
Po schválení změny územního 
plánu a vyřízení dalších formalit  
by se v příštím roce měl začít 
stavět v areálu bývalých chomu-
tovských kasáren na Mostecké 
ulici nový zimní stadion.

Shodli se na tom při červenco-
vém setkání projektanti s klubem 
KLH a zástupci pracovní komise 
ustanovené na městském úřadě. Ta 
by měla po celou dobu výstavby 
areálu dohlížet na to, aby nový 
stadion splňoval všechny náležité 
parametry. „Město během dohled-
né doby připraví smlouvy, které 
budou funkční nejen pro radnici, 
ale zároveň také investora i KLH,“ 
vyjádřil se předseda pracovní 

komise a zároveň radní města Jin-
dřich Stádník po schůzce, kde se 
projednávala již  konkrétní podoba 
zimního stadionu. Kromě pevně sta-
novených rozměrů ledové plochy, 
která bude měřit 58 x 28 metrů, se 
diskutovalo i o vnitřním vybavení 
objektu, VIP prostorech, restauraci 
či  prostorech vyhrazených pro in-
validy. „Ti by měli mít každopádně 
ta nejluxusnější místa včetně vy-
hovujícího přístupu k sociálnímu 
zázemí,“ přiznal Stádník a dodal, 
že hala bude vhodná pro pořádání 
sportovních her i pro handicapova-
né. Areál, který bude mít kapacitu 
5000 míst k sezení, ale i další místa 
k stání, plánuje Klub ledního hokeje 

v budoucnu využívat pro nejvyš-
ší soutěž - extraligu. Přítomní se 
shodli na tom, že objekt musí 
mít multifunkční charakter, což 
znamená, že bude využitelný ne-
jen pro hokej a veřejné bruslení, 
ale i pro ostatní aktivity včetně 
výstav a kulturních akcí. 

V budoucnu by v areálu býva-
lých kasáren  měla přibýt další 
sportoviště a v návaznosti na 
sousední Kamencové jezero tak 
vznikne sportovní a rekreační 
centrum, které udělá z poměr-
ně odlehlého místa na periférii 
města frekventovanou oblast. 
„V návaznosti na přírodní jeze-
ro se jedná o velmi zajímavou 
lokalitou,“ netajil se projektant 
Jindřich Smetana a dodal, že 
klíčovou otázkou je samozřej-
mě dopravní obslužnost. „Čekali 
jsme na konkrétní podobu pro-
jektu, kterou jsme v červenci od-
souhlasili. Následně budeme řešit 
otázku dopravy nejen pro hoke-
jové fanoušky, ale i děti, které 
navštěvují sportovní hokejovou 
školu v Kostnické ulici,“ zmínil 
se předseda komise Stádník.

Stadion za více než 200 milio-
nů korun se bude stavět pomocí 
moderní technologie. Jedná se 
o ojedinělý typ haly, který nebyl 
prozatím v žádném jiném městě 
v republice postaven. Areál by 
měl být podle odborníků hotov 
do 12 měsíců od zahájení prv-
ních prací. „Nechceme žádnou 
Sazka arenu. Jde nám však o to 
mít důstojný sportovní areál,“ 
prohlásil Stádník. Jak dodal gene-
rální manažer klubu Milan Vacke, 
dokud nebude stát nový stadion, 
ten starý v centru města zůstane 
a bude nadále v provozu.   (mile)

Slovo starostky

„Nechceme žádnou Sazka arenu, důstojný sportovní areál je však zapotřebí“
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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

Vážení spoluobčané, často slý-
chávám, že jsou v naší společnosti 
diskriminovány ženy, že nemají 
stejnou příležitost se v mužské 
společnosti prosadit. Dokonce 
existují názory, že by měly být 
předpisy o tom, kolik žen má být 
ve vládě, kolik ve vedení měst či 
státních a veřejných podniků a in-
stitucí. Jsem přesvědčená, že všich-
ni by měli mít stejné šance, takže 
si nemyslím, že by pohlaví člověka 
mělo být rozhodujícím při obsazo-
vání funkcí a pozic v zaměstnání. 
Přesto bych byla ráda, kdyby nás 
žen bylo ve veřejném životě víc. 
Dnes již přece není nutností trávit 
hodiny u plotny či při drhnutí pod-
lahy. A naši muži už přeci nejsou 
těmi dávnými patriarchy, kteří by 
nedokázali pomoci ženám s dětmi 
či s péčí o domácnost. Co tedy 
nám ženám brání v tom, abychom 
se pokoušely více se prosadit ve 
světě kravat? Někdy si myslím, 
že největší překážkou jsme si my 
samy. Často si málo věříme a někdy 
se my samy pasujeme do rolí hos-
podyněk. Naštěstí mám kolem sebe 
několik báječných žen, které stojí 
v čele některých našich městských 
organizací a které mě přesvědču-
jí svou prací a odhodlaností, že 
existují i jiné ženy. A povzbuzení 
mi dodávají i kolegyně starostky 
z Vejprt, Kovářské nebo Annabergu. 
Sama jim všem moc fandím a taky 
dalším ženám, které než by mluvi-
ly o diskriminaci, se raději nene-
chaly odradit a šly za svým snem. 
Opravdu nejsou zapotřebí směrnice 
o tom, kolik žen má zastávat kolik 
funkcí. Vždy záleží na kvalitě 
a znalostech konkrétního člověka. 
Budu všem ženám i mužům držet 
palce, ať se jim jejich sny splní!

                         Vaše Ivana Řápková 

 www.spessart.cztel.: 474 626 827, 602 341 198

Chystáte svatbu?
Setkání spolužáků?
Oslavu narozenin nebo jakoukoliv jinou party?

Pouze vytočte tel. číslo 474 626 827 
nebo 602 341 198 a všechny starosti 
s přípravou a realizací nechte na nás.

Vy se bavte, my budeme pracovat

Za velmi příznivé ceny nabízíme:
� stylové nadstandardní prostředí  restaurace 
� zahradní sezení � špičkovou kuchyni 
�  profesionální obsluhu � hotelové ubytování

SPESSART

Novým veřejným osvětlením se 
může pochlubit Blatenská ulice.

Rekonstrukce sedmnácti stožárů 
v lokalitě od světelné křižovatky 
u Evropy směrem k Severce  v červnu 
a červenci letošního roku je jednou 
z plánovaných investičních akcí měs-
ta, do které radnice investovala 1,47 mi-
lionu korun. „Kabelové rozvody byly 
v havarijním stavu, proto jsme muse-
li akci provést co nejdříve. Většinou 
řešíme opravu silnice spolu s osvět-
lením kompletně, nyní jsme udělali 
výjimku,“ vyjádřila se starosta města 
Ivana Řápková a dodala, že nové mo-
dernější osvětlení navíc uspoří pro-
vozní náklady na energie. To stávající 

Blatenská má nové osvětlení
zde sloužilo čtyřicet let, kabely byly 
poškozené stářím i kořenovým sys-
témem stromů. Radnice usiluje také 
o opravu zdejší vozovky v lokalitě od 
světelné křižovatky u Delvity až po 
spodní část Blatenské ke Škroupově 
ulici. Zpracovala proto projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci ko-
munikací, chodníků, veřejné zeleně 
a osvětlení včetně zálivů k zastáv-
kám MHD. „Jelikož se jedná o státní 
silnici, bude to společná investice 
města a kraje. Opravu vozovky za-
jistí v následujícím roce Krajský úřad 
v Ústí nad Labem a my rekonstrukci 
ostatních záležitostí z projektu,“ ne-
chala se slyšet I. Řápková.            (mile)

Volné chvilky v nové herně mohou 
nyní trávit děti z Ústavu sociální 
péče na sídlišti Kamenná. Místnost, 
která takřka třicet let sloužila jako 
kuchyň, změnili zaměstnanci zaříze-
ní k nepoznání. „Je to úžasné, vlast-
ními silami i finančními prostředky 
vytvořili útulné místo. Když vidím, 
jakou z toho mají děti radost, těší 
mě, že práce zdejších zaměstnanců 
má opravdu smysl,“ vyjádřila se sta-
rostka Ivana Řápková při slavnost-
ním otevření herny. Dětem ihned 
učarovaly velké molitanové kostky, 
ale i bazének s míčky. Hernu tak 
využijí z osmatřiceti klientů zhruba 
dvě třetiny dětí. „Chceme, aby men-
tálně postižené děti netrávily celý 
den jen v ložnicích. Jsou sice fixo-
vány na svůj prostor, ale potřebují 
také změnu. Přesuneme je do herny 
na dopoledne, odpoledne mohou být 
při pěkném počasí na terase,“ zmí-
nila se ředitelka městského ústavu 
sociálních služeb Alena Tölgová 
a pochlubila se, že za ušetřené pení-
ze se dětem koupila i nová polohova-
cí lůžka.                    (text a foto: mile)  

Děti měly radost 
z nové herny

Nejen z nového hřiště, ale i mul-
tifunkčního sportoviště se mohou 
radovat děti ze sídliště na Kamen-
ném vrchu. Do jejich kompletní 
rekonstrukce radnice investovala 1,4 
milionu korun.

Jedná se již o šesté hřiště v Cho-
mutově, které město podle nových 
předpisů zprovoznilo. Prostor pro 
děti od 2 do 15 let i přilehlé as-
faltové hřiště je oploceno pletivem 
a pozinkovaným plotem se vstupní 
brankou. Malé děti tu využijí zá-
věsnou čtyřsedačkovou houpačku 
a pískoviště či herní sestavu, kde 
nechybí tyč na šplhání a skluzavka. 
Starší děti si zde mohou zahrát fot-
bal, basketbal, volejbal a nohejbal. 
Herní systém je od dánského výrob-
ce, který od letošního roku vyrábí 
podobné sestavy pro celý svět právě 
v Čechách. „Některá hřiště jsme mu-
seli kvůli novým normám zrušit, ale 
na druhou stranu se snažíme dětem 
nabídnout náhradu v nesrovnatelně 
lepší kvalitě. Usilujeme také, aby 
byla hřiště odkloněna od vozovek 
a doplnila se více zelení,“ vyjádřila 
se při slavnostním otevření hřiště 
starostka města Ivana Řápková, která 
prvním návštěvníkům areálu z neda-
leké mateřinky Pohádka přinesla na 
uvítanou sladkosti. 

                        (Pokračování na str. 2)

S hřišti v cizině 
můžeme konkurovat

Šest druhů nových pohlednic 
s motivy města Chomutova si může-
te zakoupit v městském informačním 
centru v Chelčického ulici. Jejich 
autorem je František Sn ížek, jeden 
pohled vyjde na pět korun. O deset 
korun více stojí nové korespondenč-
ní lístky  s motivem zdejší autorky 
Marie Svobodové vydané k letošnímu 
výročí 400 let svobodného města 
Chomutova. „O pohledy je poměrně 
velký zájem, lidem se líbí, jak jsou 
zpracované. Kromě toho se často pta-
jí i na mapy a publikace o Chomuto-
vu, obdiv od turistů sklidil i průvod-
ce městem Chomutov,“ vyjádřila se 
Andrea Karlovská z infocentra. (mile)  

Nové pohlednice v prodeji

Jako dočasné ubytování pro neplatiče nájmu slouží od začátku července 
pět obytných buněk a jedna ze sociálním zázemím na Dukelské ulici. Měs-
to totiž nechce dál platit opravy domů, které nájemníci ničí. Buňky se však 
nebudou nabízet jen lidem z této lokality, ale všem, kteří mají soudní vý-
pověď z městských bytů kvůli neplacení nájemného. Za ubytování zde za-
platí 15,10 korun za metr čtvereční, tedy od dvou set korun podle velikosti 
buňky. Kromě ubytovacího poplatku budou lidé platit zálohy na elektřinu 
a vodu. Město s nimi podepíše smlouvu na rok. „Pak odejdou nebo požáda-
jí o prodloužení smlouvy, ale to musí za ubytování řádně platit. Když se 
tu nebudou chovat slušně, vystěhujeme je i dříve,“ prohlásil místostarosta 
Rudolf Kozák (na snímku třetí zleva).                                     (text a foto: mile)

Neplatiče nájmu nastěhovali do buněk
Radní J. Stádník (druhý zprava) a S. Lesák (vlevo) diskutují s projektanty 
a zástupci KLH o konkrétní podobě zimního stadionu.                 (foto: mile)
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Oživit spolupráci mezi městy 
a navázat tak znovu na tradice. 
To bylo účelem nedávné návště-
vy místostarosty Jana Řeháka 
v Bernburgu, jenž je od roku 1995 
partnerským městem Chomutova 
a kam byl zástupce naší radnice 
pozván starostou města Helmutem 
Reichem. Stalo se tak u příležitos-
ti Sasko - andhalských dnů, což 
je velká akce připomínající u nás 
například Chomutovské slavnosti. 
Kromě Čechů je navštívili i zástup-
ci Slovenska, Polska a Chorvatska. 
Přesto, že se slavnosti konají 
každoročně v jiném městě a letos 
připadla tato událost Magdeburgu, 
měl místostarosta Jan Řehák do-
statek času prohlédnout si rovněž 
partnerské město se vším všudy.  

I když spolupráce mezi Chomu-
tovem a Bernburgem vznikla již 
před mnoha lety, je pravdou, že do 
popředí se v poslední době dostala 
jiná partnerská města. „Například 
Annaberg-Buchholz patří do úze-
mí, kde můžeme žádat o společné 

Partnerskými městy Chomutova je kromě Annabergu-Buchholz, Laudy a italského Arenzana také Bernburg

Do jídelníčku jim zašlou chomutovské speciality
projekty v rámci Evropské unie. 
Možností, jak navázat opět na spo-
lupráci s Bernburgem, je však řada. 
Máme spoustu společných témat, 
o kterých by se dalo diskutovat. 
V současné době se například potý-
kají stejně jako my s regenerací měs-
ta,“ zmínil se místostarosta Řehák 
o třiatřicetitisícovém historickém 
městě, kde mají překrásný zámek. 
Ten kdysi jako jeden z prvních pře-
stavěl z hradu slavný stavitel Ond-
řej Gunter z Chomutova, který tu 
zřejmě pobýval v ulici Jakoubka ze 
Stříbra v čp. 14. Jeho dílo je bohužel 
doloženo jen v sousedním Sasku. 
V Bernburgu se také těží sůl. „V České 
republice se z velké části solí silnice 
právě solí z Bernburgu,“ prozradil 
chomutovský místostarosta. 

Podle něj by se už v příštím 
roce mohly uskutečnit výměnné 
pobyty dětí pro základní a střední 
školy obou měst, další akcí může 
být případně seminář k tématu EU 
v našem městě. Pro letošek se dá 
zrealizovat návštěva na vánočních 

trzích v Bernburgu a Chomutov by 
mohl podle Řeháka uspořádat den 
všech partnerských měst. Je navíc 
velmi reálné uvažovat o účasti na-
šich zástupců napřesrok na Sasko-
-andhalských dnech. 

„Příjemně mě překvapilo, jak rad-
nice v Bernburgu dává na vědomí, 
s jakými městy v Evropě spolu-
pracuje. Při vjezdu do města i na 
radnici nás vítal nejen vlastní nápis 
města, ale byla tu vypsána všechna 
ostatní partnerská města včetně Cho-
mutova,“ řekl místostarosta Řehák 
a dodal, že něco podobného by se 
mu líbilo i u nás. Po návštěvě jedné 
bernburgské restaurace se chomu-
tovský místostarosta projevil jako 
pravý gurmán. „Na jídelním lístku 
byla vždy jedna strana věnována 
typickým jídlům partnerského měs-
ta, u nás to bylo knedlo vepřo zelo. 
To myslím není typické chomutov-
ské jídlo. Dohodli jsme se proto 
s majitelkou restaurace, že jí pošle-
me nějaké recepty na zdejší specia-
lity,“ dodal Jan Řehák.               (mile)

Do stánku města Bernburgu přidal místostarosta Jan Řehák(druhý zleva) 
také propagační materiály z Chomutova. Během necelé hodiny byly pryč, 
byl o něj neobyčejně velký zájem. Nejvíce zaujal průvodce Chomutovem. 
Zprava Uwe Hönnig, který má na starost partnerská města.             (foto: hl)

(Dokončení ze str. 1)
Jak dále starostka uvedla, je lep-

ší investovat do jednoho hřiště na 
sídlišti více peněz a zvelebit jej celé 
najednou, než investovat část finan-
cí do dílčích prav na vícero hřištích 
a pak čekat na další peníze napřes-

S hřišti v cizině můžeme konkurovat
rok. „Mám z toho radost, jezdím za 
vnoučaty do Holandska a vždy jsem 
obdivoval, jaká tam mají krásná hřiš-
tě. O to víc mě těší, že stejné máme 
v Chomutově a můžeme cizině zdra-
vě konkurovat,“ vyjádřil se radní 
Jindřich Stádník.    (text a foto: mile)

Do dvou let by 
mělo na sídlišti 
Březenecká vznik-
nout kulturní a 
sociální centrum. 
Prostory bývalého 
kina Evropa totiž 
radní pronajali 
občanskému sdru-

žení Kuprospěchu za jednu korunu 
ročně a dali tak přednost myšlence 
místních vysokoškoláků před nabíd-
kou podnikatele, který měl v úmyslu 
objekt odkoupit a vybudovat tu spo-
lečenské a školící středisko. „Je to 
mladá generace, která se do Chomu-
tova vrací s ukončeným vzděláním 
a snahou rozjet nový projekt, měli 
bychom jim tedy dát šanci,“ vyjád-
řil se radní Jiří Polanský. Jednatel 
sdružení Miroslav Koranda (na sním-
ku) na jednání rady města vysvětlil 
způsob financování centra prostřed-
nictvím dotací a grantů v EU, na 
nichž bude záviset i otevření centra 
koncem příštího roku, nejpozději 
v srpnu 2007. Radní se jednomyslně 
shodli na tom, že projekt je napsán 
dobře, ale při rozjezdu centra budou 
první dva roky poměrně krušné. 
Přislíbili proto sdružení podpořit 
projekt i po finanční stránce. „Je 

Kuprospěchu se postará o bývalé kino Evropa
to určité riziko, ale zkusil bych to 
s nimi, líbí se mi, s jakou chutí 
se zapojili do dotačních programů 
a fandím jim,“ dodal radní Bohumil 
Bocian. Areál nabídne zábavu pro 
sídlištní děti, ekovýchovu a pra-
covní poradenství, stane se zároveň 
centrem neziskových organizací ve 
městě. „Chceme tu vytvořit i záze-
mí pro začínající kapely, divadelní 

soubory a výtvarníky,“ vyjádřil se 
spoluzakladatel občanského sdru-
žení Kuprospěchu, který je zároveň 
studentem DAMU. Podle radního Pav-
la Markvarta je zařízení tohoto typu 
v Chomutově důležité. „Podchycení 
neorganizované mládeže je dlouho-
dobý cíl, procento dětí ulice stále 
stoupá a návštěvnost určitých zaříze-
ní naopak klesá,“ dodal.              (mile)

Nábřeží Chomutovky na Žižkově náměstí zdobí další socha. Jedná se o re-
pliku barokní sochy Sv. Víta z 18. století, jež pro chomutovskou radnici vy-
tvořil stejně jako předchozí zdejší díla akademický sochař Jaroslav Jelínek. 
Svatý Vít, jeden z patronů České země, zdobí kraj nábřeží směrem od ob-
chodního domu Prior a je natočen hledíc směrem na chomutovské náměstí. 
Pro Chomutov má nemalý význam. „Na zdejší faře jsme našli obraz, který 
vznikl zřejmě v období okolo roku 1725, kdy se patronem našeho města stal 
svatý Viktor. Právě ten na obraze s pohledem na chomutovské náměstí a ke 
kostelu sv. Ignáce symbolicky odevzdává ostatky do rukou zemského patrona  
Svatého Víta,“ vysvětlil městský architekt Jaroslav Pachner. Tento výjev má 
podle něj symbolický význam ukazující na silnou sounáležitost města Cho-
mutova plně zasazeného do Čech. Věrnou kopii Sv. Víta, jejíž originál najdete 
v kostele v Tuchoměřicích u Prahy, si město objednalo u příležitosti letošního 
400. výročí svobodného města Chomutova.                      (text: mile, foto: pach)

Svatý Vít zdobí nábřeží Chomutovky

Parkováním v Chomutově by se 
měli zabývat v dohledné době od-
borníci. Počet aut se každým rokem 
zvyšuje a převyšuje počet parkova-
cích míst, především lidé ze sídlišť 
nemají mnohdy kde zaparkovat. 
„Jde o dlouholetý problém, dodnes 
se nám nepodařilo vyřešit systém 
parkování ve městě. Snažíme se sice 

Na systém parkování si pozvou odborníky
o drobné parkovací úpravy, v sou-
časné době zejména na sídlištích, ale 
celková koncepce opravdu chybí,“ ne-
tajila se starostka města Ivana Řáp-
ková. Radní proto schválili základní 
teze parkování na území města 
a zadávací podmínky pro vyhlášení 
veřejné soutěže. Uchazeči by měli 
do konce listopadu letošního roku 
předložit nabídku ve formě projek-
tu, který by měl obsahovat nejen 
dopravní řešení a způsob uplatnění 
jednotlivých skupin parkujících, ale 
i harmonogram jednotlivých etap 
projektu a další rozvoj systému 
parkování v Chomutově. Začít by 
se mělo podle místostarosty Řeháka 
v lokalitách, kde je už nějaký systém 
parkování zaveden.

„Chceme upřednostnit samozřej-
mě parkování pro zdejší občany 
a tělesně postižené, poté i pro 
návštěvníky. Lidé musí mít šanci 
zaparkovat tam, kde to potřebují,“ 
vyjádřil se místostarosta Jan Ře-
hák. Ten se inspiroval v Liberci, 
kde parkování na sídlištích vyřešili 
zónami, kde smí parkovat pouze 
místní s rezidentní kartou.    (mile)

• V Podkrušnohorském zooparkuV Podkrušnohorském zooparku 
můžete ve dnech od 12. do 14. srp-
na zažít oblíbené večery pro děti, 
které uvítají jistě i dospělí. Noční 
vyjížďka nejen za zvířaty, ale i do 
safari plném kouzelných bytostí, 
začíná vždy od 20 hodin. Vyjíždí 
se od recepce kempu Kamencového 
jezera každou půl hodinu a jedna 
jízda trvá zhruba 45 minut. Cena 
jízdného je 70 Kč pro dospělé a 40 
Kč pro děti. Vstupenky lze zakoupit 
na místě.

Odbor ekonomiky města tvo-Odbor ekonomiky města tvo-
ří dva oddělené útvary, z nichž ří dva oddělené útvary, z nichž 
s jedním se setkává běžně každý s jedním se setkává běžně každý 
občan města Chomutova a druhý občan města Chomutova a druhý 
je sice pro občany zcela nezná-je sice pro občany zcela nezná-
mým, avšak pro potřeby města mým, avšak pro potřeby města 
a městského úřadu zcela nepostra-a městského úřadu zcela nepostra-
datelným zázemím.datelným zázemím.

Úsek účetnictví je jakýmsi srd-
cem úřadu, kde se zpracovávají 
veškeré finanční operace, proplácejí 
provozní potřeby úřadu, investiční 
akce města, ale i spravuje financo-
vání veřejných služeb, jako je údrž-
ba zeleně, komunikací, školství či 
sociální služby zajišťované jinými 
odbory úřadu či prostřednictvím 
městských organizací. Zaměstnanci 
účtárny tak vytvářejí podpůrnou 
činnost všem ostatním útvarům 
městského úřadu a ač není jejich 
práce na rozdíl od jiných odborů 
navenek příliš vidět, a někomu se 
může zdát poněkud stereotypní, je 
naprosto nenahraditelná. 

O tom, že svou práci odvádějí 
dobře, svědčí i výsledek účetního 
auditu hospodaření města, kde je 
město opakovaně hodnoceno vý-
rokem bez výhrad. „Nazýváme-li 
účtárnu srdcem úřadu, která musí 
pracovat s přesností a pečlivostí 
pověstných švýcarských hodinek, 

Odbory Městského úřadu v Chomutově se představují: Odbor ekonomiky

Účtárna je srdcem úřadu, útvar rozpočtu zase mozkem celého města
lze útvar rozpočtu města nazvat 
hlavou nebo mozkem celého měs-
ta. To, co na účtárně proplatí 
a zaúčtují, musí někdo propočítat 
a zanést do hlavního dokumentu 
města, kterým je rozpočet,“ vyjá-
dřil se ekonom města Jan Mareš. 
Rozpočet je dlouhodobě sestavován 
jako vyrovnaný a v posledních le-
tech končí s výrazným přebytkem, 
který odráží správné nastavení 
výdajů města a rovněž odpovědné 
nakládání volených zástupců měs-
ta s veřejnými financemi. Útvar 
rozpočtu též provádí rozborovou 
a analytickou činnost rozpočtu, 
příjmových a výdajových položek 
a metodickou pomoc organizacím 
zřízeným a založeným městem.

Druhým, mediálně známějším 
útvarem odboru ekonomiky, je 
úsek správy místních poplatků 
a pokut. S jeho úředníky se můžete 
setkat například při platbách po-
platků ze psů nebo za komunální 
odpady. Jejich pracovní náplní je 
vyměřování a vymáhání daňových 
nedoplatků na místních poplatcích 
a pokutách ukládaných jednotli-
vými odbory. „Práce je to mnohdy 
nevděčná, pracovníci územního 
správce daně se leckdy dostávají do 
konfliktu s občany v sociální nou-

zi či pohnutých životních situacích, 
avšak každému, kdo se snaží řešit 
si své finanční pohledávky vůči 
městu včas, dokáží naši úředníci 
vyjít vstříc a společně najít opti-
mální řešení jeho situace. Jedná se 
například o uzavření splátkového 
kalendáře či stanovení optimální 
splatnosti nedoplatku,“ míní vedou-
cí odboru Mareš a dodává, že ve 
fázi daňové exekuce však musí být 
zaměstnanci v souladu se zákonem 
a programovým prohlášením vede-
ní města zcela nekompromisní. 
Úsek na úřadě funguje již čtvr-
tým rokem a podíváme-li se zpět, 
zjistíme, že po jeho znovuobno-
vení se příjmy do rozpočtu města 
z vymáhaných sankčních plateb 
více než zdvojnásobily. Také příjmy 
z vybíraných místních poplatků 
jsou v současnosti více než čtyřná-
sobné, což je mimo jiné způsobeno 
i zavedením místního poplatku za 
komunální odpad. Kromě vymáhá-
ní, spolupráce s bankami, soudem 
či exekutorem můžete tyto pracov-
níky potkat i v terénu při místních 
šetřeních, např. záborů veřejného 
prostranství, pobytových poplatků 
či provádění státního dozoru nad 
provozováním výherních hracích 
přístrojů.                                       (mile)

Minimálně za jedno poplatkové 
období dluží 722 lidí poplatek za 
svého psa. Splatný byl koncem červ-
na, dlužníci byli ihned hromadně 
obesláni výzvou, jejíž součástí je 
i oddělitelná složenka. „Nikdo tedy 
nemůže říci, že nebyl na nedoplatek 
upozorněn a že mu město rovnou 
vyměřilo trojnásobek,“ vyjádřil se ve-
doucí odboru ekonomiky Jan Mareš. 
Jak dodal, tento úkon byl proveden 
z dobré vůle úřadu, placení poplat-
ku v náhradním termínu využilo 124 
lidí, kteří se tak vyhnuli trojnásob-
nému sankčnímu navýšení. Chomu-
tovská radnice eviduje celkem 4 549 
pejskařů, z toho jich včas zaplatilo 

Pejskařům vyměří sankce za poplatek
3 827. Vybralo se 2 662 000 korun, 
celkové nedoplatky za psy včetně 
navýšení dosahují výše přes 1 mili-
on korun, přičemž více než polovinu 
z toho tvoří dluhy už z minulých let. 
Dlužníci nyní obdrží poplatek vymě-
řený platebním výměrem společně 
s navýšením na trojnásobek dlužné 
částky. „Často se stává, že se na nás 
ihned po navýšení poplatku obracejí 
lidé s tím, že jsou ochotni svůj zá-
kladní nedoplatek uhradit a požadují 
odpustit penále. Navýšený vyměřený 
poplatek je ale zákonným příjmem 
města, který je město povinno řád-
ně vymáhat. Dlužník si sice může 
podat žádost o prominutí příslušen-

ství daně, ale za to zaplatí správní 
poplatek tisíc korun. Samotným po-
dáním žádosti bez oprávněného zdů-
vodnění však nevzniká automaticky 
nárok na prominutí příslušenství,“ 
dodal Mareš. Při neuhrazení částky 
vyměřené platebním výměrem se 
dlužníci vystavují nebezpeční vy-
máhání prostřednictvím soudního 
exekutora.                                          (mile)

Zvoněním na zvoneček starostka I. Řápková otevřela hřiště na sídlišti.


