přesto se nedaří jim dát zákaz 
do té míry, aby, až je chytíme příště, 
to byl už trestný čin,“ informoval 
místostarosta Jan Řehák.              (mile)

  

Odtah auta je účinným prostředkem
Pomocí speciálního auta s hydrau-

lickým ramenem odtáhla městská 
policie společně s technickými služ-
bami města za necelé čtyři měsíce 
přes 130 vozidel. Za dokončený od-
tah zaplatí řidiči tisíc korun, navíc 
ale musí uhradit pokutu za parkov-
né. Pokud stačí ke svému autu do-
běhnout ještě před odtažením, stojí 
je to zhruba polovinu. „Je to zřejmě 
jediné účinné ponaučení pro špatně 
parkující řidiče. Když jsme totiž od 
odtahů nedávno kvůli sněhu na čas 

odstoupili, řidiči opět začali parko-
vat na nesprávných místech,“ podo-
tkl místostarosta Jan Řehák. 

Chomutovská radnice zažádá 
ministerstvo pro místní rozvoj 
o peníze na dostavbu Domu 
s pečovatelskou službou v Mer-
kuru. Zde ještě chybí vývařovna 
a prádelna. Projekt je vyčíslen na 
27 mil. korun, z toho město může 
poskytnout 6,7 mil. korun 


