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Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova a.s. zareagoval na  některé 
připomínky občanů k jízdním řádům, 
které platí od prosince loňského roku, 
a provedl v něm následující úpravy: 

Linka č. 1 Linka č. 1 - v pracovní dny je při-
dán spoj s odjezdem v 18.05 hod. ze 
zastávky autobus. nádraží Jirkov do 
zastávky Globus.

Linka č. 3  Linka č. 3  - o sobotách a nedělích 
jsou spoje s odjezdem v 9.15 hod., v 
10.46 hod. a ve 12.59 hod. ze zastáv-
ky Povodí Ohře prodlouženy do za-
stávky Jezero. Odjezdy ze zastávky 
Jezero v 10.11 hod., v  11.25 hod. a 
ve 13.29 hod. 

Linka č. 5 Linka č. 5 -  v pracovní dny je spoj 
s odjezdem v 5.24 hod. ze zastávky 
Autoškola prodloužen  do  zastávky 
Zadní Vinohrady.  Odjezd ze zastávky 
Zadní Vinohrady v 6.11 hod. V pra-
covní dny je přidán spoj s odjezdem 
v 17.05 hod. ze zastávky Palackého 
do zastávky  Globus. 

Linka č. 9 Linka č. 9 - V pracovní dny je po-
sunut spoj s odjezdem ze zastávky  
Železárny v 16.35 hod na 16.33 hod. 
Současně je tento spoj prodloužen 
do zastávky Černovice. Odjezd ze 
zastávky Černovice v 16.55 hod. 

„Některé z připomínek lidí se 
do těchto úprav bohužel nevešly. 

Jsou  buď technicky neproveditel-
né a nebo by znamenaly razantní 
zásah do platných jízdních řádů s 
negativním důsledkem pro ostatní 
cestující,“ vyjádřil se Jiří Kubice z 
dopravního podniku.                      (mile)

V jízdních řádech MHD došlo k několika úpravám 

O prostory kasáren na Mostec-
ké ulici mají zájem podnikatelé, 
kteří by tu chtěli mít sklady na 
zboží. Podle místostarosty Jana 
Řeháka se dá poměrně velký ob-
jekt rozdělit do jednotlivých částí, 
jednu z nich pronajmout a druhou 
využít například pro startovací 
byty pro mladé lidi. „Jsou tu však 
ideální prostory i pro jiné využití, 
například zrealizovat zde vysokou 
školu technického zaměření. Je to 
sice běh na delší trať, který by stál 

čas a úsilí, ale vzhledem k nabíd-
ce stávajících škol, kdy je náš a 
karlovarský kraj na tom poměrně 
špatně s počtem nabízených škol, 
by byl vznik podobné školy velmi 
aktuální,“ vyjádřil se místostarosta 
Řehák. Navíc jsou v prostorách 
kasáren podle Řeháka ideální 
podmínky pro vybudování kuchy-
ně, jídelny, tříd i pro ubytování 
studentů a pro sportoviště. Podle 
starostky Ivany Řápkové se jedná 
o tak důležité území v lokalitě 

města, že by se měly v každém 
případě investovat peníze do 
studie proveditelnosti. „Připravili 
bychom podobný workshop jako u 
Žižkova náměstí a náměty na vy-
užití plochy bychom prezentovali 
veřejnosti,“ míní starostka Řápko-
vá.                                                  (mile) 

V kasárnách uvažují o vybudování vysoké školy

Maximální hranice sto tisíc 
korun pokuty a podle novely 
živnostenského zákona dokonce 
až jeden milión korun hrozí těm 
cestovním kancelářím, které ne-
byly pojištěny proti krachu. Výše 
pokuty se bude přitom odvíjet od 
toho, kolik cestovka prodala v ne-
pojištěném období zájezdů. 

Jak jsme již informovali, v 
současné době probíhají kont-
roly devíti místních cestovních 
kanceláří, u kterých zaměstnanci 
živnostenského úřadu prověřují, 
zda mají uzavřené pojištění proti 
úpadku. Přesto, že započaté kon-
troly mohou probíhat až několik 
týdnů či dokonce měsíců, už nyní 
lze s určitostí říct, že ne všechny 
cestovní kanceláře se chovají, jak 
mají. „Podle dosavadního průbě-
hu lze konstatovat, že po celou 
dobu své existence byly pojiště-
ny pouze tři cestovní kanceláře, 
a to  Sport - S, s.r.o., Cestovní 
kancelář Vlna a CK PERN. Trest 

v podobě finančních sankcí po-
stihne tři ze zbylých šesti ces-
tovek, které  nebyly pojištěny 
jen po určitou dobu, ovšem  tři 
cestovní kanceláře nemají pojist-
né smlouvy dodnes. „Ze zákona 
o cestovním ruchu jim můžeme 
živnost zrušit nebo pozastavit. 
Pokud v průběhu řízení doloží 
dodatečně pojistnou smlouvu do 
doby vydání rozhodnutí, může-
me jim živnost z naší dobré vůle 
ponechat, ale postihne je každo-
pádně finanční sankce,“ prohlásil 

vedoucí obecního živnostenského 
úřadu Vladimír Dědeček. Cestují-
cí veřejnost však podle jeho slov 
nemusí mít obavy, neboť je pod-
le zatím dostupných informací 
velmi pravděpodobné, že žádné 
vlastní zájezdy neorganizovaly. 
Pro lepší informovanost lze pojiš-
tění jakékoliv cestovní kanceláře 
vyhledat na webových stránkách 
ministerstva pro místní rozvoj 
- www.mmr.cz v sekci Seznamy 
pojištěných cestovních kanceláří.  
                                                   (mile)

Obecní živnostenský úřad v současné době provádí kontroly cestovních kanceláří

Nepojištěným cestovkám hrozí pozastavení živnosti 

Přijmeme muže i ženy
na funkce:

• asistent managera
• obchodní zástupce
• referent  • prodejce
• vedoucí  • skladník
Požadujeme: příjemné a komu-
nikativní vystupování
Tel. : 474 622 236; 605 277 622

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

V CENTRU MĚSTA
Tel.: 737 143 766 
 po 19. hod. také 474 652 308 


