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PENÍZE Když vám je nechce nikdo půjčit

VOLEJTE 603 872 753
Pro zaměstnané, důchodce, OSVČ i s nulovým 
přiznáním - bez poplatku a ručitele -

Oznámení  zm ny adresy. 
Vážení klienti,

 dovolujeme si Vám oznámit, že Informa ní a poradenské 

 centrum eskomoravské stavební spo itelny, a.s.  v Ruské 

 ul. p.77, Chomutov 1, zm nilo své sídlo.Nyní nás najdete 

 na adrese Blatenská 1099, Chomutov 1(30 m od sv telné

 k ižovatky u Delvity.) 

S  p est hováním nedochází ke zm n  telefonních ísel.

 Po-Pá 9.00 – 17.00 hod. 

 Informa ní a poradenské centrum Chomutov, Blatenská 1099 

 Tel.: 474 651 940, e-mail: ipc-chomutov@cmss-oz.cz

Město Chomutov dál posilu je svoji pozici
v elektronických službách pro občany

Dne 18 . 10. 2004 rozhodlo vedení města o zadání vývoje další elektronické služby na našem úřadě založené na SMS, tzv. 
SMS - I N FOCENTRU M .  Projektový tým pro zavádění těchto služeb ve spolupráci s Technickými s lužbami města Chomutova , 
Povodím Ohře a Dopravním podnikem měst Chomutova a J irkova j i uvedl na konci roku 2004 do zkušební ho provozu. Obča-
nům se nabízí nepřetržitý a samoobslužný přístup k informacím ze skupin :

a) čistota města (termíny blokového úkl idu , svozu odpadů z při lehlých obcí ap. ) ,
b) kulturní a sportovní akce v našem městě ,
c ) ekonomika ( poplatky, lhůty k jej ich úhradě, závazky občanů města) ,
d ) životní prostředí ( imisní hodnoty znečišťuj íc ích látek v ovzduší , povodňové stavy) ,
e) dopravní zpravodajství (s j ízdnost s i ln ic , p lánované opravy komunikací , uzavírky ap. ) .

Základní přístup do přís lušné skupiny a) - e) má občan pomocí vzorové SMS .

Další možností je zaregistrování do některé skupiny ; při změně jej í ho obsahu odejde automaticky informace na jeho mobi l 
(s lužba funguje, avšak nejprve se musí s operátory mobi ln ích sít í uzavřít dohoda na krytí oprávněných nákladů Města při 
zasí lání těchto SMS ) .

Třetí možnost nabízí oprávněným osobám „dálkově“ změnit informace v dané skupině. Tato osoba jedinou SMS vyrozumí 
všechny registrované osoby. Využit í je při h lášení havári í s vl ivem na dopravu. Tak se informace od operační ho pracovní ka 
přímo „ z terénu“ dostanou hromadně, a ve velmi krátké době, ke všem zainteresovaným stranám (členové povodňové komise, 
krizového štábu ap. ) .

Prakt ické pří klady pou ž it í :

V období 18 . - 20. 3 . 2005 zaj išťoval odbor životní ho prostředí pomocí této služby vyrozumívání č lenů povodňové komise ode -
sláním pouze jedné zprávy do SMS - I N FOCENTRA . Ze zkušeností vyplynula nutnost informovat stejně i školská zařízení . Do 
skupiny PRI RODA POVODN E se přiřadi l i  i  zástupci školek a škol . Ti budou v podobných situacích varovat děti , resp. žáky.

Další pří klad . Když vrchol i ly potíže se sj ízdností na si ln icích v horských oblastech Chomutovska předávala Správa a údržba 
si ln ic do SMS - I N FOCENTRA údaje o sj ízdnosti . Napříště tedy budou moci návštěvníci hor, ale i podnikatelé, ověřovat sj ízdnost 
s i ln ic odkudkol iv pomocí SMS - dotazu ve tvaru DOPRAVA AKTUALN E .

Poslední pří klad . Občan chce v kl idu odjet na dovolenou a potřebuje ověřit , zda může nechat parkovat své vozidlo bez ri -
zika odtahu v případě blokového čištění . Zašle tedy do SMS - I N FOCENTRA dotaz např. BLOKU KLI D Jiraskova  a obratem 
dostane vyrozumění o termínech .

Stručný přehled SMS - dotazů
Nezáleží na vel ikosti písmen v SMS, odesí lat lze dotazy i ze zahraničí .

telefonní č ís lo 736 695 600
O blast čistoty města  - Tazatel se dozví :

KONTEJ N ER Brezenecka
k jakým domovním vchodům a v jakých termínech se během roku přistavuj í velko -
objemové kontejnery (t ím se sleduje zlepšení čistoty u l ic , méně černých skládek, 
občané  mohou plánovat drobné úpravy bytů , ap. ) .

BLOKU KLI D  17l istopadu
termíny blokového čištění TSmCh v u l ic ích na celý rok (t ím se sleduje omezení 
překážek na komunikacích při č ištění ; občan si toto ověří , např. před dovolenou, 
ale i během dovolené ap. ) .

SVOZ  Pionyru rozpis svozu tříděného odpadu (sklo, p last , papír) a komunáln í ho odpadu v kon -
krétní u l ic i města .

SVOZ  Drouzkovice obyvatel obce v územní působnosti města zj istí interval svozu komunáln í ho od -
padu.

KONTEJ N ER  Kontakt kontakt na přís lušného pracovní ka TSmCh, pokud např. zástupce domovní samo -
správy zj istí p lný kontejner ve své u l ic i .

O blast ekonom i ky - Tazatel se dozví : 

POPLATKY  G R P přehled všech správních poplatků vybíraných Městem .

POPLATKY  PSI termín úhrady a výši konkrétní ho poplatku (zde za psa) .

POPLATKY  KONTAKT kontakt odpovědné osoby, která mu poskytne podrobné informace.
 
O blast ž ivot n í ho prost řed í - Tazatel se dozví : 

PR I RODA  I M ISE aktuáln í údaje ke stavu ovzduší . Při překročení l imitů obdrží vybrané osoby auto -
matické vyrozumění v SMS ( např. vedení školek a škol ) .

PR I RODA  POVODN E o povodňových aktivitách v našem území ( propojeni jsou členové povodňové ko -
mise, Povodí Ohře, „ hasiči “, Pol ic ie ČR ) .

Oblast ku ltury, sportu - Tazatel se dozví : 

KU LTU RA   KONTAKTY přehled kontaktů (tel . č ís la) do všech zařízení .

KU LTU RA   AKTUALN E přehled kulturních , sportovních ap. akcí na Chomutovsku.
 
Oblast dopravní ho zpravoda jství - Tazatel se dozví :

DOPRAVA  UZAVI R KY
informace k uzavírkám v územní působnosti ( kde, na jak dlouho, popř. obj ízdné tra-
sy) . Tím se sleduje vyšší bezpečnost a plynulost s i ln iční ho provozu. Zde předpo -
kládáme napojení v rámci „ Jednotného systému dopravních informací “ v celé ČR .

DOPRAVA  AKTUALN E informace o mimořádných událostech s vl ivem na dopravu ( ropné havárie, poru -
chy inženýrských sít , sněhová kalamita ap. ) .

Zájemci o využit í této služby by si měl i tvary dotazů uložit do svých mobi lů stejně jako j iná tel . čísla popř. jako koncep -
ty SMS zpráv.  Od května je navíc k dispozici rovněž webová verze této služby, kdy po registraci mai lové adresy lze využít 
všechny nabízené elektronické služby. Postup :

1 . Uživatel odešle na adresu sms @ chomutov- mesto.cz zprávu s předmětem REG .
2 . Systém mu odpoví : REG + individuální KÓD
3 . Zaslaný tvar uživatel odešle na stejnou adresu a může začít všechny elektronické služby využívat .

O nové elektronické službě lze střízl ivě tvrdit , že nemá v ČR obdoby. Komfort s n í spojený stoj í výrazně nad úrovní s lužeb 
nabízených j inými obcemi s rozšířenou působností . Je však třeba zdůraznit , že využit í SMS - I N FOCENTRA je přímo závislé na 
odpovědném přístupu těch stran , které se na vkládání aktuáln ích informací spolu s Městem Chomutov podí lej í .

• zamìøení, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítì proti hmyzu
• prodej na splátky bez navýšení

ZAJÍMAVÉ ZAVÁDeCÍ CENY
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Město Chomutov v současné době připravuje vybudování nové lokality na výstavbu 
rodinných domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti Čer-
ný Vrch v prostoru za Integrovanou střední školou energetickou Na Průhoně. Záměr 
města je vybudovat v předstihu základní infrastrukturu, tedy rozvod inženýrských sítí 
(dešťová a splašková kanalizace, vodovod, rozvody elektro a slaboproudu, plynovod, 
veřejné osvětlení) a komunikace a plochy pro pěší. 

Základní identifikace lokality:
• počet rodinných domků 24
• celková plocha pro RD 15 844 m2

• průměrná plocha na 1 RD 660 m2 (od 600 m2 do 1 400 m2)
• RD navrženy jako satelitní, samostatně stojící
Na základě úpravy projektu se podařilo snížit předpokládanou prodejní 

cenu stavebního pozemku určeného k výstavbě rodinných domků inzerova-
nou v únoru letošního roku z původně uváděných 1 100,– Kč na maximálně 
950,– Kč/m2. 

Dovolujeme si vás opětovně v případě zájmu vyzvat k podání „nezávazné“ žádosti 
o prodej pozemku na výstavbu rodinných domků v uvedené lokalitě na Odbor správy 
majetku města Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Žádost lze získat přímo na tomto odboru, případně na webových stránkách města 
www.chomutov-mesto.cz. Další informace podá na tel. čísle 474 637 472 Pavlína Ko-
lářová, e-mail: p.kolarova@chomutov-mesto.cz.

Pozemky k výstavbě rodinných domů

Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 29. 6. v 10.00 hod.

• Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci• Upozorňujeme inzerenty i zájemce o inzerci, že příští číslo Chomu-
tovských novin, které se ve schránkách objeví 7. července, jim nabídne 
nevšední možnost. Ve zvýšeném nákladu 31 850 kusů31 850 kusů bude totiž zdarma 
distribuováno do schránek nejen v Chomutově, ale i Jirkově a dalších sed-v Chomutově, ale i Jirkově a dalších sed-
mi přilehlých obcíchmi přilehlých obcích. Pro tuto příležitost se zvýší i cena za 1 cm2 reklamní 
plochy, a to na vnitřních inzertních stranách z 20 na 28 Kčz 20 na 28 Kč a na titulní 
a sportovní straně z 30 na 40 Kčz 30 na 40 Kč. 

Technické služby města Chomuto-
va provádějí pravidelně od úterý do od úterý do 
čtvrtka mezi 7. a 13. hodinoučtvrtka mezi 7. a 13. hodinou blokové 
čištění.

Termíny a čištěné oblasti: středa Termíny a čištěné oblasti: středa 
15. 6. 15. 6. Zahradní - u č. p. 5190 vč. 
parkovišť u č. p. 5199, 5203, 5198, 
ul. Skalková č. p. 5204, 5218, 5213 
vč. nákupního střediska a parkoviště; 
čtvrtek 16. 6. čtvrtek 16. 6. Zahradní - ul. Růžová 
vč. sjízdných chodníků a parkovišť č. 
p. 5219 - 5224, ul. Pod Břízami č. p. 
5225 - 5237, 5245, 5240 vč. parkovišť; 
úterý 21. 6. úterý 21. 6. Písečná - ul. Jirkovská č. p. 

Rozpis komplexního blokového čištění
5045 - 5057, Dům pečovatelské služby 
vč. parkovišť a sjízdných chodníků 
u č. p. 5051 - 5053 a č. p. 5050 - 5058; 
středa 22. 6. Písečná středa 22. 6. Písečná - ul. Jirkovská 
č. p. 5000 - 5013 vč. sjízdných chod-
níků a parkovišť, mateřská škola č. p. 
5030 a 5072, jesle č. p. 5176 a Základní 
škola Písečná; čtvrtek 23. 6. čtvrtek 23. 6. Písečná - 
parkoviště a sjízdné chodníky u č. p. 
5012 - 5029 a č. p. 5035 - 5034; úterý úterý 
28. 6.28. 6. Písečná - nákupní středisko vč. 
parkovišť u č. p. 5063 - 5068 a 5069 
- 5039, zdravotní středisko vč. parko-
višť. Od 29. 6. do 1. 8. přestávkaOd 29. 6. do 1. 8. přestávka.

ProdejProdej
• Prodám palmu druh Hovea Prodám palmu druh Hovea 

180 cm vysokou180 cm vysokou. Je velmi dekorativní, 
vhodná do prostorných hal. Cena 2 000 
Kč. Tel. 474 654 228.

• Prodám starší rozkládací sedací Prodám starší rozkládací sedací 
soupravu soupravu hnědé barvy za 700 Kč a hně-
dou leštěnou obývací stěnu za 1 000 Kč. 
Tel. 724 015 785.

• Prodám dětský sportovní kočárek Prodám dětský sportovní kočárek 
za 1 000 Kč a psací stůl (světlá dýha) 
za 500 Kč. Vše v perfektním stavu. Tel. 
737 309 150.

• Prodám dětskou sedačku Prodám dětskou sedačku pro dítě 
0-18 kg v perfektním stavu, málo pou-
žívanou za 900 Kč. Tel. 737 309 150.

• Prodám jorkšírského teriéra Prodám jorkšírského teriéra (psa). 
Tel. 723 857 270.

• Prodám větší zahradu Prodám větší zahradu na vlastním 
pozemku v Droužkovicích naproti nové 
zástavbě. Cena 60 000 Kč. Tel. 606 628 
563.

• Prodám dětskou sedačku Prodám dětskou sedačku na kolo, 
nosnost do 20 kg, dále dětský kočárek 
po 1 dítěti, sesle - nafukovací kola, pře-
hazovací rukojeť, nánožník (pěkný). Tel. 
604 549 083.

• Prodám dětské kolo Prodám dětské kolo 2-4 roky, dále 
dámské kolo s veškerým vybavením. 
Tel. 604 549 083.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák Mora bílé 
barvy. Ceny 1 500 Kč. Pěkný stav. Tel. 
474 342 449.

• Prodám Renault 18 Prodám Renault 18 2.1 D r. v. 85, TK 
do r. 2006. Dobrý stav. Cena dohodou. 
Tel. 474 343 347 - Kadaň.

• Prodám starší lamin. kajak Prodám starší lamin. kajak na re-
kreaci včetně pádla. Cena dohodou. Tel. 
474 652 396.

• Prodám 9 mProdám 9 m2  nepoužitých žlutých 
obkládaček Rakona 15x15 cm. Cena 90 
Kč za m2. Tel. 474 652 396.

• Prodám garáž Prodám garáž v Chomutově u hřbi-
tova - elektřina. Cena 65 000 Kč. Tel. 
732 401 857.

• Prodám Škodu 120 LProdám Škodu 120 L, technická 
kontrola do 11/06, tažné zařízení. Cena 
4 500 Kč. Tel. 724 214 199.

• Prodám Opel Vectru Prodám Opel Vectru 2.0 r. v. 90 
v dobrém stavu - el. okna a zrcátka, 
centrál, ABS, servo, klima, zimní pneu 
a ráfky. Cena 60 000 Kč. Dohoda možná. 
Tel. 605 126 161.

• Prodám sedací soupravu Prodám sedací soupravu 3+2+1, 
rozkládací, zachovalá. Cena 3 500 Kč. 
Tel. 724 214 199.

BytyByty
• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 3+1 v Jirkově 

Na Borku za státní 2+1 v Chomutově. 
Tel. 603 787 821.

• Prodám slunný byt Prodám slunný byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v centru Chomutova, 54 m2, 
ulice Mostecká, balkón, sklep, klidný 
vchod. Volný ihned. Cena 275 000 Kč. 
Tel. 728 282 233 po 17. hod.

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 3+1 v Jirkově 
za státní byt 1+0 nebo 1+1. Tel. 604 
126 229.

• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Chomu-
tově se dvěma bytovými jednotkami 
a k tomu náležící nebytové prostory 
s restaurací a dvorek se zahradou. Tel. 
604 207 401.

• Vyměním byt Vyměním byt 3+1 s garáží ve staré 
zástavbě v ul. Sluneční 3835 v Chomu-
tově za byt družstevní 1+1 nebo 1+2. 
Tel. 777 707 012.

• Pronajmu dlouhodobě komplet-Pronajmu dlouhodobě komplet-
ně zařízený byt ně zařízený byt 1+1, 1-2 osoby. Cena 
6 000 Kč/měsíc, více 80 Kč/osobu 
a den. Tel. 732 201 480.

• Pronajmu od července Pronajmu od července zařízený 
byt 1+1 na Březenecké - balkón, sklep, 
BTV, satelit, pračka, mikrovlnná trouba, 
klidný vchod. Ideální i pro firmu. Tel. 
732 201 480.

• Hledám pronájem bytu Hledám pronájem bytu na dob-
rém místě v Chomutově, i částečně 
zařízeného, pro dvě osoby, s možností 
pozdějšího odkoupení do osobního 
vlastnictví. Čestné jednání. Tel. 602 
843 354.

• Pronajmu byt Pronajmu byt 1+1 na Kamenné. Tel. 
606 239 103.

• Prodám byt 4+1Prodám byt 4+1, se třemi lodžiemi 
a zimní zahradou, v Chomutově - Horní 

Vsi. Cena dohodou. Tel. 606 933 589 po 
19. hod.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 ve slušném vcho-
dě na Kamenné. Cena 350 000 Kč, ve 
které je zahrnuto vybavení a značková 
elektronika. Tel. 737 847 693.

• Prodám byt 3+1 Prodám byt 3+1 velký, předělaný 
na 4+1, ve slušném vchodě na Kamen-
né. V bytě je nová koupelna, stropní 
desky a plastová okna. Cena 370 000 
Kč. Tel. 737 847 693.

KoupímKoupím
• Koupím byt 1+3 Koupím byt 1+3 v osobním 

vlastnictví nebo družstevní v lokali-
tě Horní Ves nebo Svahová. Seriózní 
jednání v CV. Tel. 736 223 755.

OstatníOstatní
• Kdo levně prodáKdo levně prodá nebo dá za 

odvoz starší funkční lednici, stůl 
a čtyři židle. Tel. 732 201 480, pouze 
SMS - zavolám.

• Hledáme recepční Hledáme recepční na 24hodinové 
služby. Práce na PC a němčina podmín-
kou. Volejte kdykoli. Tel. 732 201 480.

• Pronajmu garáž Pronajmu garáž v ulici Lipská. 
Tel. 723 857 270.

• Prosím pána, který pomohl Prosím pána, který pomohl od-
vézt krabice z Merkuru 1. června, 
aby zavolal na tel. 474 688 577.

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA Ze dne 15. 6. 2005

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í s p ráva QAR K – u l . N a  Běl i d le

U l ice Čp. + č. bytu vel i kost Vyvolávací cena Ná klady na opravu

G régrova 3754/ 7 1 + 3 17. 229,- Kč 232.000,- Kč

G régrova 3754/ 8 1 +1 7.758 ,- Kč 168 .000,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedená domovn í správa

Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt ,  na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem 
bytu ve veřejném výběrovém  ř ízení .

Byt bude pronajat prvn í mu zájemci ,  který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s loží částku , 
rovnaj ící se vyvolávací ceně ,  uvedené ve zveřejněné nabídce a splňu je kritéria p latná pro účast 
ve veřejném výběrovém řízení .

Čís lo účtu – 2103480237/ 0100 ,  variabi ln í  symbol – rodné čís lo 

I nformace : p.  Pučálková – tel . :  474 637 263

• Rada města Chomutova pro-Rada města Chomutova pro-
jednala a schválila podání žádosti jednala a schválila podání žádosti 
o státní dotace o státní dotace na realizaci projek-
tů Rekreační zóna Bezručovo údolí 
a Rozvoj Severního areálu PZOO, 
v jehož rámci má být vybudován 
Ahníkovský zámek. V současné době 
se zpracovávají projektové dokumen-
tace a další dokumenty nezbytné 
k podání žádosti, celkově na přípravu 
těchto projektů už město získalo do-
taci z ministerstva pro místní rozvoj 
v souhrnné výši 2,1 milionu korun.

• Rada města Chomutova projed-Rada města Chomutova projed-
nala a schválila dotace na projekty nala a schválila dotace na projekty 
z městského rozpočtu z městského rozpočtu pěti žadate-
lům. Z celkově rozdělených 68 535 
korun získal největší částku Sport-
club 80 Chomutov, a to 30 000 ko-
run na projekt Sportování pro děti, 
které nikam neodjely na prázdniny. 
Naopak kvůli nesplnění podmínek 
pro přiznání dotace byly odmítnuty 
žádosti tří subjektů.                         (sk)

(Dokončení ze str. 2)  
Nové hygienické normy pro provo-

zování těchto míst jsou vzhledem ke 
své přísnosti pro město ekonomicky 
neúnosné. Proto byla vytipována 
některá z nich, která budou moderni-
zována, ta ostatní jsou nebo už byla 
zrušena. „Nejsme sami, hřiště ruší ze 
stejného důvodu i v ostatních měs-
tech,“ říká starostka Ivana Řápková. 

Město přesto chtělo ponechat 
lidem možnost hřiště či písko-
viště zachovat. Oslovilo proto 
společenství vlastníků bytových 
jednotek s nabídkou, že si pís-
koviště či hřiště u svého domu 
mohou vzít do vlastní správy, při-
čemž stejná možnost se vztahovala 
i na jednotlivce. „Bohužel odezva 
byla minimální, z několika desítek 
společenství se ozvala dvě,“ konsta-

tuje starostka Ivana Řápková a zdů-
raznila, že postoj radnice se nezmě-
nil. „Pokud jsou občané s postupem, 
k němuž jsme byli donuceni, nespo-
kojení, mohou vzít věci do vlastních 
rukou. Dnes už je situace jiná než 
v lednu, kdy jsme s naší výzvou 
přišli, řada hřišť už byla odstraněna, 
ale naše nabídka, že jsme ochotni 
pronajmout místa, která ještě nebyla 
zrušena, stále platí. Nájemné by bylo 
jen symbolické.“

Zájemci o pronájem pískoviště či 
hřiště získají podrobnější informace 
na odboru správy majetku města 
u p. Evy Veselé (tel.: 474 316 461). (lm)

Pískoviště: výzva pro SVJ

Nezapomenutelným zážitkem se 
pro žáky Základní školy na Za-
hradní stal Mezinárodní den dětí. 
Prožili ho ve společnosti policistů 
a hasičů, kteří dětem předvedli 
ukázky ze své práce, například 
fingovaný zásah se střelbou ze 
samopalů a kynologický výcvik. 
Poté následovaly zábavné soutěže 
se štědrými odměnami od paní 
učitelek.                    (text a foto: 4.A)

Oslavy MDD na Zahradní




