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Vzhledem k množícím se dota-
zům adresovaným odboru doprav-
ních a správních činností ze strany 
řidičů ohledně platnosti dosavad-
ních řidičských oprávnění poskytu-
jeme následující informace.

1. Dosud je zákonem upravena 
platnost ŘP takto:
Řidičské průkazy vydané  Řidičské průkazy vydané  
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 
                                                        platí do 31. 12. 2007 platí do 31. 12. 2007 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 
                                                          platí do 31. 12. 2010platí do 31. 12. 2010
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
                                                        platí do 31. 12. 2013. platí do 31. 12. 2013. 

2. V souvislosti se vstupem ČR 
do EU v květnu 2004 uveřejnila 
některá média informace o tzv. 
EURO řidičských průkazech EURO řidičských průkazech (se 
znakem EU), které by se měly za-
čít vydávat po tomto termínu. Náš 
odbor obdržel rámcovou informaci 
ministerstva dopravy (MD), která se 
týká pouze technologie zpracování 
žádosti o EURO ŘP. Zásadní změ-
na spočívá v tom, že nově budou 
ŘP kompletovány v Praze, nikoliv 
tedy jako dosud na našem odboru 
dopravy. To se samozřejmě promít-

ne do lhůty pro vydání nového ŘP 
(u vydávání cestovních dokladů je 
např. zákonná lhůta do 30 dnů). 
V současnosti přitom náš odbor 
zpracovává žádosti o ŘP ve lhů-
tě dvou po sobě následujících 
úředních dnů (v pondělí žádost, 
ve středu nový ŘP). Týdně je tak 
vystaveno asi 100 nových ŘP. Náš 
současný odhad doby pro vystave-
ní EURO ŘP je zhruba 10 dní. 

- Na MěÚ Chomutov Na MěÚ Chomutov se bude nově 
provádět kontrola údajů na žádosti 
o ŘP, posoudí se správnost a úpl-
nost vyplnění. Takto připravené 
žádosti budou každý den speciální 
dopravou zasílány ke zpracování 
do Prahy, do tzv. personalizačního 
centra MD.

Zde se sejdou žádosti zaslané 
z celé ČR a v noci budou zpracová-
vány. Druhý den se přepraví na jiné 
pracoviště MD k digitálnímu zpra-
cování, scanování fotografie atd.

- V průběhu tohoto procesu V průběhu tohoto procesu se 
vyhodnocuje chybovost a pře-pře-
kvapivě se „připouští zpoždění či kvapivě se „připouští zpoždění či 
dokonce ztracení žádostí“. dokonce ztracení žádostí“. Po za-
slání vyhotovených EURO ŘP zpět 
na náš úřad dojde k jejich vydá-
vání občanům. Při zjištění chyb 

v údajích nového dokladu se bude 
opakovat cyklus od podání žádosti 
občanem.

Závěry:Závěry:
1. Naši občané se již nyní chova-

jí pragmaticky a výměny ŘP podle 
uvedených termínů odkládají za 
květen 2004, kdy si již nechají 
vystavit nový EURO ŘP. Náš úřad 
vytvoří vstřícné a ekonomicky ještě 
zdůvodnitelné podmínky pro zvlád-
nutí očekávaného náporu.

2. Přínosem pro občany našeho 
města bude proto Koncept časové-
ho řazení pomocí SMS, který vedení 
města v loňském roce na odboru 
dopravy zavedlo. Ty, kdo se na 
odbor dopravy pomocí mobilu 
objednají (nikoliv přes Informační 
servis), bude možno vyrozumět 
krátkou textovou zprávou o tom, že 
jejich nový EURO ŘP byl již z Prahy 
do Chomutova zaslán. Bez fronty si 
pak nový EURO ŘP vyzvednou. Ne-
bude v silách současného jediného 
pracovníka evidence řidičů zodpo-
vídat telefonické dotazy občanů.

3. Obdobný systém pro občany 
bude rovněž zaveden v oblasti ces-
tovních dokladů.                          (rat)

Řidiči si raději počkají na nové řidičáky 

 MĚSTO CHOMUTOV  MĚSTO CHOMUTOV 
 Vás srdečně zve v sobotu 27. března od 20 hodin na Vás srdečně zve v sobotu 27. března od 20 hodin na

 „REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHOMUTOVA“,  „REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHOMUTOVA“, 
 který se koná v Městském divadle v Chomutově  který se koná v Městském divadle v Chomutově 

K tanci i poslechu hraje Taneční orchestr Josefa Hlavsy, večerem bude 
provázet Alexandr Hemala.
V programu vystoupíV programu vystoupí Petra Janů, Karel Černoch, Janek Ledecký, The 
Beatles performed by Brouci, Beethoven D.C., Sportovní taneční klub 
Chomutov - Jirkov, TŠ Stardance Chomutov.
Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola.Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola.
Cena vstupenek: Cena vstupenek: sál 300 Kč, balkon a přísálí, foyer balkon 200 Kč. Před-
prodej vstupenek probíhá v Městském informační centru v Chelčického 
ul. (tel. : 474/637 460) od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

ProdejProdej
• Prodám levně Prodám levně starší plynový sporák 

zn. MORA. Tel: 604/540 097.
• Prodám garážová vrataProdám garážová vrata, kovová, dvou-

křídlá, výška 198 cm, šířka 268 cm, včetně 
vnějšího rámu a zámku. Cena dohodou. 
Tel: 474/620 084.

• Prodám mrazák Prodám mrazák ZANUSSI, 5 zásu-
vek, bezvadný stav. Cena dohodou. Tel: 
737/542 923.

• Prodám kočárek Prodám kočárek pro dvojčata, troj-
kombinace, modrostříbrná barva. Cena 
dohodou. Tel: 728/260 348.

• Prodám motocykl Prodám motocykl Jawa 250 za 2 000 
Kč. Tel: 604/765 127.

• Prodám dětskou Prodám dětskou rozkládací stoličku 
a zcela funkční kasu TEC. Tel: 724/238 144.

• Prodám příručku Opravy Prodám příručku Opravy AUDI 80/90, 
plechové disky na OPEL ASTRA, VECTRA, 
ALU disky na VW s pneu BARUM BRAVURA. 
Tel: 723/613 857.

• Prodám FORD MONDEO Prodám FORD MONDEO kombi 1,8 TD, 
RV 96, červená barva, el. okna, centrál, 
střešní okno, vyhřívané přední sedačky 
+ přední okno. Cena: 110 000 Kč. Tel: 
605/702 779.

• Prodám zahrádku Prodám zahrádku ve velmi pěkném 
prostředí lokality Zátiší, chatka je podskle-
pená. Cena dohodou. Tel: 604/916 985.

• Prodám pšenici Prodám pšenici a selata na dokrmení. 
Tel: 777/161 051.

• Prodám kočárek Prodám kočárek pro dvojčátka, málo 
používaný. Levně. Tel: 736/698 480.

• Prodám dámskou čepici Prodám dámskou čepici ze stříbrné 
lišky a límec na kabát, dále ždímačku na 

5 kg prádla, hrnec sádelňák na 10 l, kanys-
tr na benzín 5 l. Tel: 474/659 490.

• Prodám dr. byt 1+3 Prodám dr. byt 1+3 s balkonem 
v 7. patře na Kamenném vrchu. Krásný 
výhled, příjemné a klidné bydlení. Cena: 
275 tis. Kč. Tel: 723/154 816.

• Prodám Š FORMAN 135Prodám Š FORMAN 135, r. v. 1992, 
pojízdný bez TP. Cena: 8 000 Kč. Tel: 
737/551 710.

• Prodám kočárek trojkombinaciProdám kočárek trojkombinaci, nafu-
kovací kola. Cena: 2 300 Kč. Sleva 500 Kč 
při rychlém jednání. Tel: 737/788 749.

• Pro truhláře! Pro truhláře! Prodám svářecí aparát, 
úplně nový, na pásové pily, přidám mo-
sazný plíšek a zdarma el. kuchyňský ro-
bot. Kontakt: Vladimír Podzimer, Kostnická 
4100, Chomutov.

• Prodám na trabanta Prodám na trabanta tři pneu a řadu 
drobných náhradních dílů - nové. Tel: 
474/688 723.

• Prodám sportovní Prodám sportovní dětský kočárek, 
polohovací rukojeť, nafukovací kola, 
trojkombinace, taška, snadná údržba, za 
přijatelnou cenu. Tel: 737/309 150.

• Prodám pěkný dr. byt 2+1 v Prodám pěkný dr. byt 2+1 v centru 
CV, vestav. skříň, nová kuch. linka atd., 
komora + sklep, vše v dosahu - výborná 
dostupnost. Cena: 380 tis. Tel: 603/332 
538.

• Prodám studentský pokoj Prodám studentský pokoj „Aleš“, 
dvoulůžkový, mahagon. Cena: 1 500 Kč. 
Tel: 474/620 267, 605/590 951.

• Prodám zahrádku Prodám zahrádku v osadě Třešňovka. 
Cena dohodou. Tel: 474/621 367.

• Prodám sportovní kočárekProdám sportovní kočárek, nafuko-
vací kola, barva zeleno-modrá, 3 měsíce 
používaný. Původní cena 6 500, nyní 
3 900 Kč. Tel: 604/715 318.

• Prodám restituční nároky Prodám restituční nároky za nevyda-
né pozemky v CV za velmi rozumnou cenu 
- ihned. Tel: 474/654 075, 724/214 118.

• Prodám zahradu Prodám zahradu 4 ary, zděná pod-
sklepená chata, 4 ovocné stromy, 3 okras-
né stromy, CV. Tel: 605/422 199, 776/880 
076.

• Prodám byt v CV 2+1 Prodám byt v CV 2+1 velký, zaříze-
ný, Holešická ul. Cena: 300 tis. Kč. Čistý 
vchod. Tel: 736/527 537.

• Prodám Škodu FormanProdám Škodu Forman, TK + EM le-
den 2006, tažné zařízení, imobilizér. Cena: 

28 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel: 
474/656 507, 603/975 978.

• Prodám vnitřní dveřeProdám vnitřní dveře, bílé 2/3 sklo, 
80L a 80P. Cena za kus 450 Kč. Tel: 732/
732 343.

• Prodám novou přenosnou tašku na Prodám novou přenosnou tašku na 
malého psa. malého psa. Původní cena 700, nyní 500 
Kč. Tel: 474/656 507, 603/975 978.

• Prodám lam. rošt Prodám lam. rošt + podušky na 
bolesti páteře, jako nový, původní cena 
6 000, nyní 2 000 Kč. Dále el. vařič - levně, 
instalatérská brašna - jako nová. Cena: 150 
Kč. Tel: 474/688 818.

• Prodám dvougenerační rod. vilkuProdám dvougenerační rod. vilku, 
1. patro po částečné rekonstrukci, sklepy, 
velká garáž, u domu malá zahrádka. Za 
odhadní cenu. Tel: 474/688 818.

• Prodám dřevotřískové deskyProdám dřevotřískové desky, různé, 
větší množství. Dále starší prkna z pod-
lahy vhodná na chatu či zahradu. Nutno 
vidět. Dohoda. Tel: 474/688 818.

• Prodám buklé - běhounyProdám buklé - běhouny, celkem asi 
14 m za 300 Kč. Dále lustry + lampička 
na zeď, levně. Různá transistorová radia, 
starší, vhodná na součástky, levně. Tel: 
474/688 818.

• Prodám disky na os. auto Prodám disky na os. auto - rozteč 
šroubu 80 mm za 200 Kč/ks. Dále ždí-
mačku malou na 5 kg prádla za 150 Kč. 

Chladničku CALEX 210 za 500 Kč - plně 
funkční. Kadaňsko. Tel: 474/392 065.

• Prodám koňský hnůjProdám koňský hnůj, v okolí Cho-
mutova, Mostu a Kadaně možný odvoz. 
Dále koupím rest. nárok živ. mrtv. inv. Tel: 
602/459 391.

• Prodám jednorychlostní BabetuProdám jednorychlostní Babetu, r.v. 
1980, nové pneu, žárovky, zrcátko, plyno-
vé lanko v dobrém stavu. Cena: 6 000 Kč. 
Tel: 608/244 199.

• Prodám psací stůlProdám psací stůl, světlé dřevo, tři 
šuplíky, přihrádky. Cena: 500 Kč. Tel: 
474/656 192.

• Prodám dvoupéřák Prodám dvoupéřák - málo používaný, 
otevírání horem za 500 Kč a dvě černá 
koženková saka, nová, nevhodný dárek, 
cena za kus 500 Kč. Velikost 44 a 50. Dále 
dlouhý kožich z umělé kožešiny za 500 Kč. 
Tel: 474/392 065.

• Prodám autosedačku zn. Chicoo Prodám autosedačku zn. Chicoo - 
18 kg za 1 000 Kč, dále polohovací lehátko 
zn. Primi Sogni za 1 000 Kč a vaničku za 
100 Kč. Tel: 607/714 926.

• Prodám dětské věci Prodám dětské věci od 0 - 6 měsíců, 
spíše na holčičku. Tel: 607/714 926.

• Prodám myčku na nádobí Prodám myčku na nádobí zn. Foron, 
bílá, uvnitř z nerez. oceli. Cena: 5 500 Kč. 
Tel: 474/627 656, 777/322 104.

• Prodám Wartburg Prodám Wartburg 353, nová baterie, 
nové pneu, závěs, mnoho náhr. dílů, stř. 
nosič zachovalý, STK do 08/04, dle doho-
dy. Tel: 474/627 398.

• Prodám mikrovlnou troubu Prodám mikrovlnou troubu zn. Clatro-
nic s grilem, bílá. Cena: 1 300 Kč. Tel. 474/ 
627 656, 777/ 322 104.

• Prodám Hyundai Accent Prodám Hyundai Accent 1,5, r.v. 1995, 
najeto 86. tis. km, centrál, autorádio, 
v elektrice, stav dobrý. Cena: 90 tis. Doho-
da možná. Tel: 777/230 005.

• Prodám akvarijní stěnu Prodám akvarijní stěnu se třemi 
akvárii, š. v. h. 94x208x44, doplněná dře-
věnými panely bez př. Cena dohodou. Tel: 
607/827 749.

• Prodám bílou ložnici Prodám bílou ložnici 3x skříň, 
3x nástavec, 2x postel, 2x noční stolek, 
1x toaleta, zápostelní panel s policí. Cena: 
4 500 Kč. Tel: 732/975 873.

• Prodám řadový patrový rod. dům Prodám řadový patrový rod. dům 
5+1, zahrada, garáž, blízko centra CV. Tel: 
474/626 716.

• Prodám Suzuki Swift Prodám Suzuki Swift 1,6, 16V, 4WD, 
1991, dálkové ovládání, centrál, alarm, 
rádio, spolehlivý. Cena: 55 000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Tel: 604/837 
906.

• Prodám obývací stěnu osvětlenouProdám obývací stěnu osvětlenou, se-
dací soupravu, konferenční stůl a koberec. 
Vše za 10 000 Kč. Tel: 723/610 449.

• Prodám 180 cm vysokou palmu Prodám 180 cm vysokou palmu dra-
cena - levně. Je velmi pěkná. Tel: 606/604 
865.

• Prodám pánský tmavě modrý oblek Prodám pánský tmavě modrý oblek 
vel. 56, pas 96 cm. Cena: 300 Kč. Flaušový 
kabát vel. XXL. Cena: 300 Kč. Tel: 607/890 
539.

• Prodám lampové rádio Prodám lampové rádio Superhet Tes-
laton 536A za 500 Kč, VEF 202 za 300 Kč, 
Tristar TR 4215 za 100 Kč. Tel: 607/890 
539.

• Prodám na Š 120: Prodám na Š 120: autoventilátor 12V 
za 200 Kč, úplný čistič vzduchu za 150 
Kč, nové víko hlavy válců za 250 Kč. Tel: 
607/890 539.

KoupěKoupě
• Koupím elektrickou sbíječku Koupím elektrickou sbíječku NAREX, 

MAKYTA apod. Tel: 474/624 326, 723/613 
857.

• Koupím pastviny pro kozy Koupím pastviny pro kozy 8 ks, mož-
no i zanedbaná louka, na splátky 4 000 Kč 
měsíčně. Tel: 732/167 124.

• Koupím garáž Koupím garáž ul. Alfonse Muchy, Zadní 
Vinohrady, platím hotově, nabídněte. Volat 
po 18. hod. Tel: 474/688 034, 605/820 908.

• Koupím lovecké trofeje Koupím lovecké trofeje na celé lebce, 
trofeje divočáků, jelení a daňčí shozy, ne-
posílat SMS. Tel: 606/757 593.

• Koupím mini sporák Koupím mini sporák na tuhá paliva, 
ideální plocha tálů 50x50 cm. Tel: 474/628 
136.

• Koupím malá kamínka Koupím malá kamínka typu „PETRA“ 
na uhlí nebo dřevo. Mohou být starší 
a poškozená, na vytápění kůlny. Volat ve-
čer. Tel: 728/321 151.

PronájemPronájem
• Pronajmu garsonku Pronajmu garsonku o 32 m2. Cena 

3 000 Kč + energie. Zděný dům. Volat po 
17. hod., tel: 777/638 962.

• Pronajmu byt Pronajmu byt 2+1, Blatenská ul., vrat-
ná kauce 10 000 Kč, nájem + služby 5 500 
Kč. Volat večer. Tel: 604/924 356.

• Mladá pracující žena Mladá pracující žena hledá pronájem 
částečně zařízeného bytu 2+1 v rodinném 
domku za rozumnou cenu. Tel: 732/644 
628.

• Pronajmu byt v os. vlastnictví Pronajmu byt v os. vlastnictví 1+1 ul. 
Březenecká, nájem + služby 4 500 Kč, vrat-
ná kauce 7 000 Kč. Tel: 608/807 168.

• Pronajmu byt 1+2 v os. vlastnictví Pronajmu byt 1+2 v os. vlastnictví 
Horní Ves, vratná kauce 10 000 Kč, nájem + 
služby 7 000 Kč. Spěchá. Tel: 608/807 168.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v os. vlastnictví 
v CV, Dřínovská ul. Tel: 605/742 684.

• Pronajmu garáž v Bezručově Pronajmu garáž v Bezručově ul. na-
proti hřišti Heyrovského školy. Tel: 474/
628 004, 724/102 103.

OstatníOstatní
• Pohlídám vaše dítěPohlídám vaše dítě. Věk ani národ-

nost nerozhoduje. Jsem důchodkyně žijící 
v rodinném domku na klidném místě. Jen 
vážně. Tel: 474/622 869.

• Uklidím váš byt, Uklidím váš byt, vyperu, vyžehlím, 
zašiji vaše prádlo, pohlídám vaše děti. Tel: 
777/147 318.

• Vyměním garáž Vyměním garáž v osobním vlastnic-
tví za benzínkou OMV za garáž v osobním 
vlast. na Kamenné. Může být i družstevní. 
Tel: 723/084 590.

• Kdo nechá postavit obytný vlek Kdo nechá postavit obytný vlek na 
oploceném pozemku nebo zahradě od květ-
na do října v obcích Lomazice nebo Poláky. 
Platba předem - rybář. Tel: 605/864 483.

• Kdo odstraní zatékání Kdo odstraní zatékání střechou do 
garáže? Tel: 474/627 130.

• 54letá hledá práci54letá hledá práci, jakoukoliv, na vý-
pomoc důchodkyně. Tel: 736/527 537.

• Vyměním 1+2 Vyměním 1+2 I. kategorie, státní, Pa-
lackého ul. za 1+1 nebo garsonku I. nebo 
II. kategorie, přibližně stejná lokalita. Tel: 
608/000 490.

• Za odvoz nechám starý zachovalý Za odvoz nechám starý zachovalý 
nábytek nábytek - sekretář, knihovna, rozkl. gauč, 
2 křesla, válenda, stůl, stolek. Spěchá. Tel: 
604/950 595.

• Hledám brigádu Hledám brigádu na týden v měsíci. 
Tel: 605/277 836.


