
Když se chomutovská radni-
ce na počátku letošního roku 
rozhodla zapojit do některého 
z projektů občanského sdružení 
Adra a pomoci lidem v postižené 
jihovýchodní Asii, už dopředu se 
uvažovalo, zda by charitativní 
akce neměla mít dlouhodoběj-
ší charakter. A tak poskytnutí 
finančního příspěvku města ve 
výši 100 000 korun na výstavbu 
školky v Thajsku nebylo v žád-
ném případě posledním vstříc-
ným gestem. „Na dalších etapách 
by se mohli podílet i občané 
nebo organizace ve městě,“ na-

stínila tehdy představu starostka 
Ivana Řápková.

Když se o tom dozvěděly děti ze 
4. třídy Základní školy na Zahradní 
v Chomutově, rozhodly se, že zkusí 
také nějaké peníze našetřit. Minulý 
týden předaly starostce města 
částku ve výši 1800 korun, kterou 
postupně shromažďovaly ze svého 
kapesného. „Je to až k nevíře, ale 
děti ta akce zcela pohltila. Dokáza-
ly si odpustit to, co by si jinak za 
své peníze koupily. Mnozí rodiče 
o akci zpočátku ani nevěděli a o 
to víc byli mile překvapeni, když 
jsem jim o tom vyprávěla,“ nechala 

se slyšet třídní učitelka Ludmila 
Mašková. Překvapení neskrývala 
ani starostka. „Jsem ráda, že  
potřeba pomoct někomu v jiné 
zemi v těch dětech zůstala, ač 
se ta událost stala před čtyřmi 
měsíci. Vždyť každá pomoc je 
vítaná a těší mě obzvlášť, když 
je od dětí. Je vidět, že nejsou 
lhostejné a cítí s lidským neštěs-
tím. Díky takovým, jako jsou 
ony, mohou tito lidé obnovit 
svůj život v postižené oblasti,“ 
vyjádřila se Ivana Řápková. Za 
odměnu pozvala děti do své 
kanceláře, kterou si prý už dáv-
no přály prohlédnout. Školáci 
ze 4. A měli z interiéru kance-
láře paní starostky doslova „oči 
navrch hlavy“, snad nejvíce se 
jim líbily zdejší obrazy a obrov-
ský stůl. A když už se k paní 
starostce vypravili, tak ji také 
jaksepatří vyzpovídali. A jelikož 
děti bývají někdy až nebezpečně 
upřímné, padaly otázky přímo 
na tělo. Žáky například zajíma-
lo, jestli si paní starostka myslí, 
že dělá svou práci dobře nebo 
zda se někdy pro něco rozhod-
la a pak toho litovala. Někteří 
vyzvídali, jestli starostka často 
zapomíná, co by chtěla změnit 
nebo proč město nechalo zrušit 
některá pískoviště. Když došlo 
na starostčiny nejoblíbenější 
předměty, děti se podivily, že 
to byla právě matematika. Aby 
se o tom přesvědčily, pozvaly 
jí na oplátku do své školy. Od-
povědi na zvídavé otázky dětí 
si můžete přečíst v příštím 
čísle Chomutovských novin.    
                                                (mile)

Slovo starostky

Děti vybraly ze svého kapesného na thajskou školku
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Vážení spoluob-
čané, již šedesát let 
můžeme žít v míru. 
Šedesát let nás dělí 
od nejstrašnější vál-
ky v dějinách, kte-
rá přinesla miliony 
obětí nejen mezi 
vojáky, ale také na 

civilním obyvatelstvu. Já znám válečné 
události samozřejmě jen z vyprávění 
pamětníků, z knížek a filmů, ale i tak 
mi připadá II. světová válka děsivá 
právě tím, jak moc zasáhla životy civil-
ních obyvatel. Jako matka si vůbec ne-
dovedu představit utrpení rozdělených 
rodin, mučení a vraždění dětí a žen a 
další válečné hrůzy. Při přemýšlení o 
všech těch šedesát let vzdálených udá-
lostech jsem si uvědomila, jaké štěstí 
mají naše generace, které se narodily a 
vyrůstaly v míru, které mohou v míru 
vychovávat své děti, v míru žít a praco-
vat. Většinou si to ani neuvědomujeme, 
ale mír přitom není žádnou samozřej-
mostí. Kolik válek a utrpení zažilo 
lidstvo od roku 1945, docela nedávno 
třeba v blízké Jugoslávii! Válka, kterou 
tak bolestně prožívali naši otcové, dě-
dové, maminky a babičky, přinesla do 
naší země nacistickou totalitu a násilí a 
taky rozdělila náš národ. Vedle hrdinů 
vyrostli zrádci. Vedle obětí se objevili 
přisluhovači. Každá totalita totiž učí 
lidi hrbit hřbety a zapírat vlastní názo-
ry. Válka nakazila náš národ totalitou, 
která pak znovu propukla jen pár let 
po jejím skončení. Náš dnešní mír a 
naše dnešní demokracie nejsou dílem 
náhody. Můžeme žít v míru a demo-
kracii jen díky obětavým lidem, často 
bezejmenným hrdinům, kteří se nebáli 
boje se silami zla. Na nás je, abychom 
tyto hodnoty ochránili pro budouc-
nost.                                Vaše Ivana Řápková

Až do 22. května probíhá na 
celém území České republiky ve 
vybraných domácnostech VÝBĚRO-VÝBĚRO-
VÉ ZJIŠŤOVÁNÍ O ŽIVOTNÍCH POD-VÉ ZJIŠŤOVÁNÍ O ŽIVOTNÍCH POD-
MÍNKÁCH DOMÁCNOSTÍ MÍNKÁCH DOMÁCNOSTÍ v ČR s ná-
zvem SILC 2005. Akci organizuje 
Český statistický úřad, provádění 
tohoto statistického zjišťování je 
od roku 2005 povinné pro všech-
ny členské země Evropské unie. 
Mezi obce vybrané v Ústeckém 
kraji patří také město Chomutov. 
Některé domácnosti proto navští-
ví speciálně vyškolení pracovníci. 
Ti se budou prokazovat přísluš-
ným pověřením ČSÚ spolu s ob-
čanským průkazem, které zaručí 
jejich jednoznačnou identifikaci. 
Lidé se nemusí obávat zneužití 
informací, veškeré zjištěné údaje 
podléhají anonymitě. Účelem je 
získat údaje o sociální a ekono-
mické situaci českých domácností, 
například o jejich pracovní aktivi-
tě, příjmech, nákladech na bydlení, 
životních podmínkách apod. Tyto 
skutečnosti jsou nezbytné pro 
formování sociální politiky státu 
v oblastech jako je nezaměstna-
nost nebo poskytování sociálních 
dávek.                                               (mile)

Není nic lepšího než spojit příjem-
né s užitečným. Zaměstnanci odboru 
životního prostředí na městském 
úřadě, kteří v současné době hledají 
vhodná místa ve městě pro výsadbu 
stromů, se rozhodli více ozelenit are-
ály škol i školek a přispět zároveň k 
ekologické výchově. Děti by se podle 
nich mohly podílet na výběru dřevin, 
zúčastnit se jejich vysázení a do bu-
doucna se o stromy starat. „Nápad se 
zalíbil, spolupracujeme již se státním 
gymnáziem, dětským domovem a 
zooparkem, uvažujeme o výsadbě 
i v prostorách Městského ústavu 
sociálních služeb. Na naši výzvu 
zareagovaly nyní i dvě základní ško-
ly a mateřinka,“ prozradila vedoucí 
odboru Ludmila Rusňáková. Žáci ze 
školy v ulici Akademika Heyrovského 
vysadí 8. května lípu osvobození, 
škola na Březenecké chce v dohledné 
době vysadit strom Ústavy Evropské 
unie. Právě tyto dřeviny se vysadí v 
rámci náhradní výsadby jednoho ze 
zdejších investorů. „Svůj pozemek si 
většinou zastaví a pak nemají vhod-
né místo pro adekvátní výsadbu. 
Prostor pro ni tudíž hledáme větši-
nou na těch místech, kde nezastíní 
okolní zástavbu a nenaruší ji svým 
kořenovým systémem, také je nutno 
zohlednit inženýrské sítě,“ vysvětlila 
Rusňáková a dodala, že děti z MŠ 
v Šafaříkově ulici plánují výstavu 
kreseb s ekologickým zaměřením v 
budově městského úřadu na Husově 
náměstí.                                                  (mile)

Stromy budou 
mít svá jménaK jediné zprovozněné kašně na 

náměstí 1. máje přibudou letos 
další dvě fontány v centru města 
na Palackého ulici za poštou a za 
budovou radnice v Táboritské ulici. 
Radní se rozhodli obnovit jejich 
provoz z ryze praktického důvodu, 
jelikož pomáhají zvlhčovat vzduch 
a jsou významným pomocníkem 
při snižování prašnosti. „Letos si 
město nechalo zpracovat koncepci 
zlepšování kvality ovzduší a kašny 
k ní bezesporu také přispějí. Navíc 
to splní i estetický účel, konkrétně 
místo za radnicí je v příjemném 

prostředí, kam lidé rádi chodí 
odpočívat a posedět na lavičky,“ 
vyjádřila se starostka města Iva-
na Řápková. Zbývajících sedm 
nefunkčních fontán ve městě buď 
nezapadá do celkového rázu místa, 
kde stojí nebo by jejich rekonstruk-
ce byla příliš nákladná. Například 
v místech u Jitřenky a Severky se 
musí vyřešit kompletně celá plocha 
u fontán včetně doplnění laviček a 
zeleně. Fontána na náměstí T.G. 
Masaryka a na Písečné již byla 
zrušena, stejný osud čeká původní 
vodotrysk u Luny.                       (mile)

Dvě fontány se dočkají obnovy 

Komunikace vedení města s občany 
má mnoho podob. Kromě pravidelných 
setkání s občany se radnice nevyhýbá 
ani dalším formám dialogu. Účelem 
této strategie je zaznamenávat kon-
krétní problémy, jež lidi trápí, a ty 
v rámci možností řešit. Ani podněty 
dětí nezůstávají bez odezvy, jak doka-
zuje setkání starostky Ivany Řápkové 
s členy Dětského parlamentu, které se 
před časem uskutečnilo v její kancelá-
ři. Některé z jejich dotazů zodpověděla 
starostka hned, jiné potřebovaly k vy-
řešení určitý čas. Nakonec se ovšem 
děti dočkají příznivých zpráv. „Upozor-
nili mě například, stejně jako už dříve 
jiní občané, na nedostatečnou otvírací 
dobu veřejných záchodků v centru 
o víkendu,“ uvedla I. Řápková. „Znovu 
jsme to prověřili a ukázalo se, že je to 
pravda. Proto jsme přijali opatření ke 
zlepšení situace.“ 15. dubna byl zahájen 
zkušební víkendový provoz záchodků 
v parku a zároveň se připravuje pro-
nájem všech WC v centru - v parku, na 
tržnici a na Palackého ulici. 

Dalším příkladem bylo postesknutí 
školáků, že bruslení pro veřejnost 
na zimním stadionu je příliš drahé. 
„Pětatřicet korun na hodinu mi při-
padá opravdu dost,“ souhlasí s dětmi 
starostka Řápková. „Navíc jsme zjistili, 
že zvyšování cen vede k poklesu počtu 
návštěvníků a ve srovnání s okolními 
městy je to vstupné zdaleka nejdražší. 
Učiníme proto potřebné kroky, aby 
bylo vstupné sníženo.“                          (lm)

Žádný podnět nezapadne

Děvčata a kluci ze 4. A věnovali starostce knihu svých vlastních kreseb 
s názvem Chomutov očima dětí. Starostka měla radost, některé výtvory 
byly opravdu originální.                                                                            (foto: mile)

Šálek medoviny nebo jiného moku, turecký med a nepřeberné množství per-
níků, preclíků a jiných cukrovinek ochutnali návštěvníci tradičních Chomu-
tovských slavností. Ty se letos nesly v duchu výročí čtyř set let Chomutova 
jako královského města. Městský park se proměnil v historické tržiště, kde 
nechyběl rytířský turnaj. Starostka města Ivana Řápková (na snímku vlevo) se 
sobotní dopoledne proměnila v purkmistra a přijala od šlechtice Adama Hrzá-
na listinu o vykoupení města z poddanství, jež dává městu královská privile-
gia. Poté, co je získala, stala se pomyslným soudcem nad několika postavami 
z  historie. Písaře si zahrál radní Miloš Zelenka (vpravo). „V příbězích jsme se 
snažili držet historických skutečností,“ nechal se slyšet Jiří Šnábl z agentury 
Modua, která slavnosti připravovala.                                                (text a foto: mile)

Na slavnostech připomněli kulaté výročí
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Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

Zejména okrajové lokality města 
nebo lokality poblíž výkupen šrotu 
svádí neustále sběrače kovů, kteří tu 
kradou poklopy a mříže kanalizač-
ních vpustí. Krádeže se množí ze-
jména v oblasti  Dukelské a Nádraž-
ní ulice, hygienického pásma, ale 
i na Kamenné a Písečné. Například 
v areálu Eldorádo na Kamenném 
vrchu musela v nedávné době řešit 
situaci pracovní skupina při odbo-
ru rozvoje a investic města, která 
nahrazuje zcizené poklopy silno-
stěnnými plechy, přišroubovanými 
k betonu. Jen tak se dá zabránit pří-
padnému nebezpečí. „Nejčastěji jsou 

odcizovány mříže uličních vpustí. 
Je to mnohdy problém, některé 
z nich se totiž už nevyrábějí a proto 
se musí vybourat část komunikace 
a starého rámu, osadit se nový rám 
a silnice pak opravit,“ vyjádřil se Mi-
lan Kalný z Technických služeb měs-
ta Chomutova. Nejedná se přitom 
o levnou záležitost, výroba jedné 
mříže stojí kolem dvou tisíc korun. 
„Nejčastěji se však kradou mříže 
s nálevkou, které se již nevyrábí 
a musí se tudíž vyměnit i s rámem. 
Ta vyjde o osm stovek dráž, kruhový 
poklop dokonce na necelé čtyři tisí-
ce,“ dodal Kalný.                              (mile)

Kanalizační poklopy lákají sběrače kovů 

Náš snímek zachytil zaměstnance odboru majetku města Martina Kovacze  
(vpravo) a Milana Kalného z technických služeb při prohlídce kanalizač-
ních vpustí v areálu Eldorádo na Kamenném vrchu.                     (foto: mile) 

Chomutovská radnice opět 
rozšířila nabídku elektronických 
služeb. Ještě donedávna se mohli 
obyvatelé města prostřednictvím 
SMS zpráv objednávat například 
k registru silničního vozidla nebo 
k vyhotovení nového dokladu. 
Od nynějška mohou dostat také 
do mobilních telefonů informace 
o stavu ovzduší či uzavírkách 
silnic nebo termínech, kdy jim 
do ulice přivezou velký kontejner 
nebo kdy začne blokové čistění. 
„A nejen to. Lidé mohou obdržet 
díky SMS - infocentru také termí-
ny plateb, splátek a soupis všech 
jejich závazků vůči městu nebo 
přehled kulturních akcí či mimo-
řádné stavy. Systém se například 
osvědčil nedávno při povodních, 
kdy povodňová komise dostávala 
aktuální informace přímo z míst, 
kde docházelo k rozlivu Chomu-
tovky,“ zmínil se místostarosta 
Jan Řehák. Podotkl, že lidé při žá-
dostech o cestovní doklady raději 
postojí ve frontě než aby si za-
blokovali prostřednictvím textové 

Novou elektronickou službu si přijel prohlédnout i náměstek ministra 

Náměstek ministra Moravčík (třetí 
zprava) se rovněž zajímal o nápor 
při vyřizování nových řidičských 
průkazů. Ten v současné době pokle-
sl, přesto odbor ještě před nedávnem 
během jediného dubnového týdne 
vydal víc než tisíc žádostí.

zprávy konkrétní čas. Vyrozumění 
o tom, že je doklad připravený 
k vydání, však využívá kolem 90 
procent klientů. SMS infocentrum 
funguje čtyřiadvacet hodin denně 
na stejném principu jako dosavad-
ní elektronické služby. Jejich vý-
sledky během posledních dvou let 
si přijel nedávno prohlédnout na 
odbor dopravy i náměstek ministra 
informatiky Lubomír Moravčík. Ten 
nabídl radnici vzhledem k jejím 
progresivním zkušenostem v těch-
to službách zapojení do projektu 
ministerstva informatiky týkající 
se zjednodušení vztahů mezi obča-
nem, podnikatelem a úředníkem.  

„Nebráníme se tomu, a protože 
uvažujeme rovněž o zřízení met-
ropolitní sítě, byly by to další vý-
hody pro naše občany,“ zmínil mís-
tostarosta Řehák. „Nyní pracujeme 
i na webové verzi SMS infocentra, 
kterou spustíme koncem května. 
Ta poskytne shodné informace, 
ale prostřednictvím internetu,“ vy-
jádřil se vedoucí odboru Bedřich 
Rathouský.                                     (mile)

Ani letošní oslavy Dne Země v 
Podkrušnohorském zooparku se ne-

Starostce a její dceři Kristýnce se 
zalíbil beránek Tadeášek. (foto: sk)

Kmotrou malé Halošky se stala Květa Fialová. Tulení slečna je pátým mládětem 
tuleně kuželozubého odchovaným ve zdejším zooparku.               (foto: R. Stach)

Mimino přejmenovala na Halošku

obešly bez tradičních křtin zvířat. 
A tak malou tulení holčičku, které dala 
její ošetřovatelka prozatím neutrální 
jméno Mimino, pokřtila Květa Fialová 
Haloška. „Je to přání Haliny Pavlowské, 
které tak říkali v dětství. Sama se ne-
mohla křtin zúčastnit, uvízla totiž na 
letišti v Hamburku,“ vysvětlil ředitel 
zooparku Přemysl Rabas. Mláděti orla 
mořského dala herečka jméno Prorok 
Gibran, loňská vicesuperstar Šárka 
Vaňková zase pojmenovala malého be-
ránka Tadeáše. Bára Štěpánová vybrala 
jméno Karel svému opičákovi, kterého 
si adoptovala. Křtin se zúčastnila 
také starostka města Ivana Řápková 
se svou dcerou Kristýnkou a její ka-
marádkou Karolínkou. Svá jména 
daly čerstvě narozeným housátkům. 
Vcelku pěkné počasí a pozvaní hosté 
se zasloužili o to, že svátek zvířat na-
vštívilo více než šest tisíc lidí. 

Pořadatelé využili této akce k za-
hájení kampaně proti vybíjení želv 
v Asii, kterou vyhlásila Světová orga-
nizace zoologických zahrad.      (mile)

Úřad práce v Chomutově ve spolu-
práci s městem Chomutov a Správou 
kulturních zařízení s.r.o. Chomutov 
pořádá tradiční akci „Nabídka pra-
covních příležitostí“. Ta se koná 12. 
května od 9 do 15 hodin ve zdejším 
Městském divadle a je  šancí pro 
nezaměstnané, absolventy všech 
typů škol, ale i širokou veřejnost, 
která má zájem o nové pracovní 
příležitosti. 

Lidé se tu dozví o nabídce vol-
ných pracovních míst v regionu i 
mimo něj. „Jedná se o informativní 
akci, na které budou mít zúčast-
nění zaměstnavatelé možnost pre-
zentovat svou firmu, ale zároveň 
informovat případné zájemce o pra-
covních příležitostech a získat tak 
vhodné zaměstnance,“ vyjádřil se 
Zdeněk Hejna, vedoucí odboru trhu 
práce z Úřadu práce. Ten nabídne 

veřejnosti zároveň informace z ob-
lasti pracovněprávního poradenství, 
rekvalifikací a dlouhodobých pro-
gnóz vývoje trhu práce v regionu 
Chomutov.                                        (mile)

Nabídnou nové pracovní příležitosti 

Sedmnáct lidí doposud využilo možnost zakoupit si na Městském úřadě 
v Chomutově modrou parkovací kartu (informovali jsme v Chomutovských 
novinách č.7) opravňující k parkování ve vymezeném středu města. Jedná se 
o občany, kteří mají v této lokalitě provozovnu nebo zde bydlí. Dalších pět 
červených karet bylo vydáno taxikářům k vymezenému parkování na Žižkově 
náměstí. Obě karty stojí 500 korun a platí vždy po dobu jednoho měsíce. Rad-
nice nyní přišla s dalším vstřícným krokem. „Lidem, kteří mají ve vymezeném 
středu města trvalé bydliště, od 1. května nabídneme žlutou parkovací kartu 
za 250 korun měsíčně s tím, že zde však mohou parkovat až od sedmnácté 
do deváté hodiny. V jinou dobu musí využít parkovacích automatů jako kaž-
dý jiný řidič,“ vyjádřil se Václav Fiala z odboru kanceláře tajemníka. Ceník 
stání motorových vozidel na místních komunikacích v Chomutově najdete na 
www.chomutov-město.cz.                                                                                                   (mile)

Když se lékárna U českého lva na 
Palackého ulici před necelými dvě-
ma měsíci jako první v Chomutově 
připojila k akci na pomoc týraným 
a opuštěným dětem a za přítomnos-
ti starostky města Ivany Řápkové 
slavnostně zprovoznila pokladničku 
určenou na podporu smysluplné 
činnosti, nikdo tehdy netušil, že by 
mohla sloužit také k jiným účelům. 
„Lidé do ní pravidelně přispívali li-
bovolnými finančními částkami, mi-
nulý pátek odpoledne ji však někdo 
vykradl. Na videozáznamu, který má 
k dispozici i policie, jsou dva mladí 
lidé, muž a žena ve věku 20 až 30 
let. Už ze záznamu je patrné, že šli 

cíleně něco ukrást a využili bohužel 
situace, kdy bylo v lékárně plno lidí,“ 
vyjádřila se magistra Eva Eisertová. 
Ta kroutí nevěřícně hlavou nad tím, 
že si někdo něco takového vůbec do-
volí. „Zdraví lidé kradou peníze těm, 
kteří to potřebují mnohem víc než 
oni. Máme tu schránku i se sbírkou 
na transplantaci kostní dřeně, ale 
nikdy se nic podobného nestalo. Ka-
sička je přidělaná napevno k pultu, 
ale zloději ji rozplombovali a peníze 
naházeli rychle do tašky,“ líčí nepří-
jemnou událost magistra Eisertová, 
která snímky z videozáznamu vyvě-
sila pro výstrahu ve výloze u vchodu 
lékárny.                                                (mile)

Vykradli kasičku, nyní visí ve výloze

ZADÁNÍ 7. ZMĚNY ÚZEMNÍHO ZADÁNÍ 7. ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 

CHOMUTOV - JIRKOVCHOMUTOV - JIRKOV

Zadání 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jir-
kov bude veřejně vystaveno v hale Městského úřadu Chomutov v ulici 
Zborovská a v hale Městského úřadu Jirkov na náměstí Dr. E. Beneše 
do 19. 5. 2005do 19. 5. 2005. Dále je tato dokumentace uložena k nahlédnutí v kan-
celáři č. 29A v budově historické radnice MěÚ Chomutov na náměstí 
1. máje, v úřední dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
V ostatních dnech po předchozí domluvě na telefonním čísle 474 637 
427 (Ing. Lenka Petříková).

Dotčené orgány státní správy uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode 
dne doručení oznámení. Ostatní včetně vlastníků dotčených pozemků 
a staveb mohou rovněž uplatnit své připomínky a námitky do 15 dnů 
od posledního dne vystavení, tj. do 3. 6. 20053. 6. 2005. 

Město začalo 
důsledněji vymá-
hat své pohledáv-
ky, zeptali jsme 
se proto ekonoma 
města Jana Mare-
še, jaké jsou dosa-
vadní zkušenosti.

Kolik již město Kolik již město 
předalo soudnímu předalo soudnímu 

exekutorovi pohledávek?exekutorovi pohledávek?
„Dle statistiky bylo k okresnímu 

soudu předáno 287 návrhů na výkon 
rozhodnutí, ve kterých žádá město 
Chomutov o pověření provedením 
výkonu rozhodnutí Exekutorský úřad 
Plzeň - Jih. Nicméně ne ke všem bylo 
doposud vydáno rozhodnutí, kterým 
soud exekutora provedením exekuce 
pověří. Na druhou stranu musím 
práci Okresního soudu v Chomutově 
pochválit, protože v těchto úkonech 
pracuje ve zrychleném řízení, a od 
podání návrhu na výkon rozhodnutí 
k pověření exekutora většinou neu-
plynou ani tři týdny, což, jak máme 
zjištěno, je u většiny okolních okres-
ních soudů pomalejší.“ 

Jsou již některé pohledávky města Jsou již některé pohledávky města 
uspokojeny?uspokojeny?

„Mohu mluvit pouze za odbor eko-
nomiky, který spravuje pohledávky 
na pokutách a místních poplatcích. 

O ostatních pohledávkách, které 
spravují ostatní odbory, nemám až 
takový přehled, nicméně, od vydá-
ní usnesení o pověření exekucí do 
vydání exekučního příkazu uplyne 
průměrně doba dvou dnů, přičemž 
exekutor vydává na jednu pohledáv-
ku současně i několik exekučních 
příkazů najednou. Lhůta k vymože-
ní je zároveň ovlivněna součinností 
třetích orgánů, které pro exekutora 
zjišťují majetkové poměry povinné-
ho, např. banky, pojišťovny, stavební 
pojišťovny, katastrální úřady, finanč-
ní úřady aj. V současné době tedy 
běží již více než 200 exekucí, avšak 
někdy je složité vymoci celou pohle-
dávku najednou a výkon rozhodnutí 
je prováděn postupně, např. srážkami 
ze mzdy. První statistiku z exekutor-
ského úřadu bychom měli získat 
v nejbližších dnech, avšak když 
jsem s exekutorem nedávno hovořil, 
měl již vymožené první pohledávky 
v hodnotě přes sedmdesát tisíc.“

Jaký je ohlas veřejnosti na spolu-Jaký je ohlas veřejnosti na spolu-
práci s exekutorem?práci s exekutorem?

„Tak tady to musíme rozdělit na 
dvě skupiny. Ta četnější je spokojena 
a velice vítá, že město konečně zača-
lo něco se svými pohledávkami dělat 
a chovat se tak jako kterýkoliv jiný 
subjekt v pozici věřitele. Druhá sku-
pina, tedy skupina dlužníků se chová 

přinejmenším podrážděně. Někteří si 
ani neuvědomují, že musejí platit po-
platky, nájem či jim uložené pokuty. 
Objevilo se i několik výhrůžek, např. 
telefonicky typu ŕozbiju ti hubu 
a zpřelámu hnáty .́ A pravdou je, že 
chování těchto lidí je čím dál tím 
horší, a kolegyně, které dělají refe-
rentskou práci - spravují nedoplatky 
podle zákona o správě daní a po-
platků - si téměř denně vyslechnou 
pěknou řádku urážek a titulování, 
ze kterých bývají nezřídka dosti 
znechucené. Posledním excesem 
byla příhoda, kdy si jdu po ulici a za 
mnou jede malý žlutý nákladní auto-
mobil, který z tlampače hlásá ´bram-
bory, brambory, pětikilové balení za 
dvacet koruń  a v tu chvíli, když 
mne řidič uviděl, spustil do tlampa-
če: J́ak se Vám jde, pane Mareš? Už 
dlouho takhle chodit nebudete. Díky 
Vám za exekuci. Na každého jednou 
dojde. Díky Vám nemám kde byd-
let...́  A toto a podobné narážky řval 
do tlampače celou dobu, než jsem 
prošel celou ulici a zahnul za roh. 
Dovolím si mu prostřednictvím na-
šich novin odpovědět. Vážený pane 
Neznámý Bramboráři, máte pravdu, 
na každého jednou dojde, a na Vás 
již došlo, naštěstí máme u nás ve 
městě převážnou většinu obyvatel, 
kteří si své závazky řádně a včas 
plní. Nenadělá-li si člověk dluhy, 
nemusí se bát mimosoudního vymá-
hání ani exekutorů. Dodávám však, 
že doposud nemám žádnou zprávu, 
že by exekutor provedl exekuci vy-
stěhováním z bytu, na to uplynula 
od zahájení spolupráce příliš krát-
ká doba. Odbor ekonomiky vydával 
v minulosti 4 exekuční příkazy 
na nemovitost, avšak ty byly vždy 
řádně před nabytím právní moci vy-
placeny. Nicméně pohledávky města 
na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytů dosáhly ke konci 
roku závratné částky 147,5 milionu 
korun, a odbor správy majetku měs-
ta v současné době již první návrhy 
na tento druh výkonu rozhodnutí 
připravuje.“                                           (red)

Ekonom města: Odvrácená tvář exekucí

Příští CHN vycházejí 
18. května 200518. května 2005

www.chomutov-mesto.cz 




