
Společenský, demografický i eko-
nomický přínos nejen pro město, 
ale i celý region, si lze slibovat 
od zajímavého projektu, na kterém 
v minulých měsících na chomu-
tovské radnici  usilovně pracovali 
– záměru otevřít v Chomutově vy-
sokoškolské studium. Jeho realizace 
se nedávno posunula do další eta-
py. V první polovině října navštívili 
Chomutov představitelé pražského 
Českého vysokého učení tech-
nického (ČVUT), aby zde jednali 
o otevření detašovaného pracoviště. 
Jejich návštěvě předcházelo několik 
jednání starostky Ivany Řápkové 
v Praze, takže nyní už se hovořilo 

o konkrétních krocích. Město mělo 
připraveno několik objektů, ale aka-
demikům se zalíbil hned ten první, 
v Klostermannově ulici nad prodej-
nou potravin na Husově náměstí, 
kde v minulosti provizorně sídlila 
Česká spořitelna. Jednání proběhla 
k oboustranné spokojenosti a přísluš-
ná smlouva by měla být podepsána 
ještě letos, aby se s výukou mohlo 
začít od příštího školního roku. 

„Spolu s tím, jak se rozrůstají 
a zaplňují průmyslové zóny v Cho-
mutově a okolí, zvyšují se i požadav-
ky na vysokoškolsky vzdělané od-
borníky,“ vysvětlila starostka jeden 
z motivů, které vyvolaly úsilí zřídit 

Slovo starostky
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ve městě vysokou školu. „Mana-
žeři investorům citelně chybí, 
vozí je odjinud, a to je škoda. Je 
třeba nabídnout šance místním. 
Firmy, které zde sídlí, samy vo-
laly po takovém řešení.“ Jak dál 
připomíná, mladí z Chomutovska 
odcházejí studovat jinam a často 
se už domů nevrátí, protože si na-
jdou práci v místě studia. „Tomu 
chceme zamezit tím, že bychom 
jim poskytli jedinečnou možnost 
propojení požadavků praxe s na-
bídkou vysokoškolského studia. 
Když se tu schopní lidé rodí, je 
třeba jim vytvářet předpoklady 
pro to, aby tu mohli zůstat. Chce-
me v našem městě udržet vlastní 
vědomostní potenciál.“

Nápad zřídit vysokoškolské 
studium v Chomutově není nový, 
letos v dubnu ale dostal další 
impuls. Starostka sestavila tým, 
který všechny argumenty týkají-
cí se záměru zřídit v Chomutově 
vysokou školu zpracoval do uce-
leného materiálu. Zároveň zaháji-
la intenzivní jednání s potenciál-
ním partnerem – ČVUT. „Je to 
vysoká škola, která splňuje dva 
důležité požadavky: má velkou 
prestiž nejen v rámci republiky, 
ale i v zahraničí a také poskytuje 
vzdělání, které je v rámci rozvo-
je našeho regionu perspektivní. 
Navíc záměr ČVUT otevřít zde 
detašované pracoviště je záru-
kou opravdu kvalitní výuky. Lze 
počítat s tím, že bude vytvořeno 
veškeré potřebné zázemí,“ zdů-
vodnila výběr školy starostka. 
Zájemci o vzdělání si tak mohou 
být jisti, že jeho úroveň bude 
stejná jako v Praze.

(Pokračování na str. 2)

Podkrušnohorský 
zoopark, jezdecký 

klub PZOO
a město Chomutov

vás zvou na

HUBERTOVU JÍZDU
sobota 29. října 2005 

od 10 hodin, jízdárna PZOO
Hon na lišku, myslivečtí trubači, 

ukázky sokolnictví

TIP

Vážení spolu-
občané, nedávno 
jsem četla v jed-
nom časopise člá-
nek o tom, jak 
dobře se žije 
důchodcům v ne-
jmenovaném  stře-
dočeském městě. 
To mě přivedlo na otázku, jak se asi 
žije seniorům v Chomutově a kolik 
pozornosti a péče jim naše měs-
to věnuje. Vzpomněla jsem si, jak 
postupně stále vylepšujeme služby 
pro důchodce, ať už jsou to různá 
vylepšení v domově důchodců, nový 
klub důchodců na Písečné nebo 
právě budovaná vývařovna v domě 
s pečovatelskou službou v Merkuru, 
kde najdou naši senioři důstojnější 
prostředí a kde se hlavně bude moci 
uvařit více jídel než dosud. Vybavila 
jsem si Univerzitu třetího věku, seni-
orskou olympiádu a spoustu dalších 
akcí, které pro naše starší občany 
připravujeme. A vybavila jsem si také 
nedávné setkání s lidmi z domova 
důchodců, se kterými jsem mluvila 
o životě v našem městě i o všem, co 
v Chomutově chystáme do budouc-
na. Byla jsem překvapená, jak velký 
zájem měli senioři o všechno, co se 
týká našeho města a kolik měli za-
jímavých nápadů a připomínek. Živě 
se o všechno zajímali a byli i plní 
optimismu a moudrosti. Mezi těmito 
lidmi, kteří se dokáží radovat z každé 
maličkosti a kteří se ani v pokročilém 
věku přes všechny ty hlásící se nedu-
hy nechtějí vzdát aktivního přístupu 
k životu, jsem si uvědomila, že stáří 
vůbec nemusí být smutné. Věřím, že 
k pěknému životu našich seniorů při-
spívá svou péčí i naše město. A že se 
jim i v Chomutově žije dobře.                
                                     Vaše Ivana Řápková

Památce zakladatele našeho samo-
statného státu T. G. Masaryka se v po-
ledne 28. října v doprovodu válečných 
veteránů pokloní představitelé města 
starostka Ivana Řápková a místostaros-
tové Jan Řehák a Rudolf Kozák, kteří 
položí kytice u jeho památníku. Státní 
svátek si ještě předtím připomenou 
účastníci slavnostního shromáždění, 
které pořádá spolu s městem Českoslo-
venská obec legionářská, Český svaz 
bojovníků za svobodu a Středisko kni-
hovnických a kulturních služeb. Setká-
ní se uskuteční od 9 hodin v sále SKKS 
a jeho účastníci si připomenou 87. vý-
ročí vzniku ČSR i 84. výročí založení 
Československé obce legionářské.    (lm)

Připomenou si státní svátek

Kdo si hodlá koupit pozemek 
pro výstavbu rodinných domků, 
musí být obezřetný. Přestože se 
v Chomutovských novinách obje-
vilo několikrát upozornění, jak v 
takovém případě postupovat, může 
docházet k případům, kdy jsou 
lidé nespokojeni a stěžují si na 
městském úřadě.

„Opakovaně se na nás obracejí 
občané ze Šípkové ulice se stíž-
nostmi, že nemají dostatečně zajiš-
těn odvoz odpadu,“ řekla starostka 
Ivana Řápková. „My ale v tomto 
případě nemůžeme pomoci. Občané 

Při koupi pozemků se vyhněte problémům
si zde vystavěli rodinné domky na 
pozemcích, které jim prodal jejich 
soukromý vlastník, jehož povin-
ností bylo zabezpečit kompletní 
infrastrukturu včetně komunikace 
odpovídajících parametrů. A to se 
dosud nestalo. Proto vozy sváže-
jící odpad nemohou zajíždět před 
domy a popelnice před domy tedy 
byly nahrazeny kontejnery na okra-
ji lokality. Chápeme, že tento pro-
blém obyvatele lokality trápí, ale 
může ho řešit jen a právě majitel 
pozemku.“

(Pokračování na str. 2)

Elektronické služby, které posky-
tuje městský úřad Chomutov obča-
nům, natolik zaujaly odborníky in-
formačních technologií, že zástupce 
Chomutova pozvali na mezinárodní 
konferenci  INFOTRANS 2005, která 
proběhla ve druhé polovině září 
v Pardubicích. Zaměřena byla na 
informační technologie v dopravě 
a logistice. Konference se konala na 
půdě Univerzity Pardubice a účast-
nili se jí i odborníci z Číny, Polska 
a Slovenska. 

„Pozvánku na konferenci s žádostí 
o přednášku obdrželo naše město od 
děkana dopravní fakulty na základě 
naší praxe se zavedenými elektro-
nickými službami, což s ohledem 
na mezinárodní účast považuji za 
významné ocenění,“ uvedl Bedřich 
Rathouský, vedoucí odboru doprav-
ních a správních činností. „Pomocí 
ésemesek´ si již dva roky mohou 

naši občané zvolit termín k pro-
vedení vybraných úředních úkonů, 
rovněž uhradit poplatek prostřed-
nictvím platebních terminálů, takže 
se vyhnou frontám. Obdobně jsou 
občané vyrozumíváni, že mají zho-
toven nový doklad – cestovní pas, 
řidičský nebo občanský průkaz.“

Jak Rathouský dodal, za oblast ve-
řejné správy se do konference město 
Chomutov zapojilo aktivně jako jedi-
né. Kromě uvedených elektronických 
služeb byly účastníkům představeny 
i další oblasti poskytovaných infor-
mací, například při uzavírkách či po-
vodňových aktivitác. „Náš příspěvek 
zaujal zejména zahraniční účastníky 
a v neformální diskuzi, která jedná-

Práci radnice ocenili pozváním na mezinárodní konferenci
ní provázela, byly naznačeny další 
možnosti využití systému, s nímž 
pracujeme“, shrnul ohlas na prezen-
taci města.

Poskytování progresivních elektro-
nických služeb nabízí město klien-
tům již od roku 2003. Ani plány na 
další rozšiřování nechybí. „Vedoucí 
odborů, ale i ostatní úředníci mají 
možnost projevit vlastní iniciativu 

a ukazuje se, že to nezůstává bez 
odezvy. Jsme rádi, že u nás pracují 
lidé, kteří dokáží sami vymýšlet 
a realizovat nové nápady. Pomáha-
jí tak naplňovat hlavní cíl úřadu, 
který vychází z našeho interního 
materiálu Strategické cíle úřadu: tím 
je spokojený klient-občan,“ řekla na 
toto téma starostka Chomutova Iva-
na Řápková.                                   (kli/lm)

Pátek a část soboty strávili radní 
spolu s řediteli organizací zřizova-
ným městem pohromadě. V penzi-
onu U křížku v Českých Hamrech 
proběhlo výjezdní zasedání, na 
němž rada města projednávala ná-
vrh rozpočtu na rok 2006. 

„Tentokrát to nebylo běžné jed-
nání o rozpočtu,“ řekla  starostka 
Ivana Řápková. „Jednali jsme také 
o databázi investičních akcí pro 
příští roky. Šlo o výběr závažnější 
než v předchozích letech, protože 
rok 2006 je klíčový pro podávání 
projektů v letech 2007 a 2008.“

Pro město je důležité vytěžit 
z dotačních titulů do budoucna co 
nejvíc. Protože ale dotace z evrop-
ských fondů lze získat až po rea-
lizaci projektu z vlastních zdrojů, 
odpovědnost při výběru projektů 
je mnohem větší. „Naše rozhodo-
vání město zavazuje do dalších let, 
proto musíme postupovat uvážlivě, 
abychom se nezahltili projekty, na 
jejichž profinancování pak nebude-
me mít,“ vyzdvihla význam jednání 
starostka.                                         (lm)

Výjezdní zasedání o rozpočtu

V těchto prostorách mohou být koleje, ukazuje starostka děkanovi ČVUT Petru 
Zunovi. V popředí vedoucí odboru správy majetku města Jan Rulf. V pozadí 
radní Jindřich Stádník (vlevo) a proděkan ČVUT Josef Adamec.         (foto: mile)

Elektronické služby městského úřadu prezentoval na konferenci také Bedřich Rat-
houský, vedoucí odboru dopravních a správních činností.        (foto: archiv ODaSČ)
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Značná část fontán ve městě byla 
zřizována v době, kdy se nehledělo 
na ekonomickou stránku jejich pro-
vozu. Protože byl tento provoz velmi 
nákladný, postupně byl zastavován. 
V současné době je v běhu opač-
ný proces, rekonstrukci prodělávají 
v těchto dnech dvě fontány v centru, 
aby mohly být příští jaro spuštěny. 
Práce probíhají na fontáně na Palac-
kého ulici mezi prodejnou potravin 
a lékárnou a v Táboritské ulici v sou-
sedství historické radnice. 

„Fontány tvář města zpříjem-
ňují, zároveň však mají praktický 
význam, snižují prašnost,“ uvedla 
starostka Ivana Řápková. „Proto 
jsme se ztotožnili s hlasy občanů, 
kteří se čas od času ptali na jejich 
znovuzprovoznění, a rozhodli jsme 
se podle našich možností některé 
z nich postupně obnovit. Začali jsme 
v centru, postupně budeme pokračo-
vat i v dalších částech města. Je to 

Město zkrášlí dvě fontány, další budou následovat

v souladu s naší koncepcí rozvoje 
města – pracovat na zpříjemňování 
života v něm jeho obyvatelům, ale 
také zatraktivnit je pro turisty.“ 

Jak řekl k probíhajícím pracím 
Petr Chytra, vedoucí odboru rozvoje 
a investic, jde o více než dvoumili-
onovou investici, která bude zcela 
pokrytá ze zdrojů města. „Úplně 
vyměněná bude celá technologie, na 
Palackého ulici dostane nádrž nové 
vnitřní obložení z umělého kamene. 
Obě fontány pak budou samozřejmě 
osvětlené.“

Ve městě bylo celkem 9 fontán, 
některé už byly zrušeny (u Luny, 
u Flóry), další čeká rekonstrukce 
v příštích letech (u Jitřenky, u Sever-
ky, malá fontána v parku). Objeví se 
i úplně nové – například dvě kašny 
přibydou v parku za budovou okres-
ního soudu, uvažuje se také napří-
klad o obnovení fontány v parku 
T. G. Masaryka.                                    (lm)

Archivace stavební dokumentace, 
evidence dluhů na nájemném, eviden-
ce majetku, ukládání všech dat – tyto 
zdánlivě nesourodé aktivity ještě celá 
řada dalších představují spolupráci 
ostatních úředníků s jediným odborem 
– odborem informatiky. Ten má jen šest 
pracovníků a patří tak k nejmenším 
odborům na městském úřadě. Ovšem 
není tomu tak s jeho důležitostí. Infor-
matici prakticky nepřijdou do kontaktu 
s klienty úřadu, ale poskytují podporu 
všem svým kolegům na úřadě. „Zabez-
pečujeme chod poměrně velkého počtu 
zařízení a aplikací, což je dáno širokou 
škálou náplní činnosti pracovníků úřa-
du,“ říká vedoucí odboru informatiky  
Vladimír Matušík. „Cílem je v maxi-
mální míře programy sjednotit nebo 
alespoň umožnit jejich spolupráci. Aby 
to bylo možné, zrychlili jsme propoje-
ní mezi jednotlivými budovami úřadu. 
To umožňuje centralizovat množství 
dat a umožnit také jejich bezpečné 
zálohování.“

V srpnu proběhla výměna centrál-
ních počítačů - serverů. To pomohlo 
ke zrychlení ukládání a zálohování 
dat a instalaci přívětivějšího pro-
středí pro klíčové programy. Letos 
byl také zprovozněn digitální archiv 
stavebního úřadu. Po jeho naplnění 
již nebudou muset pracovníci zdlou-
havě vyhledávat stavební dokumentaci 

Odbory městského úřadu se představují: Odbor informatiky

Informatici zajišťují získávání, předávání a ukládání informací 
v regálech a složkách. Bude stačit 
chvilka práce s počítačem a kopie 
výkresu se vytiskne na tiskárně. „Ob-
čanům se tak podstatně zkrátí doba 
vyřizování jejich záležitostí,“ vyzdvi-
huje dopad novinky Matušík. 

Pro efektivnější práci úřadu je 
nutné propojit jednotlivé programy, 
které fungují v různých prostředích. 
„Klíčovým úkolem současnosti je 
zjednodušení evidence pohledávek 
nájemného. Nainstalovali jsme pro-
gram, který umožňuje integraci dat 
a propojení úřadu s bytovými správa-
mi, takže příslušní úředníci by měli 
mít k dispozici přehled o aktuálním 
stavu pohledávek.“ 

Při evidenci majetku pomáhá pra-
covníkům úřadu Grafický informační 
systém. Prostřednictvím digitální 
mapy se může úředník informovat 
o poloze objektu, inženýrských sí-
tích a podobně. Cílem je část těchto 
informací zveřejnit nejprve okolním 
obcím a posléze i občanům přes 
internet. Odbor také spolupracuje na 
studii metropolitní sítě města. Ta by 
měla sloužit občanům a institucím 
k vysokorychlostnímu přenosu dat, 
hlasu a videa a tím zrychlit a zlevnit 
vzájemnou komunikaci.

„Jsme především servisní odbor, 
snažíme se vytvářet co nejlepší 
podmínky všem našim kolegům. Za-

jišťováním technického zázemí při 
jejich každodenní práci tak usiluje-
me o zlepšení komunikaci občana 
s úřadem,“ shrnuje práci informatiků 
V. Matušík.                                                   (lm)

Spalování rostlinných odpadůSpalování rostlinných odpadů
Ovzduší  podzimních měsíců 

každoročně poškozují místní „pa-
liči“. Tito lidé ve snaze uklidit své 
zahrady ničí životní prostředí ne-
jen sobě, ale i ostatním občanům 
a ještě se diví, že tím porušují 
předpis Města Chomutova. 

Nařízením obce č. 3 z roku 2002 
je zakázáno spalování rostlinných 
materiálů, zejména listí, shrabků 
a mokrého dřeva. Odpad ze zeleně 
nepatří ani do kontejneru na ko-
munální odpad! Město umožňuje 
občanům odvážet tento odpad na 
Odpadové hospodářství města, ul. 
Pražská, kde jej TSmCh zdarma ode-
berou ke zpracování v kompostárně. 
Dále technické služby od letošního 
roku přistavují v určitých termí-
nech speciální kontejnery, do nichž 
je možné tento druh odpadu od-
kládat (rozmístění a harmonogram 
kontejnerů najdete na internetu 
www.tsmch.cz – sekce odpady).       (r)

Ekologické okénko 1. Spořická 1666 26. Skalkova 5204
2. Kochova 3875 27. Písečná 5306
3. Edisonova ul. – nemocnice 28. Písečná 5109
4. Beethovenova 1820 29. Písečná 5000
5. Školní 1294 30. Zahradní – zastávka MHD
6. Vršovců 3686 31. Kamenná 5248
7. Palackého 4062 32. 17. listopadu 4613
8. Pražská 6 33. Březenecká 4463
9. Pražská – zastávka MHD 34. Cihlářská 4044
10. Hálkova – Libušina 4778 35. Šafaříkova 2203
11. Náměstí 1. máje 88 36. Lipanská 1657
12. Nerudova 63 37. Václavská 4049
13. Mostecká – restaurace Hradčany 38. Svahová 4959
14. Jakoubka ze Stříbra 377 39. Heyrovského 4140
15. Kosmonautů 4061 40. Jiráskova 5338 - pošta Chomutov 3
16. Zadní Vinohrady – zastávka MHD 41. Bezručova – Plus
17. Tomáše ze Štítného 4178 42. Třebízského 4420
18. Zborovská 1624 43. Sadová 5391
19. Škroupova 1058 44. Lipská 2121
20. Bezručova 4270 45. M. Kopeckého 4873
21. Nádražní 594 – hl. vlakové nádraží 46. Nové Spořice – autobus. zastávka
22. Kundratická 4666 - pošta Chomutov 4 47. Globus
23. Dřínovská 4678 48. Kadaňská 4091
24. Kamenný vrch 5270 49. Palackého 4276
25. Zahradní 5190

Přehled o umístění poštovních schránekPřehled o umístění poštovních schránek

Jeden z požadavků, který zazněl 
z pléna, byl na umístění poštovní 
schránky na autobusovém nádraží. 

Protože tento podnět na setkání 
už před časem zazněl, informovala 
starostka občany, že se v této zále-
žitosti obrátila na Českou poštu už 
v únoru. V březnu dostala odpověď, 
že schránka bude v nejbližší době 

instalována. Stejný dotaz tedy bez-
prostředně po posledním setkání 
s občany směřoval z kanceláře sta-
rostky znovu. Manažer provozu pro 
Chomutovsko Petr Merunko připus-
til, že k instalaci schránky nedošlo 
a přislíbil nápravu. Jak prohlásil 
Česká pošta chce městu vyjít vstříc 
a nejpozději do dvou měsíců schrán-
ku na autobusové nádraží umístí. 

Pro lepší informovanost občanů 
o rozmístění poštovních schránek 
navrhla starostka publikovat jejich 
seznam v Chomutovských novinách 
(viz rámeček pod článkem).       (lm)

Co zaznělo na setkání s občany 29. září

Zbystřete pozornost, jak máte po-
stavenou kupní smlouvu. V prvé řadě 
se ubezpečte, zda kupovaný pozemek 
je určen k zastavění pro vámi vybra-
ný účel. Plánované využití pozemku 
zjistíte z územního plánu, v případě 
Chomutova se jedná o Územní plán 
sídelního útvaru Chomutov - Jirkov 
a je k dispozici k nahlédnutí na od-
boru rozvoje a investic města MěÚ 
Chomutov (ing. Petříková).

Smlouva by měla obsahovat:Smlouva by měla obsahovat:
1) Číslo pozemkové parcely, velikost, 

druh a k jakému účelu se pozemek 
prodává.

2) Zajištění věcných břemen na po-
zemku

- jaká jsou věcná břemena – stávající
- nová věcná břemena  zajištění 

příjezdu a přístupu k pozemku
  zajištění věcných břemen pro 

vedení inženýrských sítí.
3) Na jaké inženýrské sítě je pozemek 

napojen, popř. na jaké sítě bude na-
pojen a kdy, kdo  bude investorem 
a následným vlastníkem a správcem 
těchto sítí.

4) Na jakou komunikaci bude dům 
napojen, kdo bude investorem nové 

komunikace, kdo bude vlastníkem 
a správcem příjezdové komunikace.

5) Součástí výstavby inženýrských sítí 
by měla být výstavba veřejného 
osvětlení (viz bod 3).

6) Musí být zajištěn svoz odpadu a mís-
ta pro ukládání nádob na odpad.

7) U ceny by mělo být stanoveno, zda 
je to cena za zasíťovaný pozemek 
nebo pouze za stavební parcelu.

8) Pokud se jedná o sdruženou inves-
tici na výstavbu komunikace a in-
ženýrských sítí, musí být stanovena 
pravidla pro sdružení investic.

9) Pokud se komunikace, případně 
veřejné osvětlení, bude předávat 
městu, měla by být uzavřena ale-
spoň smlouva o smlouvě budoucí 
o převodu těchto staveb, případně 
pozemků.
Nebudou-li mit ve výše uvedených 

bodech kupující ani prodávající jas-
no, vystavuje se kupující riziku, že 
v plánované lokalitě pro výstavbu 
rodinných domů bude chybět veřejné 
osvětlení, nebude napojen na stávající 
dopravní síť města. Pokud by byla vy-
stavěna komunikace menší únosnosti, 
bez dostatečných šířek a obratišť, 

hrozí nebezpečí, že se do lokality ne-
dostanou hasiči, sanitka a ani auta pro 
svoz odpadů. Není-li stanoven správce 
komunikace a ujasněn její vlastník, je 
problematická i její údržba. Nejhorší 
situace může nastat, když kupující 
koupí pozemek dle územního plánu 
nezastavitelný. Tam je třeba posoudit 
možnost změny územního plánu, ale 
je to věc dlouhodobá. Problematická 
je i koupě pozemku, který je sice 
určen pro výstavbu rodinného domu, 
ale leží uprostřed dalších pozemků, na 
nichž nejsou zanesena věcná břemena 
přístupu a příjezdu k prodávanému 
pozemku, ani vedení inženýrských 
sítí. Chybí-li ve smlouvě  návrh řešení 
zasíťování pozemku, kupující se vysta-
vuje nebezpečí, že nebude moci svůj 
dům postavit v termínech, ve kterých 
si to plánoval. Pokud není zřejmý plán 
prodávajícího, je třeba počítat s velký-
mi problémy po dostavění domu.    (r)

(Dokončení ze str. 1)
Význam má také zájem místních 

studentů o otevření vysoké školy 
technického směru. Před časem 
město provedlo dotazníkové še-
tření ve všech středních školách 
Chomutovska, z něhož vyplývá, že 
mladí lidé si zjevně dokáží odvodit 
všechny klady, s nimiž kalkuloval 
i tým z radnice: několikanásobně niž-
ší ekonomické náklady na studium 
než například v Praze, vzdálenost 
školy od míst bydliště a možnost 
uplatnění v praxi (tu považuje za 
důležitou 95 procent respondentů). 
„Nyní tedy můžeme k tomuto výčtu 

Vysoká škola v Chomutově: Vše je na dobré cestě
přidat další devizu: zájem studentů. 
Pětaosmdesát procent z dotázaných 
středoškoláků považuje vysokou 
školu v Chomutově za důležitou 
a více než tisíc z nich projevilo zájem 
o další studium na škole technického 
směru. Nicméně právě proto, že vše 
je na dobré cestě, budeme muset 
v nejbližší době provést další prů-
zkum. Tentokrát se soustředíme na 
studenty čtvrtých ročníků, abychom 
si mohli udělat přesnější představu 
o počtu ńašich´ budoucích vysoko-
školáků,“ dodala starostka Řápková k 
tématu, jehož naplnění slibuje městu 
mnohostranný přínos.                      (lm)

Kupujete parcelu pro stavbu rodinného domu?

(Dokončení ze str. 1)
Jak potvrdil provozně technický 

náměstek Technických služeb města 
Chomutova Miroslav Šulta, zmíněná 
komunikace ze zámkové dlažby je 
v nevyhovujícím stavu. „Místy je pro-
padlá, z poloviny není zaspárovaná, je 
tu nedostatečný počet uličních vpustí 
pro odvod dešťových vod, naše vozy 
tam ze této situace nemůžeme vpus-
tit, protože by cestu okamžitě zničily,“ 
říká Šulta. Z podkladů, jež má k dis-
pozici, vyplývá, že problém je dlou-
hodobý a že technické služby s ma-
jitelem několikrát jednaly, naposledy 

Při koupi pozemků se vyhněte problémům
v květnu, 
ale problé-
my dosud 
odstraněny 
nebyly.

M a j i t e l 
p o z e m k ů 
Jan Lysák 

říká, že vůbec neví, že by silnice 
byla špatně udělaná, zároveň ale sli-
buje nápravu. „Nevím o problému. Je-
-li cesta poškozena, musí se opravit. 
Čekal jsem na poslední stavebníky, 
během čtrnácti dní proběhnou dal-
ší práce tak, aby byla komunikace 

schopna předání. Předpokládám, že 
město ji převezme,“ prohlásil Lysák 
13. října.

Příslib k řešení situace ale od 
pana Lysáka během dvou uplynu-
lých let už všichni zúčastnění slyše-
li několikrát. Dočkají se tentokrát? 

Tento konkrétní příklad poukazu-
je na problémy, které mohou nastat 
při výstavbě rodinného domku, ale 
i po ní. Proto ještě jednou publi-
kujeme souhrn informací, jež by 
si občané měli opatřit, aby se vy-
varovali podobných problémů (viz 
materiál pod tímto článkem).  (lm)

Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 20. 10. 2005 20. 10. 2005 

od 16 hodin od 16 hodin v zasedací místnosti 
č. 18 č. 18 na  MěÚ ve Zborovské ulici.

Příští CHN vycházejí 
2. listopadu 20052. listopadu 2005

www.chomutov-mesto.cz 

Pětadvacáté výročí oslavily Městské 
lázně v Chomutově. 1. října 1980 
přivítaly první návštěvníky. Po otevře-
ní neměl bazén v republice dlouho 
konkurenci. Postaral se o to architekt 
ing. Eisenreich a Vojenský projektový 
ústav. Na  zprovoznění areálu se od 
schválení projektu v roce 1967 čekalo 
neuvěřitelných třináct let. Důvodem 
byla prý tehdejší finanční situace 
a náročnost celé stavby. Náročná je 
rovněž údržba objektu. Vloni byla 
částečně opravena úpravna vody 
a vyměněny ventily sprch u bazé-
nu, letos proběhla oprava ohříváren 
v pánských a dámských sprchách 
u bazénu. Na rok 2006 je v plánu opra-
va výměníkové stanice a přepojení na 
přímého dodavatele tepla a vznik reku-
perační jednotky. Při příležitosti výročí 
navštívili lázně členové rady města, 
které areálem provedl vedoucí provozu 
Milan Slabihoud (na snímku vpravo). 
Uprostřed radní Alexandr Novák, vlevo 
Petr Chytra, jednatel správy sportov-
ních zařízení, která lázně provozuje.     
                                                (text a foto: mile) 

Fontána na Palackého ulici dostala nové vnitřní obložení.             (foto: mk) 


