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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 S Novým rokem vešel v platnost upravený ceník jízdného v městské hromadné 

dopravě. Při platbě v hotovosti zaplatí dospělý člověk v autobusu či trolejbusu nově o korunu 

víc, tedy 16 korun. O dvě až čtyři koruny se zvýšila i cena časových měsíčních kuponů. Beze 

změny zůstala platba čipovou kartou, odečte se z ní 13 korun. Dárci krve, držitelé zlaté 

Janského plakety, přišli o podstatnou část zvýhodnění, nyní místo 150 platí za měsíční kupon 

500 korun. Senioři nad sedmdesát let věku dají za čtvrtletní jízdenku od 1. 1. 2010 dvě stě 

korun, zatímco před změnou platili za tři měsíce korun osmdesát, za rok dvě stě padesát. 

 

 Prvního občánka roku 2010 se Chomutov dočkal 2. ledna dopoledne. Jde vlastně o 

občánky, protože Kateřině Skálové se v 10.40 hod. narodil chlapeček Honzík a pět minut poté 

děvče Zuzanka. Maminka bohužel po porodu onemocněla a musela zůstat v nemocnici, a tak 

tradiční slavnostní přivítání do života proběhlo až 25. února, kdy se na radnici rodiče zapsali 

do pamětní knihy a z rukou primátorky Ivany Řápkové dostali od města 10 tisíc korun. 

 

     
 

 Tradiční koleda i další písně se na Tři krále nesly centrem Chomutova. O trochu ruchu 

na jinak ztichlém náměstí i v okolí se postarali pracovníci Podkrušnohorského zooparku při 

tradiční Tříkrálové jízdě. Kašpar, Melichar a Baltazar přijeli na koních, dál už chodili po svých. 

Svou ochrannou signaturu napsali také na radnici, kde je uvítala a pohostila primátorka Ivana 

Řápková (viz snímky). Hlavním smyslem jízdy byla tříkrálová sbírka, králové proto navštívili 

všechny otevřené obchody s kasičkou České katolické charity. Sbírka pokračovala ještě celý 

týden, dohromady se koledníkům ve střapatých čepicích podařilo od lidí získat 33 766 korun.  

 

 Na sníh bohatá zima si vyžádala krajní řešení – technické služby sníh v ulicích a na 

parkovištích nakládaly a odvážely na městskou skládku. Úklid probíhal od poloviny ledna až 
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do jeho konce, kdy se oteplilo a zbylý sníh začal odtávat. V nejkritičtějších dnech ulice 

lemovaly více než metrové bariéry. 

  

 Chomutovan Petr Hinterholzinger si za smrt osmi osob odpyká 6,5 roku vězení. Tak 

zněl konečný verdikt, kterým se uzavřela tragická nehoda u Panenského Týnce na Lounsku z 

února 2008. Odvolací senát ústeckého krajského soudu rozhodl, že vůz řízený obžalovaným 

zmíněnou dopravní nehodu opravdu způsobil. 

 

  
  

 Chomutovští dobrovolní hasiči dostali zásahovou cisternu za víc než šest milionů 

korun, které poskytly ministerstvo, město, kraj a Severočeské doly. Nová cisterna, která 

nahradila doslouživší z roku 1985, byla hasičům slavnostně předána a veřejnosti představena 

27. ledna na náměstí 1. máje (na snímku). 

 

 V problematických ulicích Lipská, Kadaňská a Černovická 

nechalo město 28. ledna za velkého zájmu médií nainstalovat 

šestnáct oboustranných cedulí varujících v češtině a němčině 

před prostitucí a negativními jevy s ní souvisejícími (na snímku). 

Umístění tabulí, které odrazují zákazníky prostitutek, je dalším 

krokem města v projektu Záchranný kruh. 

 

 Inverzní ráz počasí v závěru ledna s sebou přinesl zvýšení 

koncentrací škodlivin ve vzduchu. Jedním z postižených regionů 

bylo i Chomutovsko. Limity zde překračoval především polétavý 

prach, který na sebe váže toxické látky. 
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Únor 
 

 Do bývalého rozsáhlého ovocného sadu nad sídlištěm Březenecká se „zakousla“ 

těžká technika. Zplanělé stromy byly vytrhávány i s kořeny, v pásu nad převaděčem má totiž 

vyrůst obytný satelit z rodinných domů. 

 

 Záchranný kruh, kterým město bojuje proti neplatičům a nepřizpůsobivým, dál 

získával kladnou odezvu nejen u veřejnosti, ale i v řadách představitelů obecních samospráv. 

Na chomutovskou radnici proto 4. února zavítal na zkušenou starosta Chebu Jan Svoboda, 

aby se s ředitelem tamní městské policie zajímal především o boj s pouliční prostitucí a o 

exekuce. 

 

 Strach o život ochromil obyvatele dvou sousedících vchodů panelového domu na 

sídlišti Zahradní. Hrozilo, že dům vyhoří či dokonce vybouchne, protože z potrubí ve sklepě 

unikal zemní plyn. Trubky někdo úmyslně poškodil, a to dokonce dvakrát! Poprvé 3. února, 

podruhé ve vedlejším vchodě o týden později, kdy navíc v místnosti zapálil svíčku. Ta naštěstí 

brzy samovolně zhasla. Že šlo o mimořádně nebezpečnou situaci s vysokým rizikem výbuchu, 

potvrdili následně nejen policejní vyšetřovatelé, ale i zástupce plynárenské společnosti. 

 

 Vyšší teploty přes den a mrazy v noci vytvářely okolo 20. února na chomutovských 

chodnících ledovou krustu. Pracovníci technických služeb a lidé zaměstnaní v rámci veřejné 

služby ji odstraňovali především mechanicky, krumpáči a lopatami. Obyvatele města ale 

v únoru trápil ještě jeden jev související s počasím – zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Koncentrace byly v některých dnech překračovány stejně jako v lednu hlavně u polétavého 

prachu, v menší míře u oxidu siřičitého.  

 

Březen 
 

 Cenu Křesadlo, která je oceněním za dobrovolnickou činnost, dostal 4. března opět 

člověk z Chomutova. Mezi oceněnou šesticí byl i Roman Pislcejk, který je známý ze svého 

působení v jezdeckém klubu zooparku. Nominovala ho asociace Pro HANDICAP za to, že jí od 

začátku pomáhal s hipoterapií pro postižené děti a dodnes sdružení hodně podporuje.  

 

 Obyvatelé Chomutova se 5. března mohli zblízka podívat na to, jak funguje trávení v 

tlustém střevě. Putovní obří nafukovací model tohoto orgánu předvedla uvnitř nákupního 

centra Central společnost Onkomaják, která upozorňuje na nebezpečí rakoviny střev. Do 

střeva nakoukli i někteří radní v čele s primátorkou Ivanou Řápkovou. 

 

 V březnu se naplno rozběhla kampaň pro květnové volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Nepříliš slavně proběhla 9. března chomutovská předvolební výprava Miloše 



[8] 
 

Zemana. Jeho autobus Zemák zaparkoval před Globusem a expremiér se vydal do jeho útrob. 

Poté, co ho obklopil dav novinářů a zákazníků, byl ředitelem hypermarketu požádán, aby 

obchod opustil, protože tam agituje. Miloš Zeman tak jen dokončil kolečko od jednoho 

vchodu ke druhému a odjel. 

 

     
 

 Náměstí 1. máje ozdobil 10. března barevný obrazec z písku, takzvaná mandala (na 

snímcích). Na historické radnici zase zavlála vlajka Tibetu, coby každoroční připomínka 

útlaku nejvýše položeného území světa ze strany čínské vlády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Stejně jako o rok dříve i tentokrát Chomutov v krajském kole soutěže Zlatý erb 

s webem www.chomutov-mesto.cz skončil třetí. Měření kvality internetových stránek 

dopadlo nejlépe pro Most, druhé skončily Litoměřice. Na snímku cenu z rukou hejtmanky 

Ústeckého kraje Jany Vaňhové přebírá náměstek primátora Martin Klouda.  

 

 V prostorách magistrátu proběhla další z řady veřejných dražeb věcí zabavených 

dlužníkům v rámci exekucí. Dražilo se 119 předmětů, prodalo se jich třiašedesát. Přišlo 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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pětadvacet lidí, kteří měli největší zájem o set-top-boxy a dětskou motokáru. Ta se vydražila 

za 550 korun při vyvolávací ceně 400 Kč.  

 

Duben 

 

 Pětadvacetiletý muž 1. dubna dopoledne skočil z mostu mezi sídlištěm Písečná a 

Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova na silnici I/13 a pád nepřežil. Na místo 

neštěstí přijela záchranka, povolán byl i vrtulník, veškeré oživovací pokusy lékařů však byly 

marné. Doprava byla zastavena na dvě a půl hodiny.  

 

 Šedesát dobrovolníků uklízelo 10. dubna Bezručovo údolí od kurtů u Povodí Ohře po 

První mlýn. Probouzející se přírodu zbavili plastových lahví, papírů, pneumatik, akumulátorů 

a podobného odpadu, celkem naplnili kontejner na Avii. Úklid Bezručova údolí každoročně 

pořádá místní organizace Junáka. 

 

 V polovině dubna začala ve městě platit vyhláška zakazující pití alkoholu na 

veřejnosti ve vybraných lokalitách města. Těch vyhláška vymezuje třiadvacet, především jsou 

to místa u škol, úřadů, dětských hřišť či místa s vysokou koncentrací občanů, tedy okolí 

supermarketů, nádraží, náměstí, parky a sídliště. Chomutov se tak přidal k řadě měst 

v republice, kde podobná vyhláška už platí, z blízkého okolí to jsou například Jirkov a Most. 

 

 Ve stejném období začaly po městě chodit takzvané psí hlídky. Zřídila je městská 

policie z lidí najatých z úřadu práce a jejich úkolem je mezi 6. a 22. hodinou dohlížet na 

pejskaře, zda uklízejí po svých psech. Pokud ne, tato civilní hlídka je na přestupek upozorní, 

a pokud ani tak nedojde k nápravě, volá strážníky. Podobná praxe se městu osvědčila 

v Lipské ulici, kde civilní hlídky obcházejí zákoutí a strážníky informují o pohybu prostitutek. V 

tomto případě městská policie rovněž přijala lidi zapsané v evidenci úřadu práce.  

 

 Na loni otevřený šestikilometrový úsek silnice R7 Bítozeves – Vysočany, který vede 

kolem zóny Triangle, naváže nový, téměř šestnáct kilometrů dlouhý úsek do Chomutova 

s vyvedením na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/13 Chomutov - Karlovy Vary v Nových 

Spořicích. Slavnostní zahájení stavby proběhlo 27. dubna, silnice by měla začít motoristům 

sloužit v březnu 2013.  

 

 Chomutovská radnice připravila na 28. dubna celostátní konferenci s názvem 

Záchranný kruh Chomutov – způsob řešení sociopatologických jevů. Přijelo na ni přes 160 

starostů, ředitelů městských policií, vedoucích příslušných odborů městských úřadů a 

magistrátů ze šedesáti českých měst. Načerpali nejen praktické rady k potírání neplatičů a 

nepřizpůsobivých občanů, drobné kriminality, vandalství, narušování veřejného pořádku či 

společného soužití, ale odvezli si také čerstvě vydanou příručku Mobiliární exekuce 

v Chomutově.  
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 Chomutov se dostal mezi desítku českých měst, která si mezi sebe rozdělí 55 milionů 

korun na práci s lidmi, kteří bývají označováni jako nepřizpůsobiví, neplatiči či společensky 

vyloučení. Město chce za peníze postavit nízkoprahová centra pro děti a mládež na Písečné, 

Kamenné a v Dukelské ulici, dále vybudovat romské komunitní centrum a azylové bydlení pro 

vícečetné rodiny. Projekt bude taktéž zaměřen na vzdělávání a volný čas dětí a na prevenci 

proti drogám či gamblerství.  

  

 V Chomutově poslední dubnový den tragicky zahynula jedenáctiletá dívka, údajně na 

následky střelného zranění. Podle spekulací, policií nepotvrzených ani nevyvrácených, šlo 

buď o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu při hře s otcovou zbraní.  

 

Květen 

  

 Na začátku května se znovu rozhořel boj o letní scénu Banda v areálu Kamencového 

jezera. Firma CV Relax zastoupená Zdeňkem Fojtíkem před sezonou provedla změny, aby 

obyvatelé blízké zástavby neměli důvod ke stížnostem. Diskotéky odhlučnila velkým party 

stanem a do aparatury přidala zařízení, které nedovoluje zvýšení zvuku nad limit odpovídající 

normám. Do sporu se ale vložil ombudsman Otakar Motejl, jenž Ministerstvu vnitra podal 

podnět k dohledu nad dodržováním nočního klidu a ve věci platnosti kolaudačního rozhodnutí, 

které podle něho stavební úřad vydal v rozporu se závěry krajské hygienické stanice. 

 

  
  

 Nevyužívané bývalé kino Evropa na Březenecké (na snímku), které mělo do léta 2009 

v nájmu občanské sdružení Kuprospěchu, zachvátil 3. května požár. Hasiči na místě zjistili, že 

ve foyer hoří hromady odpadu, a požár zlikvidovali. Dým se rozšířil do celé budovy včetně 

pobočky knihovny, jež jediná v objektu fungovala. Škoda byla vyčíslena na tři sta tisíc korun.  
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 Pětašedesát let od osvobození od fašismu si obyvatelé Chomutovska připomněli 

několika slavnostními akty. Oslavy vypukly 7. května u městského divadla, kde kromě 

různých hudebních vystoupení byla veřejnosti představena vojenská technika (na snímku 

vlevo) a nabídnut guláš z pravé polní kuchyně. Následující den proběhl v pietním duchu, 

zástupci vojenských a společenských organizací včetně představitelů města a kraje postupně 

položili věnce a květiny na chomutovském hřbitově (na snímku vpravo), v městském parku u 

památníku obětem válek a u památníku pochodu smrti v Domině. V Rytířském sále radnice 

byla až do 4. června nainstalována výstava o koncentračních táborech. 

 

 Další oslava probíhala ve stejném termínu v Podkrušnohorském zooparku, který si 

připomněl 35 let od založení. Slavnostní proslov provedl zakladatel zooparku Walter Markel. 

Připíjelo se šampaňským a symbolickou spršku dostal i základní kámen budoucího špejcharu, 

sedmé stavby skanzenu Stará Ves. 

 

 V areálu Válcoven trub začaly demoliční práce. Postupně má zmizet celá řada starých 

hal, například lisovna, také panelová budova někdejšího ředitelství. Vedení holdingu Z-Group 

demolice odůvodnilo přípravou prostoru pro potenciální investory. 

 

 Nečekaně tragický konec měl případ dopravní nehody, kterou 18. května projednával 

chomutovský soud. 58letý řidič trolejbusu DPChJ, jenž před dvěma roky při dopravní nehodě 

v Jirkově smrtelně zranil 27letou ženu, sám přímo v soudní síni zemřel. Podle lidí 

obeznámených s případem se řidič obžalovaný z nedbalostního trestného činu hrozně trápil. 

 

 Prvních 120 lidí odešlo 20. května z výplatní místnosti chomutovského magistrátu s 

poukázkami na nákup potravin, hygienických potřeb a oděvů místo peněz. Magistrát se 

tímto opatřením pokouší omezit zneužívání sociálních dávek, a tak poukázky dostali 

především ti, kteří hrají na automatech či si za peníze z dávek kupují alkohol. Výplaty v 

poukázkách se obešly bez incidentů.  

 

 Ve Štramberku se konalo slavnostní udílení cen za nejlepší odchov roku 2009. 

Představitelé Podkrušnohorského zooparku převzali ocenění za 2. místo v kategorii savci za 
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úspěšný odchov charzy žlutohrdlé. Jedinečný přirozený odchov charzy se v České republice 

podařil poprvé, a to především díky práci vrchního chovatele zooparku Petra Hory.  

 

 Řidiči v Chomutově mohou od 25. května platit parkovné také pomocí SMS zprávy 

z mobilního telefonu. K ceně parkovného si připlatí pětikorunový poplatek provozovateli a 

cenu SMS. Je však také možné poslat pouze jednu registrační zprávu a poté jen „prozvánět“ 

správná čísla podle místa a doby stání.  

 

 Na 19 let do vězení se zvýšenou ostrahou poslal senát Krajského soudu v Ústí nad 

Labem Davida Černého, komplice pětinásobného vraha Romana Postla, kterému v září 2008 

v Chomutově padli za oběť dva lidé. Černý se podle soudu na vraždách podílel nebo pomáhal 

prodat věci uloupené během nich. Soud tak uzavřel případ mimořádně chladnokrevné 

krutosti, v němž umíraly náhodné oběti. 

 

 V řádném termínu 28. a 29. května se po celé republice konaly volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Z Chomutovska uspěli podle očekávání primátorka Ivana Řápková 

za ODS a dosavadní poslanec Jaroslav Krákora za ČSSD, hodně překvapivě se do sněmovny 

díky preferenčním hlasům dostala lékařka z Kadaně Patricie Kotalíková. Naopak poslaneckou 

lavici museli opustit Zdeněk Maršíček, dvojka na kandidátce KSČM, Přemysl Rabas, jehož 

Strana zelených se do PS PČR nedostala, a Jiří Polanský, kterého ODS ani nenominovala (více 

kap. Veřejná správa – Volby). 

 

Červen 

 

 Magistrát uspořádal 8. června další dražbu předmětů zabavených dlužníkům v rámci 

exekucí. Tentokrát vynesla 35 tisíc korun. K mání bylo 136 předmětů, hlavně domácí 

elektronika, mobilní telefony a šperky. Největší zájem byl o fotoaparát Panasonic, mezi 

dražené rarity patřily například historické šavle či vyřezávaný paraván.  

 

 Do seznamu držitelů Ceny Jiřího 

Popela z Lobkovic, jíž město od roku 2005 

uděluje významným osobnostem spjatým 

s Chomutovem, přibylo 16. června dalších 

pět jmen. Plaketu za mimořádný přínos 

městu dostali Lenka Ondráčková, Josef 

Griml, Josef Zelenka a Myslena Hájková, 

in memoriam byl oceněn Theodor Reuter 

(představení vyznamenaných osobností 

v závěru této kapitoly).  
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 Ústecký krajský soud 23. června potrestal jen tři obžalované z loupeže v chomutovské 

pobočce Raiffeisenbank v prosinci 2007. Někdejší profesionální vojáky Milana Schäfera a 

Viktora Todoroviče poslal soud za mříže na 12 let, Michala Rigana na deset. Zbylým třem 

obžalovaným se nepodařilo vinu prokázat. Soudkyně jako důvod uvedla, že policie udělala v 

přípravném řízení hrubé chyby. 

 

 Koncem června proběhla kolaudace jedenačtyřiceti parcel pro rodinné domky na 

Zadních Vinohradech. Každý pozemek má přivedenu vodu, elektřinu a plyn, také je napojený 

na splaškovou i dešťovou kanalizaci. Radnice do přípravy pozemků dala 48,5 milionu korun.  

 

 Až kulka ze služební zbraně strážníka městské policie zastavila 30. června běsnění psa 

v Okrajové ulici. Zvíře napadlo 22letou ženu a pokousalo ji na ruce a zádech. 

 

Červenec 
 

 Velká sluneční elektrárna byla 22. července spuštěna společností FVE složiště, s.r.o., 

v areálu bývalých Válcoven trub. Za dvě stě milionů korun ji pro ni postavila společnost 

Actherm servis, a.s., ve spolupráci s První elektro, a.s. Elektrárna se skládá z více než dvanácti 

tisíc solárních panelů, které stojí na zrekultivovaném úložišti popílku o rozloze téměř pěti 

hektarů. Výkon fotovoltaické elektrárny je 2,4 megawatt, což ji řadí mezi největší v republice. 

Ovšem to je jen začátek, podobných fotovoltaických elektráren má na okolních pozemcích a 

také v areálu Železáren vyrůst ještě několik. Pokud vyjdou všechny záměry, půjde o investici 

za několika miliard korun a celkový výkon bude přesahovat 40 megawatt.  

 

Srpen  
 

 V neděli 1. srpna byl opět otevřen 

oblíbený horský hotel Partyzán na vrchu 

Strážiště. Během první rekonstrukce před 

šesti lety hotel do základů vyhořel, zbyla 

jen typická kamenná vyhlídková věž. Ta 

ovšem nově široké veřejnosti neslouží, 

neboť ve věži vznikly pokoje. Z vyhlídky 

se tak mohou těšit jen ubytovaní hosté. 

Hotel má 12 pokojů, restauraci s 50 místy 

a venkovní terasu s kapacitou 120 hostů. 

 

 Radnice přišla s nezvyklým nápadem, jak zapojit veřejnost do důležitého rozhodování 

o penězích města. Začátkem srpna vyzvala bezúhonné Chomutovany, aby se přihlásili do 

komisí, které vybírají firmy pro městské zakázky.  
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Září 

 

         Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova spustil 1. září velkou změnu v odbavování 

cestujících městskou hromadnou dopravou. Naplno začaly fungovat platby přes bezkontaktní 

karty, takzvané buskarty. Start novinky ale provázely problémy, kvůli kterým spoje do cílové 

stanice dojížděly až s půlhodinovým zpožděním, a tak v řadě případů podnik nechával 

veřejnost jezdit zadarmo. Na vině byli jak sami lidé, kteří nevěděli, jak jízdné zaplatit, tak 

především software čteček, který při každé platbě reagoval s mnohavteřinovým zpožděním, 

čímž se doba nástupu do vozu neúměrně natahovala. Na dopravní podnik se snesla vlna 

kritiky i za to, že software občas nezaregistroval ani odhlášení cestujícího při výstupu, čímž 

mu účtoval tříkorunové penále. Zcela systém vyladit se dopravci podařilo až za dva týdny. 

 

  
 

 Už podruhé se 3. září sešli příbuzní, přátelé a kolegové v Palackého ulici u pomníku 

policisty Romana Jedličky, který 3. září 2008 zemřel při pronásledování několikanásobného 

vraha Romana Postla. Pietního aktu se zúčastnila i primátorka Ivana Řápková. Na snímku 

věnce a květiny pokládají zástupci vietnamské komunity, jejíž 20letý příslušník kulkou vraha 

Postla zahynul také.  

 

 Začátkem měsíce se citelně ochladilo a v Krušných horách dokonce padal déšť se 

sněhem. ČEZ Teplárenská, která teplem zásobuje města Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec 

nad Ohří, proto na přechodnou dobu spustila vytápění. 

 

 Společnost MasterCard zveřejnila žebříček ekonomické kondice českých měst, který 

hodnotí jejich rozpočtovou odpovědnost a rozsah městského majetku přepočtený na 
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jednoho obyvatele. Ve studii, která posuzovala padesát největších českých měst na základě 

ukazatelů z let 2007, 2008 a 2009, obsadil Chomutov druhé místo za Teplicemi. Současně byl 

ale zveřejněn druhý žebříček, který v uvedené padesátce měst hodnotil kvalitu života. Zde se 

Chomutov umístil na 47. příčce. Roli při hodnocení hrály například výše nezaměstnanosti, 

počet firem, dopravní infrastruktura, cena bydlení, délka života, kriminalita nebo kvalita 

životního prostředí.  

 

 Po několik dní policisty, hasiče a lékaře trápil čtyřiačtyřicetiletý Chomutovan, který 

třikrát v Hradci Králové, jednou v Chlumci nad Cidlinou a na závěr v Praze v areálu hlavního 

nádraží vždy vylezl na vysoký sloup a vyhrožoval sebevraždou. Záchranáři tohoto podivína 

vždy dostali dolů a předali do rukou lékařů. Ti u něho neobjevili žádnou duševní poruchu, a 

tak ho pokaždé propustili.   

 

 Vedení města na základě veřejné výzvy vybralo deset občanů, kteří budou dohlížet 

na městská výběrová řízení. Z nich je vždy vylosován jeden, který se stává členem výběrové 

komise. První z těchto občanů byl při výběrovém řízení, z něhož vzešel zhotovitel letního 

stadionu s tréninkovým zázemím na Zadních Vinohradech. 

 

            Zájmu veřejnosti o stavbu zimního 

stadionu vyšlo město Chomutov vstříc 

zorganizováním pravidelných prohlídek. 

Skupiny zájemců, kteří se museli předem 

přihlásit, stavbou prováděl Petr Chytra, 

šéf odboru rozvoje, investic a majetku 

města. Prohlídky probíhaly od září až do 

začátku listopadu každý čtvrtek, nejprve 

vždy od 9, 10, 15 a 16 hodin, později jen 

v odpoledních časech.  

 

 Bývalý Prior, nově pojmenovaný Chomutovka, se po kompletní přestavbě dočkal 

znovuotevření. Došlo k němu 30. září a provázel ho velký zájem zákazníků. Obchodní plocha 

zabírá 10 tisíc metrů čtverečních ve třech patrech spojených jezdícími schody, k dispozici je 

140 parkovacích míst na krytém i venkovním parkovišti. V Chomutovce jsou tyto prodejny - 

supermarket Tesco, CCC boty, drogerie Teta, Bux knihy, lékárna Dr. Max, kavárna Lagarto 

Café, pekárna Paneria, květiny Stemprok, vinotéka, tabák Don Pealo, bižuterie RB, sázková 

kancelář Tipsport, oděvní obchody Takko, Gate, HB Helena, Orsay, Tally Weijl, Kara Trutnov, 

parfumerie Fann, hodinky Top Time, elektronika Euronics, papírnictví Kooh-I-Noor, sportovní 

potřeby Apollo Sport, hračky Dráčik, bytové doplňky Scan Quilt a kuchyňské potřeby 

Tescoma. Nadále zde funguje Česká pošta, která v budově byla i před rekonstrukcí.  
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Říjen 
 

 Další dražba exekučně zabavených předmětů proběhla na magistrátě 12. října. Ze 

184 věcí se prodalo 91, výtěžek byl 33 tisíc korun. Zájem byl o počítačovou techniku, šperky, 

mobily, naopak nikdo si nekoupil nabízený automobil, piano nebo kovová pouta. 

  

  
  

 15. a 16. října probíhaly po Česku volby do obecních zastupitelstev. V Chomutově je 

vyhrála ČSSD s 22,10 %, na dalších místech skončily politické strany a uskupení PRO Chomutov 

s 20,06 %, KSČM s 15,88 %, ODS s 15,37 %, Nespokojení občané! s 8,55 %, Severočeši.cz s 

6,93 %  a TOP 09 s 6,73 %. Složitá povolební jednání vynesla do čela města Jana Mareše 

(ČSSD), náměstci Jan Řehák (ODS) a Martin Klouda (ČSSD) na svých postech setrvali (více kap. 

Veřejná správa – Volby). 

 

 Náměstí 1. máje se na den proměnilo na městečko na americko-mexické hranici. 

Filmový štáb zde totiž natáčel sekvence pro zčásti hraný česko-ruský dokument, který 

popisuje americko-sovětské soupeření o nukleární zbraně během druhé světové války. Za 

herci v sombrerech a v rozhalenkách se v záběrech objevoval kostel sv. Ignáce. 

 

 Titul Evropský učitel jazyků roku 2010 převzala na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR v Praze učitelka angličtiny Střední zdravotnické školy Mgr. Hana Tröglová. 

Ocenění převzala za dlouhodobé vzdělávání učitelů mateřských a základních škol v oblasti 

jazykové a metodické přípravy, za publikování a spolupráci na učebnicích pro předškoláky a 

školáky, za inovativní a kreativní přístup při výuce anglického jazyka a mimořádné osobní 

nasazení.  



[17] 
 

Listopad 
 

  
 

 Obětem světových válek se v Den válečných veteránů, tedy 11. listopadu, poklonili 

představitelé měst, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce 

legionářské a dalších organizací. V Chomutově proběhl pietní akt u památníku u kostela svaté 

Barbory, na snímku zastupitel Pavel Karel Markvart a radní Jindřich Stádník. 

  

 Měsíc a půl nevycházely Chomutovské noviny. Vydávání se zastavilo po komunálních 

volbách, protože jejich podoba byla předmětem povolebních jednáních. Další číslo přišlo do 

schránek chomutovských domácností až začátkem prosince, po ustavujícím zastupitelstvu.  

 

Prosinec 
 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova začal 1. prosince na jedné z linek testovat 

princip zastávkových zón. Cestující s tzv. elektronickou peněženkou na čipové kartě nově 

platí podle toho, jakou ujedou vzdálenost, proto je potřeba se kartou odhlásit při výstupu. 

 

 Nezvyklý mráz, který vzápětí vystřídaly přívaly sněhu, postihl začátkem prosince 

celou republiku včetně Chomutovska. Výška sněhové pokrývky lámala rekordy, v Tušimicích, 

kde je meteorologická stanice, naměřili rekordních 32 centimetrů. Sníh i mráz se promítly 

také do běžného života, například na chomutovský zimní stadion si chumelenicí na utkání 

s Chrudimí našlo cestu pouhých 745 diváků, což je nejméně od vstupu klubu do 1. ligy v roce 

1997. Zima ještě víc ztížila situaci lidem bez domova. Strážníci městské policie k nim byli 

v těchto dnech benevolentnější, ke dvěma, kteří by venku pravděpodobně umrzli, volali 
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záchrannou službu. K mrazu a sněhu se brzy přidalo znečištění ovzduší v důsledku inverze, 

dokonce nejhorší od roku 1997. O víkendu 4. a 5. prosince se Chomutovsko kvůli smogu 

dostalo na nelichotivou první příčku v republice, dramaticky byly překračovány především 

koncentrace polétavého prachu. Krajský úřad na to reagoval pokynem, aby deset největších 

znečišťovatelů ovzduší v regionu omezilo výrobu, na Chomutovsku se to týkalo elektráren 

Prunéřov a Tušimice. Stav regulace byl odvolán až 10. prosince, kdy vzduch pročistily denní 

deště. Oteplení ale zároveň přineslo další komplikaci. Chodci v ulicích několik dní čelili 

nebezpečí, že je ze střech zasáhne mokrý sněhový převis nebo uvolněné těžké rampouchy. 

Ty z veřejných budov odklízeli hasiči a pracovníci technických služeb. 

 

     
  

 Chomutovské Vánoce zahájilo 5. prosince tradiční rozsvícení vánočního stromu a 

výzdoby. Předcházel mu souboj pekla s nebem (na snímcích), takže diváci, kterých se na 

náměstí 1. máje sešlo několik tisíc, viděli show plnou andělů a čertů, hudební a taneční 

vystoupení, k tomu popíjeli svařené víno. Hodinový program vyvrcholil velkým ohňostrojem. 

 

 Bývalého starostu Chomutova a někdejšího senátora Alexandra Nováka, současného 

vlivného člena ODS a úspěšného podnikatele, 14. prosince chomutovský soud odsoudil 

k dvouletému podmíněnému trestu a pětimilionové pokutě. Šlo o rozsudek v jedenáct let 

starém případu prodeje plynárenských a energetických akcií z majetku města německé 

společnosti VNG-Verbundenz Gas. Soud uvěřil verzi žalobce, podle které Alexandr Novák za 

prodej akcií inkasoval úplatek téměř 42 milionů korun.   

 
   

 S bohatou nadílkou sněhu město 

bojovalo ještě v polovině prosince. Těžká 

mechanizace technických služeb a dalších 

šesti externích firem podpořena několika 

desítkami lidí denně uklízela ulice a 

parkoviště a sníh odvážela na skládku, na 

snímku odklízení sněhu na křižovatce ulic 

Purkyňova a Křižíkova, před Základní 

uměleckou školou T. G. Masaryka. 
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 Místo vánočních ozdob zkřížené hnáty, pod stromečkem dárky s nápisem Jed, hesla 

Stop jedům a Nejnebezpečnější projekt v ČR - tak vypadaly letáky, které se objevily ve 

schránkách mnoha chomutovských domácností. Leták byl dílem neznámých aktivistů, kteří 

tak burcovali veřejnost proti záměru výstavby areálu pro dočasné shromažďování a třídění 

odpadů v Nových Spořicích. Místní obyvatelé s výstavbou nesouhlasí, město Chomutov si 

vyžádalo doplnění dokumentace o další posudky vlivu na životní prostředí. 

 

 Pátá nedobrovolná dražba věcí zabavených městskými exekutory u lidí, kteří dluží 

městu, vynesla 30 tisíc korun. Tentokrát se prodaly čtyři pětiny nabízených věcí. Největší 

zájem byl o piano, jež se z vyvolávací ceny patnáct set korun prodalo za víc než deset tisíc. 

Kupce našly všechny nabízené mobilní telefony, šperky i bižuterie a sportovní náčiní, zájem 

byl o elektroniku, jako jsou televizory, monitory a další.  

 

 Před Vánoci musel zoopark z rozhodnutí soudu zaplatit pokutu 150 tisíc korun kvůli 

expozici tří plastik fiktivních zvířat ropáků. Žalobu podala výtvarnice Barbara Šalamounová, 

autorka původních děl ze stejnojmenného filmu Jana Svěráka z roku 1988. Zoopark plastiky 

z dílny chomutovského výtvarníka Vojtěcha Návrata vystavoval od roku 2000, po předchozím 

souhlasu od režiséra Svěráka. Z expozice vedle bazénu tuleňů je stáhl v roce 2008, když jejich 

existenci zaregistrovala Barbara Šalamounová. Od té doby se táhl spor, který vyvrcholil 

pokutou za neoprávněné užití a znetvoření díla. Součástí vyrovnání byla i omluva zooparku 

Šalamounové v tisku. Později výtvarnice 50 tisíc korun zooparku vrátila formou daru. 

 

  
  

 V rámci Chomutovských Vánoc opět ožil 24. prosince na náměstí 1. máje biblický 

příběh o narození Ježíška. Na dřevěný chlév s Josefem, Marií a jesličky s Ježíškem, ke kterým 

se každou hodinu přicházel poklonit průvod lidí, od tří králů až po řemeslníky či muzikanty, 

byly zvědavy stovky Chomutovanů. 
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1. 2. Jan Mareš, nový primátor Chomutova 
 

 Novému primátorovi Chomutova Janu Marešovi je 52 let, je ženatý a má dvě děti. Má 

vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření a před volbami byl ve městě známý hlavně 

jako ředitel Střední školy energetické a stavební, kterou vedl 18 let. Je členem České strany 

sociálně demokratické a již v předchozím volebním období zasedal v městské radě. S prací 

radních a zastupitelů se začal blíže seznamovat ještě dříve - ve volebním období 2002 – 2006, 

kdy byl členem jedné z komisí při radě města. V mládí byl aktivním sportovcem a sport je 

jeho koníčkem doposud. Volný čas také rád tráví s rodinou nebo prací na zahradě. 

 Při uvedení do funkce primátora si za své priority vytyčil úspěšné dokončení projektů 

IPRM, udržování hospodaření města minimálně ve vyrovnaném stavu a zlepšení komunikace 

mezi vedením města a veřejností. 

 

  
  

 Jan Mareš ve své pracovně na historické radnici krátce po nástupu do funkce. 
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1. 3. Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
 

 Ing. Theodor Reuter, in memoriam - stavební a strojní inženýr, autor plánů první 

budovy průmyslové školy v Chomutově a také její první ředitel a autor prvního učebního 

plánu. 

 PhDr. Lenka Ondráčková - vedoucí archeologického oddělení Oblastního muzea 

v Chomutově, zástupkyně místního muzea v Asociaci muzeí a galerií České republiky, 

spolupracovnice Archeologického ústavu ČAV, autorka řady významných článků, studií a 

výstav. 

 Josef Zelenka - taneční mistr, organizátor všech dosavadních ročníků Velké ceny 

Chomutova v tancích, zakladatel a úspěšný pedagog v taneční škole Stardance, dlouholetý 

organizátor tanečních kurzů. 

 Josef Griml  - dlouholetý pedagog volného času, zabýval se zejména organizováním 

loutkového divadla, dnes organizuje pro děti mnoho různorodých projektů, stál také u zrodu 

školních sportovních klubů v Chomutově, založil softbalový oddíl, dnes je předsedou 

softbalového klubu SC 90 Beavers Chomutov. 

 Myslena Hájková - dlouholetá chomutovská učitelka a zejména cvičitelka Sokola, 

celoživotně se snažila mezi dětmi udržovat tradice sokolského hnutí a dodnes se aktivně 

cvičení dětí věnuje, jedna z nejstarších členek Sokola v Chomutově. 

 

 
 

Do Pamětní knihy města Chomutova se po převzetí Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 

zapisuje taneční mistr Josef Zelenka. 
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1. 4. Chomutov se stává pro turisty ještě přitažlivějším 
 

 Turistický ruch se stal významným faktorem příjmu české ekonomiky a promítá se i 

do rozvoje měst. Stranou nemůže stát ani Chomutov, kterému sice dlouhá léta ztěžovala 

pozici orientace regionu na těžbu uhlí a těžký průmysl, přesto měl a má potenciál turisty 

zaujmout. Atraktivita světové rarity Kamencového jezera je neoddiskutovatelná, stejně jako 

přitažlivost Podkrušnohorského zooparku, který je už několik let po Památníku Terezín 

druhým nejvyhledávanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji. Městem propagovaná je 

také památková zóna v historickém centru a Bezručovo údolí, které se v posledních letech 

vybudováním cyklostezky stalo významnou zónou pro příměstskou rekreaci. 

 Mnohé se v oblasti cestovního ruchu v Chomutově stalo právě v roce 2010. Pozitivně 

se na přitažlivosti Chomutova pro návštěvníky podepsala snaha radnice, zejména rozšířením 

či zkvalitněním služeb se připojily soukromé subjekty. Město připravilo projekt Elektronické 

turistické informační centrum, na který z Regionálního operačního programu NUTS II získalo 

dotaci 18 milionů korun. V rámci projektu byly vytvořeny internetové stránky specializované 

na cestovní ruch, wellness, zážitky a volný čas na Chomutovsku. Web www.echomutov.cz byl 

spuštěn v září a doplňují jej další nástroje moderní komunikace, jako jsou bezplatná 

informační telefonická linka nebo zasílání informačních SMS a e-mailů zdarma. Potenciální 

turisté a zájemci o příjezd na Chomutovsko z Česka i zahraničí tak všechny informace 

získávají na jednom místě a z jednoho zdroje. Tato virtuální centrála je dál podporována 

činností kamenného turistického infocentra. 

 Dalším projektem, tentokrát 

z programu Cíl 3 Podpora přeshraniční 

spolupráce 2007 - 2013 mezi svobodným 

státem Sasko a Českou republikou, 

město podpořilo Podkrušnohorský 

zoopark. Příjemcem v projektu Centrum 

krušnohorského lidového umění je sice 

město Annaberg-Buchholz a německá 

strana z celkové výše dotace 2,66 milionu 

euro proinvestuje milion a půl, přesto 

téměř milion euro jde na budování zážitkového areálu ve skanzenu Stará Ves, který je 

součástí zooparku (na snímku větrný mlýn). Zdejší postupně vznikající soubor staveb lidové 

architektury Krušnohoří díky dotaci ožije expozicí připomínající zaniklé kulturní kořeny a 

tradiční řemesla. 

http://www.echomutov.cz/
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 K rozvoji Bezručova údolí město v roce 2010 přispělo dokončením cyklostezky (na 

snímku), konkrétně vybudováním devítisetmetrového úseku od Druhého k Třetímu mlýnu za 

4,5 milionu korun. Údolí se tak stalo populárním místem pro rodinné procházky a nenáročné 

vyjížďky na kolech a in-line bruslích i snáze přístupným výchozím bodem pro výpravy turistů 

a cyklistů do Krušných hor. Cestovní ruch město před sezonou podpořilo také rozhodnutím 

nadále nevybírat od restauratérů za předzahrádky poplatek za zábor veřejného prostranství. 

Osvobození od poplatku schválili na svém zasedání 26. dubna zastupitelé.   

 S městem mají souvislost i změny v areálu Kamencového jezera. Tento majetek města 

má totiž na základě smlouvy v podnájmu na 50 let chomutovský podnikatel a politik Zdeněk 

Fojtík. Ten před sezonou v areálu vybudoval nové zděné toalety a zděné občerstvení, další 

stánky s občerstvením napojil na vodovod a kanalizaci. Zrekonstruoval sociální zařízení 

v chatkách v autokempu a na pláži u mola a části cest vyměnil písek. Úsilí o zlepšování služeb 

se mu vyplatilo. Areál se v anketě serveru Dokempu.cz stal druhým nejoblíbenějším kempem 

v celé České republice, společnost Independent Original ho zase zařadila mezi pět nejlepších 

lokalit pro letní radovánky, když mu udělila certifikát Top 5 v rámci Beach Point Tour. Zdeněk 

Fojtík se snaží areál oživit i mimo turistickou sezonu. Před zimou 2010/2011 přišel se smělým 

nápadem vybudovat okolo jezera běžkařskou stopu. Počasí záměru hrálo do karet, a tak už 

na začátku prosince vznikla asi čtyřkilometrová trať, kterou k lyžování využívali jak obyčejní 

lidé, tak sportovci jako součást přípravy nebo školáci místo tělocviku.  

 Se zatraktivněním Bezručova údolí a jeho přitažlivostí pro Chomutovany i turisty ostře 

kontrastuje bídný stav kdysi oblíbeného Druhého mlýna. Areál je zadlužený a od září 2009 

opuštěný, proto v něm mrazem praskl rozvod vody, několikrát byl vyrabovaný a v srpnu 

dokonce vyhořela vrátnice. Mediální kampaň Chomutovského deníku vyburcovala o Druhý 

mlýn zájem, takže se na konci roku našel kupec, který areál převzal s cílem vrátit tomuto 

turistickému místu původní účel. Živo bylo v roce 2010 i v ústí do údolí, kde soukromý 

investor vedle mostku přes Chomutovku začal stavět centrum s penzionem, restaurací, 

barem, fitness a půjčovnou sportovních potřeb. Stavba má být dokončena v březnu 2012. 
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 Pozitivem nejen pro turismus, ale 

i pro oddech obyvatel Chomutova bylo 

vzkříšení Partyzánu na vrchu Strážiště (na 

snímku). Legendární hotel v roce 2005 do 

základů vyhořel, zbyla jen typická 

kamenná věž. Chomutovský podnikatel 

František Donát, který budovu od roku 

2001 vlastní, dlouho s jeho obnovou 

váhal, nakonec se do stavby pustil. Vznikl 

nový Partyzán, který ovšem respektuje 

původní vzhled. Otevřen byl 1. srpna 

2010. Návštěvníci zde najdou restauraci 

s 50 místy, konferenční sál se 100 místy, 

12 pokojů, venkovní terasu se 120 místy a parkoviště pro 30 aut. Jen vyhlídková věž už není 

příchozím přístupná, protože jsou v ní umístěny pokoje. 

 K atrakcím města lze nově počítat také železniční depozitář Národního technického 

muzea, který sídlí na okraji hlavního nádraží a je přístupný okolo hypermarketu Globus. 

Bohužel veřejnost se zatím dovnitř dostane pouze jednou nebo dvakrát ročně, širšímu 

otevření nejvíc brání obtížně řešitelné majetkové spory o pozemky. V takzvaných rotundách 

bývalého depa je soustředěno osm desítek kolejových vozidel, od opravdu historických až po 

ty, které byly z provozu staženy teprve nedávno. Nejzajímavějšími exponáty jsou například 

drezína z roku 1850, parní lokomotiva z roku 1870 nebo o 110 let mladší kolejový sněhový 

pluh. Magnetem sbírky je rychlíková lokomotiva Albatros, která v srpnu 1964 vytvořila 

rychlostí 162 km/hod. český rychlostní rekord, její ozdobou pak salonní vůz ústecko-teplické 

dráhy z roku 1900 nebo salonní vůz Adolpha Rothschilda z roku 1906. V roce 2010 byl 

depozitář otevřený dvakrát, od 24. do 27. června a pak 28. srpna. V prvním termínu do něj 

zavítalo na dva a půl tisíce lidí, čímž se potvrdilo, že v budoucnu by mohl patřit k hlavním 

turistickým cílům na Chomutovsku. 
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1. Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
  

 Vedení Klubu ledního hokeje Chomutov před koncem přestupového termínu pilně 

vyjednávalo a do týmu přivedlo další posily. Z těch nejzvučnějších jmenujme krále střelců 

předchozího ročníku extraligy Davida Hrušku ze Slavie Praha, brankáře Jana Cháberu ze 

Sparty Praha a do obrany lotyšského reprezentanta, účastníka několika mistrovství světa a 

olympijských her Atvarse Tribuncovse. Přesto už pět kol před koncem základní části bylo 

jasné, že Chomutov do play off půjde až z druhého místa, když to první od prosince 

neotřesitelně drželi Ústečtí Lvi. Po skvělém začátku, kdy Chomutov porážel jednoho soupeře 

za druhým včetně Ústí, to bylo zklamání. 

 

 Městské divadlo v Chomutově se 25. ledna stalo dějištěm vyhlášení tradiční ankety 

Nejúspěšnější sportovec Chomutovska za rok 2009. Na pomyslný trůn opět usedla 

zástupkyně něžného pohlaví, osmnáctiletá plavkyně TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová 

(více o jejích famózních výsledcích za rok 2009 v loňské kronice, za rok 2010 pak v závěru 

této kapitoly). Na stříbrný stupínek v hlavní kategorii vystoupal zápasník Vojtěch Kukla z ASK 

VALZAP Chomutov, na bronzový Lubomír Vrbenský z SC 80 Beavers Chomutov. Tým okolo 

tohoto softbalisty se stejně jako o rok dříve stal vítězem kategorie kolektivů. Jedničkou 

v kategorii mládežnických kolektivů je tým Karate klub Kadaň, mezi mládežnickými 

jednotlivci kanoistka Dita Bolomská z SC 80 Chomutov, vítězem kategorie masters pak její 

klubový kolega Viktor Legat.  

 

Únor 
  

 Simona Baumrtová, nejlepší 

tuzemská plavkyně současnosti, se 

5. února dočkala další pocty. 

Primátorka města Ivana Řápková ji 

pozvala na radnici, kde v obřadní 

místnosti společně provedly zápis 

do pamětní knihy města. Simonu 

doprovázeli trenéři a další zástupci 

plaveckého oddílu TJ Slávie.  
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 Téměř čtyři sta tanečníků z třiceti tanečních škol a klubů se sjelo do Chomutova, kde 

6. února ve sportovní hale poměřilo síly při Mistrovství České republiky v disco dance a disco 

freestyle. V soutěži o tituly, medaile a poháry, ale i o nominace na mistrovství Evropy a světa 

si nejúspěšněji vedla pořádající domácí taneční škola Beethoven DC EXE, která především 

v dětských kategoriích posbírala šest mistrovských titulů, pětkrát získala stříbro a dvakrát 

bronz. Dva z těchto titulů vybojoval mistr světa Vítek Lukavec, a to v sólové disciplíně a duetu 

s Denisou Švecovou. Se dvěma stříbrnými medailemi z disco dance byla spokojena Taneční 

škola Stardance, která tuto disciplínu trénuje pouze okrajově. 

 

 Zápisem do první třídy začala pro veřejnost v Chomutově existovat úplně nová 

základní škola. Její název je Duhová cesta a coby soukromá chce klást důraz na individuální 

přístup k žákům a na netradiční, progresivní formy práce. Výuku zahájí v září, záměrem je 

postupně provozovat v každém ročníku jednu třídu. 

 

 Celorepublikové finále soutěže o nejsympatičtější maminku a jejího potomka Missis 

2010, které proběhlo 22. února v Mariánských Lázních, přineslo další úspěch zástupců 

Chomutova. Na třetí příčce tentokrát skončila učitelka základní školy na Zahradní Monika 

Charvátová s dvanáctiletou dcerou Monikou. 

 

Březen 
  

 Během dvou dnů byly vyprodány vstupenky na ples Ústeckého kraje, který proběhl 

13. března v Městském divadle v Chomutově. Důvodem byla především účast nejslavnějšího 

českého zpěváka Karla Gotta. O čtrnáct dní později proběhl na stejném místě i ples města 

Chomutova.  

 

 V chomutovském padesátimetrovém bazénu se 12. až 14. března uskutečnilo zimní 

Mistrovství České republiky v plavání. Představila se na něm kompletní tuzemská špička 

včetně domácí Simony Baumrtové, která potvrdila pozici nejlepší české znakařky vítězstvím 

na znakařských tratích 50, 100 a 200 metrů. Stříbro přidala v polohovém závodě na 200 

metrů. 

 

Duben 
   

 Legendární Václav Neckář vystoupil spolu s kapelou Bacily 6. dubna v Městském 

divadle v Chomutově. Publikum ocenilo především jeho hity z 60. a 70. let. 

 

 Chomutovský hokej opět zůstává prvoligový, mužstvo KLH v baráži nepřešlo přes 

Mladou Boleslav. Nepovedený závěr znehodnotil jinak úspěšné play off, v němž Chomutov 

vyřadil tři soupeře a stal se mistrem 1. ligy. Nejprve v nejkratším možném čase ve čtvrtfinále  
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přešel přes Znojmo 4:0 na zápasy (10:1, 7:1, 7:5, 3:1), vyrovnanějším soupeřem mu byla 

Olomouc, přesto série skončila 4:1 (3:1, 4:2, 4:3 po s.n., 1:2, 3:0). Ve finále Chomutov svedl 

s vítězem základní části Ústím nad Labem bitvu na ostří nože, kterou rozhodl až poslední, 

sedmý zápas na ústeckém ledě. Chomutov sérii vyhrál 4:3 (1:2, 2:5, 4:3 po p., 5:2, 2:4, 6:2, 

2:1) a postoupil do baráže. Zde už byla Mladá Boleslav nad síly chomutovských hokejistů, 

přestože po druhém utkání to vypadalo velmi slibně. Chomutov nakonec nejhoršímu týmu 

extraligy podlehl 1:4 na zápasy (3:5, 2:1, 2:4, 3:4, 1:5). Na snímku ze čtvrtého zápasu série 

mladoboleslavského brankáře Schwarze překonává David Hruška.  

 

     
 

 Tématem patnáctých Chomutovských slavností, které se konaly na náměstí 1. máje o 

víkendu 24. a 25. dubna, byla oslava 405. výročí chvíle, kdy se Chomutov vykoupil z 

poddanství. Stěžejní scénou byl příjezd družiny Adama Hrzána z Harasova, který dovezl 

listinu stvrzenou císařem Rudolfem II., na historické radnici pak proběhla vystoupení ve stylu 

živých obrazů. V dobově laděných disciplínách soutěžila družstva pod vedením radních i děti, 

které se utkaly o titul městského strážce nebo pátraly po ztraceném pokladu bezhlavého 

mnicha. Součástí slavností byl i karnevalový průvod, jehož vyvrcholením byl zápis do České 
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knihy rekordů a kuriozit v počtu lidí v karnevalových maskách na jednom místě. Komisaři 

agentury Dobrý den jich zaevidovali 116. Samozřejmostí byl i další program, v němž 

například vystoupili doboví šermíři, tanečnice, hudebníci, herci, kejklíř, provazochodec, 

žonglér i medvědář s medvědy. Zboží nabízelo na sedm desítek prodejců a řemeslníků. Sraz 

autoveteránů probíhající souběžně na parkovišti za ředitelstvím Severočeských dolů 

tentokrát poprvé nebyl oficiálně součástí slavností, což mu ovšem na návštěvnosti neubralo.  

 

 Smíšený sbor Hlahol se opět vydal rozdávat radost ze zpěvu za hranice republiky. 

Tentokrát koncem dubna zamířil do Bratislavy, kde změřil síly se třiačtyřiceti sbory ze 

sedmnácti zemí světa na Mezinárodním sborovém festivalu Slovakia Cantat. Během tří dnů 

dokázal ve dvou kategoriích vyzpívat dvě bronzová pásma, sklidit nadšený potlesk při 

koncertním vystoupení pro bratislavskou veřejnost a ostatní sbory a navázat kontakty s 

dalšími pěveckými tělesy, například z Polska, Estonska nebo Chorvatska. 

 

 Pár dní po neúspěšné baráži, ještě před zahájením přípravy na další prvoligovou 

sezonu, se vedení KLH Chomutov rozloučilo s první skupinou hráčů. Byl mezi nimi i 35letý 

chomutovský odchovanec Stanislav Mikšovic, ikona novodobé historie klubu. Chomutovský 

dres oblékal po celou svoji kariéru, dohromady 17 sezon. První tři odehrál jako ambiciózní 

mladík ještě ve druholigové éře, byl u odkoupení prvoligové licence a nechyběl v žádné 

vypjaté bitvě, ani když Chomutovští sahali po postupu do nejvyšší soutěže v baráži proti 

Karlovým Varům (2000/01), v přímém souboji o extraligu s Ústeckými Lvy (2006/07) a starty 

si připsal i v letošním souboji proti Mladé Boleslavi. Hráč s tradiční čtyřiačtyřicítkou na 

zádech odehrál v dresu Chomutova 675 utkání a zaznamenal 520 kanadských bodů za 256 

gólů a 264 přihrávek (více v článku na konci této kapitoly). 

 

Květen 
 

      

 Chomutovské slavnosti na 1. máje formálně uzavřel 2. ročník závodu dračích lodí O 

pohár primátorky města Chomutova. Z devatenácti přihlášených firemních a hobby týmů si 

na dvousetmetrové dráze na Kamencovém jezeře nejlépe vedli Hasiči Chomutov (na snímku 

vpravo), loňský vítěz CV Relax skončil až pátý. 
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 Mistrovství České republiky v kanoistice na dlouhých tratích 1. a 2. května skončilo 

velkým úspěchem závodníků SC 80 Chomutov. Na pětikilometrové trati zvítězili a tituly 

mistrů ČR získali Dita Bolomská, Eliška Kučerová, Daniel Pokorný a benjamínek Michal 

Čeřovský. Stříbrné medaile vybojovali Vanda Hrbková a Jan Nachtigal.  

 

 Ve sportovní hale proběhlo mistrovství Čech v tanečních disciplínách dětí od 8 do 10 

let. Podle očekávání si výborně vedly obě chomutovské školy – TŠ Stardance získala pět 

prvenství, Beethoven DC EXE tři. 

 

 V Chomutově působící rusínský soubor Skejušan uspořádal 15. května setkání rodáků 

a příznivců s oslavou 20. výročí založení souboru. Hostem byl soubor Barvínek ze slovenské 

Kamienky. Skejušan dvěma stovkám přítomných zazpíval několik písní a předvedl scénku, se 

kterou kdysi začínal - Požehnání a čepení nevěsty.  

 

 Kdy se v Chomutově objevil swing 

a které soubory se nejvíc zasadily o jeho 

zpopularizování? Na tyto a další podobné 

otázky dává odpověď útlá knížka 

nazvaná Z historie swingové a taneční 

hudby v Chomutově, kterou napsal a za 

finanční podpory města vydal Jan Kadlec 

(na snímku uprostřed). Křest publikace 

s autogramiádou proběhl 18. května 

v DDD knihkupectví v Ruské ulici.  

 

 Mladí boxeři OS VEKIBOX Chomutov završili další úspěšnou sezonu na Mistrovství 

České republiky v boxu juniorů. Z šesti chomutovských borců si pět přivezlo medaili – Radek 

Giessmann zlato (váha do 81 kg), Martin Lang stříbro (do 51 kg) a Matyáš Hvozda (do 48 kg), 

Jan Kováč (do 57 kg) a Jakub Veselý (do 69 kg) bronz. 

 

 Taneční škola Stardance Chomutov dosáhla výborných výsledků na republikovém 

šampionátu v nejtěžší disciplíně - show dance. Zlato jí přinesl výkon Natálie Moskvitinové 

v jednotlivcích i v dětské soutěži dvojic s Denisou Večeřovou. Stříbro vybojovaly malá skupina 

dětí v sestavě Magdalena Náhluková, Kristina Kalitová, Kristýna Pěnkavová, Kristýna 

Kubíková, Kristýna Opavová, Denisa Večeřová a Natálie Moskvitinová a duo seniorek Karolína 

Pánková - Andrea Pilíková. Bronz získaly v kategorii sólo děti Denisa Večeřová a sólo junior 

Andrea Pavlovová. 

 

 Zpěvák chomutovské skupiny X-Left To Die David Weingärtner se zúčastnil televizní 

castingové show Cesta ke slávě. V souboji o hlavní roli v připravovaném muzikálu Robin 

Hood od ledna prošel několika koly konkurzu a také absolvoval náročný třídenní trénink v 
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Divadle Kalich. Musel dokázat, že umí nejen zpívat, ale i hrát a pro něho nezvykle také tančit. 

Svým vystupováním si získal přízeň poroty i diváků a probojoval se do finálového kola. To 

proběhlo 23. května a David v něm obsadil druhé místo. 

 

Červen 
  

  
  

     Sedmý ročník oblíbeného multižánrového festivalu Otevřeno 

Chomutovanům i návštěvníkům ze širokého okolí představil další 

kvalitní umělce. Do divadla bylo možno zajít na koncert Richarda 

Müllera a kontroverzní muzikál Pornohvězdy z dílny pražského 

divadla Roxy, do Kulisárny zase na kapely Toxique a Echt! Mnohá 

další vystoupení proběhla před divadlem v parku, a to včetně 

koncertů Davida Kollera a Xindla X (snímek nahoře) a scének 

nedostižných improvizátorů z divadla VOSTO5 (snímek vlevo).  

 

 V Oblastním muzeu v Chomutově byl od poloviny června do poloviny srpna k vidění 

soubor knižních značek - ex libris, jejichž autorem je slavný umělec Josef Váchal. Většinu 

exponátů tvořily dřevoryty, část děl byla vytvořena technikami suchá jehla, lept či akvatinta.  

  

 Neméně zajímavá výstava probíhala souběžně v galerii Špejchar, společně zde totiž 

po čase vystavovali výtvarníci, generační souputníci a kamarádi Milan Pecák, Vojtěch Návrat 

a Martin Zhouf. Pod souhrnným názvem Space předložili návštěvníkům obrazy, grafiky či 

plastiky s fantazijními tématy, například obrazy s námětem sci-fi krajin nebo luminiscenčním 

světlem ozářené kameninové plastiky. První společnou výstavu trojice udává již roku 1988. 
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 Národní házenkářky SK Chomutov NH získaly desátý titul mistryň republiky. Jejich 

souboj ve finále 1. ligy proti Dobrušce byl mimořádně dramatický, po vítězství doma 17:14 

(na snímku střílí domácí útočnice Helena Benešová) a prohře venku 16:19 rozhodlo v jejich 

prospěch pravidlo o větším počtu vstřelených branek na hřišti soupeře.  

 

 Od 24. do 27. června se otevřel železniční depozitář Národního technického muzea, 

který sídlí v depu na okraji hlavního nádraží a je přístupný okolo hypermarketu Globus. Ohlas 

byl mimořádný, sbírku čítající přes osm desítek kolejových vozidel zhlédlo okolo dvou a půl 

tisíce lidí. Vedení Národního technického muzea proto akci zopakovalo na konci srpna (více o 

depozitáři v podkapitole Chomutov se pro turisty stává ještě přitažlivějším).  

 

 Za účasti více než dvou tisíc tanečníků ze sedmnácti zemí včetně chomutovských 

tanečních škol Beethoven DC EXE a Stardance proběhlo ve stejném termínu v Ostravě 

Mistrovství světa v disco dance – Dance World 2010. Jednoznačně nejúspěšnější byla česká 

výprava a nejvíc k tomu přispěl právě Beethoven DC EXE, ze sedmi zlatých medailí tanečníci 

z Chomutova vybojovali šest. Úspěšní byli i v přidruženém Světovém poháru street dance 

show formací, kde vyhráli jednu ze tří kategorií. 

 

Červenec 
  

 Populární slovenská skupina No Name 9. července opět navštívila Chomutov a svým 

fanouškům zahrála v letním areálu Banda. Zazněly největší hity, které kapela souborně 

vydala začátkem roku na desce Best Of.  
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 Do Chomutova dorazila populární 3D promítací a zobrazovací technologie, navíc 

v ojedinělé formě. Provozovatel Kamencového jezera zajistil na letní scéně Banda první 3D 

autokino v České republice. Diváci do areálu přijeli autem, zaparkovali před plátnem a se 

vstupenkou dostali 3D brýle. Zvuk si pustili přes autorádio, případně přes mobilní telefon 

s vestavěným FM rádiem. Provoz kina zahájil 21. července zatím nejslavnější 3D film Avatar. 

 

  
  

 Folklorní soubor Krušnohor uspořádal od 30. července do 1. srpna již šestý ročník 

Viktoriánských slavností. Na malém festivalu se představily Tauernkogler Schuhplattler z 

rakouského Thalbachu (na snímku v atriu SKKS), Kvítek z Hradce Králové a domácí soubory 

Skejušan a Krušnohor. 

 

Srpen 
  

   Do dvou dnů zasahoval hudební 

festival Kamenčák. V pátek 6. srpna 

v letním areálu Banda zahráli Blues No 

More, Berušky, Elvis Presley Revival a 

Ozzy Osbourne Revival, v sobotu Jindra 

Kejak, Švihadlo, skupina Neruda (Roman 

Holý, Matěj Ruppert z Monkey Business), 

Tomáš Klus a hvězdy poprockové scény 

Mňága a Žďorp, Lenka Dusilová a Mig 21 

(na snímku zpěvák Jiří Macháček). Akci 

zakončil ohňostroj. Přes deštivé počasí akce přilákala 1 500 diváků. 
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 Simona Baumrtová byla nejúspěšnějším českým reprezentantem na Mistrovství 

Evropy v plavání, které proběhlo 9. až 15. srpna v Budapešti. Přestože se potýkala 

s nedoléčeným zánětem průdušek, skončila ve znakových disciplínách na sedmém, devátém 

a jedenáctém místě. 

 

 Chomutovští kanoisté Branko 

Tarkulič (na snímku) a Milan Oslík 19. až 

22. srpna reprezentovali Česko na 

Mistrovství světa v kanoistice v Poznani. 

Přestože v závodě na 200 metrů za 

soupeři zaostali, úspěchem byla už 

samotná účast na MS. Totéž platí o účasti 

Dity Bolomské a Elišky Kučerové na 

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků 

do 23 let v Moskvě o tři týdny dříve. 

 

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov završili na Poháru mistrů evropských zemí 

v italském Ronchi dei Legionari zlatý hattrick. Turnajem prošli bez zaváhání, jednoznačnými 

výsledky porazili mistrovské týmy Belgie, Francie, Chorvatska, Dánska, Holandska i svého 

přemožitele z předchozího ročníky extraligy Eagles Praha-Krč. Na nejprestižnější klubové 

soutěži získali zlato pošesté a jsou tak jednoznačně nejúspěšnějším mužstvem Evropy! 

Chomutovští softbalisté brali i všechny tři individuální ceny – Jaroslav Müller pro nejlepšího 

nadhazovače, Václav Svoboda pro nejlepšího pálkaře a Jaroslav Kolkus pro nejužitečnějšího 

hráče turnaje.   

 

           Taneční škola Stardance Chomutov 

(na snímku děvčata s trenérkou Janou 

Zelenkovou) se poslední srpnový týden 

zúčastnila dalšího závodu - Mistrovství 

Evropy v mažoretkovém sportu ve 

Vyškově. Dívky přivezly spoustu cenných 

medailí, mezi nimi tři tituly mistryň 

Evropy. Nejúspěšnější účastnicí celého 

mistrovství Evropy, kterého se zúčastnily 

dívky z deseti zemí, byla Kristýnka 

Pěnkavová. Jedenáctiletá tanečnice TŠ Stardance ve Vyškově vybojovala dvě zlaté a dvě 

stříbrné medaile, celkově za čtyři roky účastí na mistrovstvích ČR, Evropy a světa v různých 

tanečních kategoriích získala již přes čtyřicet medailí, z toho šest titulů mistryně Evropy, 

jeden titul mistryně světa a jedno vítězství na evropské ceně Grand Prix v Chorvatsku. 
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Září 
 

  

 V chomutovských základních školách byl 1. září zahájen školní rok 2010/11. Týkalo se 

to také nově vzniklé soukromé školy Duhová cesta, která v budově Domu dětí a mládeže 

v Jiráskově ulici pro začátek otevřela 1. a 2. třídu. Děti i pedagogický sbor byl za město 

povzbudit náměstek primátora Jan Řehák (na snímku). 

 

 Tradiční festival neortodoxní muziky Cumbajšpíl přivedl do Chomutova legendu 

české elektroscény skupinu Vanessa, která je mezi fanoušky známá svými ponurými texty a 

temnou hudbou. K jejich vystoupení patří i svérázný kontakt s publikem. Zatímco jinde na 

koncertech rozhazovali hudebníci do publika červy, v Chomutově do sálu pršely mrtvé myši. 

Opět zahrála skupina Meniak z Chemnitz, která se představila na všech ročnících festivalu a 

stala se jakýmsi jeho maskotem. Festival tentokrát probíhal na třech místech ve středu 

města – ve Švermáku, v Café Rouge a v klubu Hany Evo1. 

 

 Hokejisté KLH Chomutov vyhlásili před sezonou další útok 

na postup do extraligy. Jedním z prostředků, jak cíle dosáhnout, 

bylo udržet opory v extraligové formě, a tak před startem sezony se 

David Hruška přesunul do Karlových Varů, v průběhu podzimu pak 

Jakub Grof do Zlína, Zbyněk Hrdel do Mladé Boleslavi, Milan 

Procházka také do Karlových Varů, Radek Duda do Plzně a Jan 

Benda do pražské Slavie.   
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 Mystickou hru světel připravilo v rámci Dnů evropského dědictví město Chomutov. 

Zvláštní atmosféru akci zajistilo barevné nasvícení budov na náměstí 1. máje, kterému 

předcházel krátký mluvený úvod, přibližující pro město důležitá dějepisná data a s nimi 

související události. Po nasvícení podloubí domů na náměstí, Špejcharu, kostela sv. Ignáce, 

kostela sv. Kateřiny, radnice a věže se nakonec přihlížející mohli potěšit barevně osvíceným 

celým náměstím. Zážitek umocnila doprovodná hudba. 

 

Říjen 
 

 Na Mistrovství České republiky na krátkých tratích v kanoistice zažili závodníci SC 80 

Chomutov medailovou žeň. Na tratích 200, 500 a 1 000 metrů dominoval dorostenec Daniel 

Pokorný, který získal tři mistrovské tituly. O další tituly se zasloužily juniorky Dita Bolomská a 

Eliška Kučerová, v kategorii nejmladších kanoistů získal mistrovský titul Tomáš Fridrych. Na 

stříbrných příčkách se umístili Branko Tarkulič s Milanem Oslíkem, Vanda Hrbková, Hynek 

Urban, Michaela Fridrychová a Jan Nachtigal. Bronzové medaile přivezli Lukáš Wiedner, 

Michaela Fridrychová, Eliška Kučerová, Dita Bolomská, Vanda Hrbková a Hynek Urban ve 

společných posádkách. V celosezonním hodnocení obsadil SC 80 Chomutov skvělé 4. místo 

mezi 35 oddíly z celé republiky. 

 

 Do talentové show televize Prima Česko Slovensko má talent zasáhl i Beethoven DC 

EXE. Chomutovští tanečníci způsobili rozruch už při castingu v Plzni, když se kvůli většímu 

počtu členů nevešli do místnosti, a tak se jejich vystoupení i porota musely přesunout na 

náměstí. Casting dopadl dobře, Beethoven DC EXE se následně dostal až do televizního 

vystoupení 17. října, kde poměřil síly s dalšími pětapadesáti semifinalisty. V něm skupina 21 

tanečníků představila speciální, nově nacvičenou sestavu, přesto těsně nepostoupila výš. 
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 Ve stejný den naopak jásali softbalisté SC 80 Beavers Chomutov (na snímku), když ve 

čtvrtém utkání finálové série na domácím hřišti porazili Spectrum Praha nejtěsnějším 

výsledkem 1:0 a celou sérii tak vyhráli 3:1 (4:1, 4:3, 0:4 a 1:0). Chomutovský tým tak získal 

jubilejní desátý titul mistra České republiky. 

    

 Na státní svátek 28. října byla otevřena zrekonstruovaná střelnice Sportovně 

střeleckého klubu Chomutov v Blatenské ulici. Slavnostní přestřižení pásky provedl prezident 

Českého střeleckého svazu Petr Baroch, otevření multifunkční střelecké haly pak doplnil 

závod v disciplíně sportovní pistole 30+30. Halu pod kopcem vedoucím na Březeneckou 

opravovali a rozšiřovali během posledních dvou let sami členové klubu. 

 

Listopad 
 

 Pohár mistrů světa v ledním hokeji, který česká reprezentace vybojovala na jarním 

šampionátu na Slovensku, byl 10. listopadu vystaven na chomutovském zimním stadionu při 

utkání 1. ligy proti Ústí nad Labem. Zájemci se s ním mohli také vyfotit. 

 

 Taneční škola Stardance byla na mistrovství světa v Maďarsku nejúspěšnější českou 

výpravou. Dvojice Natálie Moskvitinová a Denisa Večeřová získaly v disciplíně show dance 

titul mistryň světa a také si vytančily hezká individuální umístění – Moskvitinová čtvrté a 

Večeřová sedmé místo. Malá i velká taneční skupina dětí pak obsadily čtvrtá místa ve svých 

kategoriích. 
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 Devatenáctiletá plavkyně TJ Slávie Chomutov Simona Baumrtová se 27. listopadu 

postarala o parádní úspěch českého plavání - na Mistrovství Evropy v plavání v krátkém 

bazénu v nizozemském Eindhovenu získala bronz na 50 metrů znak. Baumrtová dohmátla v 

čase 27,30 vteřiny, v boji o evropský titul ji předčily jen vítězná světová rekordmanka 

Chorvatka Sanja Jovanovičová (27,10) a italská znakařka Elena Gemová (27,13). Baumrtová 

vybojovala pro Česko první medaili od mistrovství Evropy 2004, úspěšný výsledek jí zajistil 

nominaci na MS v krátkém bazénu v Dubaji.  

 

Prosinec 
 

 Maturitní plesy se vyznačují neotřelými nápady. Do nebývalých výšin zvedli laťku 

originality studenti 6. F Gymnázia v Chomutově, když ve foyer divadla návštěvníky vítal 

majestátní lev v kleci. Maturanti totiž svůj ples pojali v cirkusovém stylu, a tak před divadlem 

byli k vidění nastrojení koně s péřovými chocholy, přímo v sále mládě ocelota na vodítku a 

také baleríny, klauni a vzpěrači v podání samotných studentů. 

 

  
  

 Předvánoční čas není jen začátkem plesové sezony, ale také tradiční dobou konání 

Chomutovského tanečního gala - Velké ceny Chomutova (na snímku). Soutěž ve 

standardních a latinskoamerických tancích proběhla již po pětadvacáté. Kromě české taneční 

špičky přijely soutěžit i páry z Bulharska, Polska, Německa a Rakouska. Akci uspořádalo 

město Chomutov ve spolupráci se Sportovním tanečním klubem Stardance, jehož vedoucí 

Josef Zelenka se jí poprvé nezúčastnil jako organizátor, ale vzhledem ke zdravotním potížím 

jen jako host. 
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 Na pultech knihkupectví se objevil třetí román chomutovského spisovatele Karla 

Patočky nazvaný Ledozem Haunnebu. Pojednává o jiném, lidstvu utajovaném konci Druhé 

světové války a o nacistech prchajících do Jižní Ameriky. Autor na něm pracoval osm měsíců. 

 

 Chomutovská skupina X-Left To Die 18. prosince pokřtila své první live DVD nazvané 

Evil! Křest za asistence spřátelených kapel Atari Terror a Hentai Corporation proběhl v 

kadaňském kulturním domě Orfeum, tedy na místě, kde byl záznam o rok dříve natočen. 

 

 Na Štědrý večer potěšila Chomutovany tradiční půlnoční Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby v kostele svatého Ignáce. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Hlahol a zpěváci 

spřízněných sborů za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova. 
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2. 2.  Simona Baumrtová na špici českého plavání 

 
            Výkonnost plavecké hvězdy a nejlepší 

sportovkyně Chomutovska Simony Baumrtové 

v roce 2010 dále stoupala. Závodnici TJ Slávie 

Chomutov, která v létě dovršila teprve 19 let, 

čekaly v tomto roce hned tři mezinárodní 

vrcholy, v srpnu mistrovství Evropy v dlouhém 

bazénu v Budapešti, v listopadu mistrovství 

Evropy v krátkém bazénu v Eindhovenu a 

v prosinci účast na mistrovství světa v krátkém 

bazénu v Dubaji. Simona prokázala vynikající 

stálost formy i psychickou odolnost a na všech 

těchto akcích uspěla a proslavila české a 

potažmo i chomutovské plavání. 

            Příprava na sezonu začala již v lednu a 

prvními většími závody bylo mistrovství České 

republiky, jež v domácím bazénu v Chomutově 

proběhlo 12. - 14. března. Na těchto závodech 

byli vyhlášeni nejlepší plavci České republiky za 

rok 2009 a Simona po zásluze mezi ženami 

zvítězila. Samotné závody ji zastihly ve velmi 

dobré formě. Přestože v tomto roce již byly zakázány „rychlé“ polyuretanové plavky, Simona 

zaplavala kvalitní časy, hlavně na 50 metrů znak, kde zaostala pouze 0,06 sekundy za 

osobním rekordem z roku 2009. Celkově ze čtyř startů získala tři tituly na 50, 100 a 200 

metrů znak, přemožitelku našla jen v polohovém závodě na 200 metrů, ve kterém obsadila 

druhé místo. 

 V květnu Simona Baumrtová dokázala, že úspěšná je nejen v bazénu, ale i ve škole. 

„Skvělou formu“ potvrdila také u maturitní zkoušky a se třemi jedničkami a jednou dvojkou 

zakončila studium na Gymnáziu v Chomutově. 

            Další významnější závody se konaly ve Španělsku 9. a 10. června. Tradičního mítinku 

Mare Nostrum v Barceloně se Simona zúčastnila společně s českou reprezentací. Přijeli plavci 

z celého světa, zejména velmi kvalitní a prakticky kompletní reprezentace USA, Austrálie, 

Číny a Ruska. Nejkvalitnějšího bodového výkonu z české výpravy dosáhla právě Simona, a to 

poslední den na trati 200 metrů znak. V ranních rozplavbách si časem 2:13,80 zajistila účast v 

odpoledním finálovém bloku, v němž čas ještě vylepšila na 2:13,01 a obsadila celkové šesté 

místo. V dalších disciplínách obsadila 12. (50 metrů znak – 0:29,83) a 14. místo (100 metrů 

znak - 1:02,54).  

            Druhým republikovým vrcholem roku 2010 bylo mistrovství České republiky v Praze – 

Podolí 9. - 11. července. Simona zopakovala výsledky z březnového MČR, když vyhrála 
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všechny znakové disciplíny, na 200 metrů polohový závod opět našla jedinou přemožitelku 

v ostravské Báře Závadové. Po těchto závodech se Simona věnovala přípravě na mistrovství 

Evropy v Budapešti. 

            To se konalo 9. - 15. srpna na Margaretině ostrově v otevřeném padesátimetrovém 

bazénu za účasti celé evropské špičky. Simona plavala všechny znakové disciplíny. V první z 

nich, 200 metrů znak, se probojovala přes rozplavby a semifinále až do finále, kde časem 

2:12,42 obsadila 7. místo. Smůlu pak měla další den na 100 metrů znak, kde se probojovala z 

rozplaveb do semifinále, ale tam pak obsadila první nepostupové, tedy 9. místo. Finále jí tak 

uniklo o pouhých 6 setin sekundy, přestože dosáhla skvělého času 1:01,78, který je jen o 22 

setin sekundy horší než její loňský český rekord zaplavaný v polyuretanových plavkách. V 

poslední disciplíně 50 metrů znak obsadila Simona i přes zlepšení v semifinále celkové 11. 

místo. Na jejích výkonech se v průběhu mistrovství negativně projevil zánět průdušek, který 

jí odčerpal značné množství fyzických sil. Přesto se Simona stala nejúspěšnějším závodníkem 

české reprezentace.  

 Na přelomu srpna a září se chomutovská plavkyně začala připravovat na zimní 

sezonu, jejímž vrcholem byly dva závody v pětadvacetimetrovém bazénu - mistrovství Evropy 

v holandském Eindhovenu a mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech. 

              Mistrovství Evropy v krátkém bazénu pořádalo Holandsko v nádherném plaveckém 

komplexu v Eindhovenu 25. - 28. listopadu za účasti závodníků z 31 zemí. Simona startovala 

opět ve všech znakových disciplínách, tedy na 50, 100 a 200 metrů. První byla stometrová 

trať, na níž se snadno z dopoledních rozplaveb (0:59,20) dostala do odpoledního semifinále, 

kde prokázala další zlepšení (0:58,97) a poprvé v životě se na této trati kvalifikovala do finále. 

Ve finále si čas ještě zlepšila (0:58,93) a bylo z toho vynikající 4. místo. Další den se Simona 

představila ve znakovém sprintu, kde uplatnila sprinterské vlohy. Přes špatný start zaviněný 

uklouznutím na startovní desce se snadno dostala (0:28,07) do odpoledního semifinále, kde 

všechny soupeřky šokovala nejlepším časem (0:27,25) a postupovala jako první do večerního 

finále. Ve finále i přes nepatrné zhoršení (0:27,30), Simona dohmátla na vynikajícím třetím 

místě a získala tak svoji první medaili z vrcholné mezinárodní soutěže. Česká republika čekala 

na podobný úspěch dlouhých 6 let (Ilona Hlaváčková na 50 metrů znak na ME ve Vídni 2004 

rovněž 3. místo). Závěrečný den i přes únavu z náročného předchozího programu se Simona i 

v nejdelším znakovém závodě (2:08,03) probojovala do odpoledního finále. Tam byl její 

soustředěný výkon po zásluze korunován vynikajícím pátým místem (2:06,45).  

            Tyto závody byly zatím nejzářivějším představením Simony na mezinárodním poli. 

Třetí, čtvrté a páté místo je současně nejlepším umístěním českého reprezentanta na tomto 

mistrovství. Předvedenými výkony se Simona kvalifikovala na mistrovství světa v krátkém 

bazénu, které pořádaly Spojené arabské emiráty 15. - 19. prosince v Dubaji. 

           Mistrovství světa v krátkém bazénu se kromě dalších sedmi českých plavců zúčastnila i 

Simona, která si udržela skvělou formu z ME v Eindhovenu. Za účasti špičkových závodnic 

z celého světa se prosadila ve všech svých třech znakařských tratích. Na 100 metrů znak 

v rozplavbách obsadila 16. místo (0:59,13) a postoupila do semifinále, kde se již nezlepšila 

(0:59,25) a obsadila konečné 16. místo. Na dvoustovce po výborném výkonu v rozplavbách 
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obsadila 7. místo (2:06,13) a postoupila do odpoledního finále. Finálový závod skvěle rozjela, 

ještě na 150 metrech byla jen pár desetin za 5. místem, v poslední padesátce však Simoně 

došly síly, pozici si však uhájila a časem 2:06,05 obsadila vynikající 6. místo, což bylo nakonec 

nejlepší umístění českého závodníka na MS. Následně ve znakovém sprintu v rozplavbách 

časem 0:27,50 obsadila 13. místo, čímž se dostala do semifinále, kde ale zlepšení na 0:27,33 

stačilo jen než 12. místo. Jako jediné z českých plavců se Simoně podařilo ve všech startech 

probojovat přes rozplavby. Šesté místo na 200 metrů znak je minimálně srovnatelné 

s bronzovou medailí ze znakového sprintu z ME v Eindhovenu.  

 Simona již na páté vrcholné soutěži za sebou (MS Řím 2009, ME Istanbul 2009, ME 

Budapešť 2010, ME Eindhoven 2010, MS Dubaj 2010) dosáhla nejlepšího výsledku z českých 

reprezentantů. Do další sezony Simona Baumrtová půjde s cílem splnit limit na olympiádu 

2012 v Londýně (může se plnit v období 18 měsíců před začátkem olympiády). Dalším cílem 

pak bude úspěšná reprezentace na MS v dlouhém bazénu v čínské Šanghaji a na univerziádě 

v čínském Shenzenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[42] 
 

2. 3. Přelomový rok chomutovského patriota 
 

 Když krátce po baráži vedení KLH Chomutov ohlásilo, že pro 

příští sezonu už nepočítá s pomocí Stanislava Mikšovice, fanoušky 

to chytlo za srdce. Museli se rozloučit s oblíbeným hráčem, 

symbolem klubové věrnosti. Mikšovic ale odešel veřejnosti z očí jen 

na čas, už na podzim se vrátil v úplně jiné, nečekané roli. 

 Pětatřicetiletý útočník prožil v Chomutově celou dosavadní 

hokejovou kariéru, mezi dospělými celkem sedmnáct sezon. Debut 

v tehdy druholigovém seniorském týmu si odbyl 25. září 1993 a 

hned dvěma góly pomohl k vítězství. Dařilo se mu i dál, celkem 

v premiérovém ročníku nastřílel 13 branek. Protože v té době studoval v Ústí nad Labem, 

kývl na nabídku zdejšího prvoligového klubu a přestoupil, ale po třech měsících byl zpět 

v Chomutově. Druhou, ještě kratší zastávkou v Mikšovicově kariéře byl Jindřichův Hradec. Po 

odkoupení 1. ligy v roce 1997 už chomutovský hokej a Stanislav Mikšovic patřili nerozlučně 

k sobě.  

 Mikšovic byl znám bojovností, žádný 

puk pro něj nebyl ztracený a nic nevypustil 

ani v obraně, kde ve vypjatých momentech 

neváhal riskovat bolestivé zranění padáním 

do střel. Za to ho fanoušci milovali. Přitom 

navíc každý rok patřil k nejproduktivnějším 

hráčům týmu, dovedl připravit šanci 

spoluhráči i efektivně zakončit. Ve statistikách 

má zaneseno 256 gólů a 264 přihrávek, 

celkem tedy 520 kanadských bodů v 675 

utkáních v dresu mateřského klubu. V sezoně 

1998/99 se stal nejlepším klubovým střelcem. 

Některé jeho rozhodující akce se divákům 

vryly hluboko do paměti, například když 

v prvním finále proti Liberci v březnu 2001 

Chomutov ještě na začátku poslední minuty 

prohrával 2:4, Mikšovic na 3. a 4. gól přihrál, aby pak v prodloužení sám vítěznou branku na 

5:4 vstřelil. Euforii rozpoutal i o čtyři roky později v třetím duelu památného semifinále proti 

Českým Budějovicím, tehdy díky výluce v NHL posíleným o šest hráčů z kanadsko-americké 

NHL. Hosté minutu před koncem brankou Prospala vyrovnaly, ale Mikšovic opět 

v prodloužení střelou z voleje zařídil vítězství 3:2.  

 Čas a věk ovšem zastavit nelze a se vzrůstajícím tlakem na postup klubu do extraligy 

ztrácel Stanislav Mikšovic vůdčí roli v týmu, až nakonec přestal trenérům vyhovovat úplně, 

přestože ve skončené sezoně nasbíral 28 bodů (11 gólů + 7 přihrávek) v základní části a 8 (5 

gólů + 3 přihrávky) v play off. Chomutovský klub ale nabídl Mikšovicovi smlouvu v partnerské 
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Kadani a hráč ji přijal. V novém působišti se setkal s řadou bývalých spoluhráčů, například 

Bouškem, Charouskem, Révayem, Szakalem, Eiseltem, Tonem nebo Freibergem. 

 Před podzimními volbami se jméno Stanislava Mikšovice objevilo na kandidátní listině 

politické strany TOP 09. Zařazen byl na desátém místě, které reálnou šanci na zvolení do 

zastupitelstva neslibovalo. Ovšem oblíbenost hokejisty u veřejnosti sehrála klíčovou roli, 

preferenční hlasy ho posunuly na druhé místo a tím pádem do nového zastupitelstva. 

Stanislav Mikšovic se rozhodl projevenou důvěru voličů nezklamat a funkci přijmout, tím spíš 

že povolební vyjednávání mu vynesla místo v městské radě. Jmenován byl na ustavujícím 

zastupitelstvu 22. listopadu. Takže zatímco zkraje roku v Chomutově Stanislav Mikšovic ještě 

rozhodoval hokejové zápasy, na jeho konci už rozhodoval o veřejných záležitostech. 
 

  
 

 Stanislav Mikšovic skládá slib na ustavujícím zastupitelstvu a tím vstupuje do politiky. 
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1. Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

Rada města Chomutova do voleb v říjnu 2010 pracovala ve složení (abecedně): 

Stanislav Aubrecht 

Petr Husák 

Martin Klouda  

Mgr. Jan Mareš 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

PaedDr. Jiří Roth 

Mgr. Ing. Ivana Řápková 

Ing. Jan Řehák 

Jindřich Stádník 

Jana Vaňhová 

Ing. Kamila Vrtišková  
 

Po volbách v říjnu 2010 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Martin Klouda     Ing. Rudolf Kozák  

  Mgr. Jan Mareš     Mgr. Milan Märc 

  Stanislav Mikšovic     Ing. Jan Řehák 

  Jindřich Stádník     Jana Vaňhová 

  Ing. Kamila Vrtišková  
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 Rada města Chomutova v roce 2010 zasedala pětadvacetkrát, z toho osmnáctkrát 

řádně a sedmkrát mimořádně. Zasedání proběhla v termínech: 18. ledna, 25. ledna, 8. února, 

9. února,  22. února,  1. března,  15. března,  12. dubna,  26. dubna,  3. května, 10. května, 

24. května, 7. června, 11. června, 14. června, 21. června, 28. června, 12. července, 30. srpna, 

6. září, 17. září, 4. října, 18. října, 22. listopadu, 6. prosince. 
 

Zastupitelstvo města Chomutova do voleb v říjnu 2010 pracovalo ve složení (abecedně): 

Stanislav Aubrecht 

MUDr. Jiří Binter 

Ing. Vladimír Čermák 

Ing. Ladislav Drlý 

Zdeněk Fojtík 

PhDr. Zdeněk Hejna 

Ing. Miloň Houda  

Petr Husák 

Ing. Vladimír Janda 

MUDr. Michal Kasl 

Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

MUDr. Jaroslav Krákora 

Jiří Kubíček 

Stanislav Mandát 

Mgr. Jan Mareš 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Ing. Pavel Nuslauer 

Jindřich Petráček 

Libor Pojman 

JUDr. Pavel Polák 

JUDr. Jiří Polanský 

MVDr. Přemysl Rabas 

Vlastimil Rindoš 

PaedDr. Jiří Roth 

Mgr. Ing. Ivana Řápková 

Ing. Jan Řehák 

Jindřich Stádník 

MUDr. Džamila Stehlíková 

Marie Štáfková 

Pavel Umlauf 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Ing. Kamila Vrtišková  

Libuše Zmátlová 
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Po volbách v říjnu 2010 pracovalo ve složení (abecedně): 

MUDr. Jiří Binter 

Mgr. Eva Blažková 

Ing. Vojtěch Čihař 

Ing. Ladislav Drlý 

Ing. Helena Hanyšová 

Ing. Jiří Hartman 

Ing. Miloň Houda 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

MUDr. Michal Kasl  

PaedDr. Marie Kindermannová 

Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Ing. Rudolf Kozák 

MUDr. Martin Krákora 

Ing. Květoslava Krotilová 

Mgr. Andrea Löblová 

Mgr. Jan Mareš 

Mgr. Milan Märc 

Mgr. Pavel Karel Markvart 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

MVDr. Přemysl Rabas 

Mgr. Ing. Ivana Řápková 

Ing. Jan Řehák 

Jindřich Stádník 

Marie Štáfková 

MUDr. Jiří Valeš 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Ing. Kamila Vrtišková 

Vlastimil Waic 

Bc. Alena Zadáková 

Libuše Zmátlová 

 

 Zastupitelstvo v roce 2010 zasedalo 7x, z toho 4x řádně a 3x mimořádně. Zasedání 

proběhla v termínech: 29. března, 26. dubna, 7. června, 28. června, 20. září, 22. listopadu, 

20. prosince. Usnesení jsou pro veřejnost uložena na magistrátu – servisu ZM, zveřejněna na 

úřední desce magistrátu a dále přístupná na webových stránkách www.chomutov-mesto.cz. 
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Zde je průřez nejzásadnějšími a nejzajímavějšími rozhodnutími: 

 

 Rada města na druhém zasedání roku 2010 vyhlásila granty Komise pro výchovu a 

vzdělávání a Komise pro podporu občanských aktivit. Jednalo se o tři oblasti projektů. Prvním 

okruhem byla prevence rizikového chování (prevence alkoholismu a kouření, prevence 

drogových závislostí a prevence šikany a asociálního chování), na kterou město vyčlenilo 

150 000 korun, druhým okruhem podpora dětských sportovních talentů s celkovou částkou 

100 000 korun a třetím podpora talentovaných a úspěšných dospělých sportovců s celkovou 

uvolněnou částkou 70 000 korun. 

 

 Dvaasedmdesát žádostí o dotaci se přes Komisi pro podporu občanských aktivit 

dostalo 15. března na jednací stůl radním. Dvanáct jich bylo vyřazeno, protože neodpovídaly 

zásadám, zbylých šedesát ale příspěvek získalo. Jde o sportovní akce, školské projekty i akce 

ze sociální oblasti. Dohromady bylo mezi organizátory rozděleno 843 tisíc korun. 

 

 Radní 15. března schválili znění takzvané protialkoholové vyhlášky, která na území 

Chomutova vymezila 23 lokalit, kde není možné pít alkohol na veřejných prostranstvích. Jsou 

to místa u škol, úřadů, dětských hřišť či s vysokou koncentrací lidí, tedy okolí supermarketů, 

nádraží nebo náměstí. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až do výše jednoho tisíce korun, 

pokud se věc dostane do správního řízení, je možno uložit i přísnější postih. Záměr 29. března 

posvětili i zastupitelé, vyhláška samotná vstoupila v platnost 17. dubna 2010. Chomutov se 

tak připojil například k Jirkovu, Mostu, Děčínu a dalším městům v kraji, kde se veřejná správa 

rozhodla takto zasahovat proti opilcům, kteří v ulicích znepříjemňují život spoluobčanům. 

 

 Rada města 15. a zastupitelstvo 29. března schválily záměr zřízení nové organizace, 

která by spravovala kulturní a sportovní zařízení v majetku města. Na základě toho 26. dubna 

zastupitelé schválili převod obchodního podílu ve společnosti Správa sportovních zařízení 

Chomutov, s.r.o., z TJ VTŽ Chomutov na Statutární město Chomutov za cenu 600 000 Kč a 

radní 24. května poslali Správu kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., do likvidace a název 

Správy sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., upravili na Správa sportovních a kulturních 

zařízení Chomutov, s.r.o. Město toto řešení zvolilo proto, aby zajistilo bezproblémovou 

správu nově vznikajícího centra sportu a volného času na Zadních Vinohradech. 

 

 První řádné zasedání zastupitelstva v roce bývá tradičním časem pro schválení dotací 

podporovaným sportům. Také v roce 2010 se přízni radních a zastupitelů těšilo devět klubů, 

které městu dělají pozitivní reklamu, jsou úspěšné, starají se o mládež a jsou přitažlivé pro 

diváky. Částky se od loňských lišily jen nepatrně, nejvíc opět získali hokejisté KLH Chomutov 

(4,6 milionu Kč), přes milion korun získali ještě basketbalisté BK ASK Chomutov (1,25 milionu) 

a fotbalisté FC Chomutov (1,3 milionu). Statisícové částky zastupitelé přiřkli zápasníkům (850 

tisíc), plavcům (400 tisíc), softbalistům (400 tisíc), volejbalistům (400 tisíc), judistům (300 

tisíc) a národním házenkářkám (300 tisíc korun). 
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 Momentka ze zasedání zastupitelstva města 29. března. 

 

 Stejně jako loni dostal letní areál Banda výjimku z takzvané protihlukové vyhlášky. O 

tu musí žádat každý podnik či jednorázová akce, která se chystá být po večerní desáté hodině 

hlučnější. Rada města ji 12. dubna Bandě dala na dobu od 1. května do 30. září. Podmínkami 

bylo provozování hudebních produkcí jen v pátek a sobotu od 12.00 do 4.00 hodin a 

nepřekračování povolených hlukových limitů.  

 

 Zastupitelé 26. dubna změnili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství a od 1. května od placení osvobodili předzahrádky restaurací. 

Krok byl veden snahou o podporu turistického ruchu v městské památkové zóně.  

 

 24. května Rada města Chomutova mimo jiné schvalovala rozdělení dotací na činnost 

a na granty. Příspěvek na celoroční činnost získalo 33 různých chomutovských organizací, 

finančně přilepšit dalším devatenácti doporučili radní zastupitelům. Naopak patnáct žadatelů 

neuspělo. Na činnost sportovních, kulturních, společenských a volnočasových organizací byly 

nakonec rozděleny téměř tři miliony korun. V oblasti grantů podpořili radní osm projektů a u 

sedmnácti totéž navrhli zastupitelům. Sedm žádostí bylo vyřazeno. Na granty šla z městské 

pokladny celá vyčleněná částka 320 000 korun. 

 

 Na pouhých dvacet minut se zastupitelé sešli 7. června. Důvodem mimořádného 

zasedání bylo seznámení se s vývojem jednání města se společností SPAR Česká obchodní 

společnost, potažmo s firmou Immorent, která ji zastupuje v otázce prodeje pozemků pod 

starým zimním stadionem. 
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 Rada města 7. června schválila společnosti Teplo Chomutov, s.r.o., výroční zprávu a 

účetní uzávěrku za minulý rok. Čistý zisk 4 760 tisíc korun bude vyplacen městu, coby 

jedinému akcionáři. 
 

 Zastupitelé 28. června dali na doporučení radních ze 14. června a zamítli žádost firmy 

SPAR Česká obchodní společnost o slevu z ceny pozemků pod starým zimním stadionem. 

Podle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z 8. června 2007 a Dodatku č. 1 z 14. října 

2009 má SPAR za uvedené pozemky zaplatit 210 milionů korun. 
 

 Zastupitelé také 28. června posvětili záměr prodat 11 kusů akcií firmy Finrest jejich 

majoritnímu vlastníkovi, společnosti Delta Pekárny za jejich nominální hodnotu 1 000 Kč za 

akcii. Město těchto 11 akcií vlastnilo od dob, kdy se rušila pekárna na Pražské ulici. Město 

jejich prostřednictvím aktivně, ale neúspěšně vstupovalo do jednání s úmyslem záměr zvrátit 

a pekárnu v Chomutově zachovat.  

 

 Lichý počet, který zaručuje vždy minimálně těsnou většinu při hlasování, odsouhlasili 

chomutovští zastupitelé 28. června i pro následující volební období 2010 – 2014. Chomutov 

spadá počtem obyvatel do kategorie měst, kde může mít zastupitelstvo mezi 25 až 45 členy. 

Do roku 2006 měl Chomutov zastupitelů 36, to ale hrozila rovnost hlasů. Minulé volební 

období už proto politici nastavili počet na nynějších 35. 

 

 Zastupitelstvo 28. června projednalo a schválilo k vydání Obecně závaznou vyhlášku 

města Chomutova č. 6/2010, o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Ta především majiteli videoterminálů ukládá 

povinnost každý přístroj nahlásit a zaplatit za něj poplatek, který byl stanoven na pět tisíc 

korun za každé tři měsíce provozu. Částka 20 tisíc korun za rok by do městské pokladny měla 

plynout z více než 900 terminálů. Vyhláška je platná od 1. července 2010 a Chomutov se tak 

stal prvním městem v širším regionu, které ji přijalo. 

 

 Rada města 12. července projednala a schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní 

veřejné zakázce IPRM - Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a 

technické infrastruktury. Je to jeden z kroků k vyhlášení výběrového řízení, které určí 

zhotovitele stavby na Zadních Vinohradech.  

 

 Rada města 30. srpna rozhodla, že pozemky u stávající loděnice v části Kamencového 

jezera město pronajme Sportclubu 80 Chomutov. Kanoisté mají již pronajaté pozemky, na 

kterých je loděnice, a na tomto nevyužitém místě chtějí vybudovat sklad lodí. Za 1 000 m2 

městu ročně zaplatí jeden tisíc korun.  

 

 Rada města 6. září a pak zastupitelstvo 20. září schválily rozšíření lokalit pro vyhlášku 

o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství a pro vyhlášku o ochraně nočního klidu. 

Nové lokality byly doplněné z podnětů občanů a na základě poznatků městské policie.  
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 Na posledním zasedání zastupitelstva ve funkčním období, které proběhlo 20. září, 

byla přece jen vyslyšena žádost společnosti SPAR Česká obchodní společnost na slevu z kupní 

ceny pozemků pod starým zimním stadionem. Zastupitelé schválili, že investor výstavby 

nákupního centra Interspar místo 210 milionů korun zaplatí 160 milionů.  

 

 Poslední zasedání před volbami bylo pro zastupitele nejen pracovní, ale i rozlučkové. 

Po skončení oficiální části jim primátorka Ivana Řápková poděkovala za práci pro město a na 

památku předala grafický list. Ve volebním období 2006 až 2010 proběhlo celkem 28 jednání 

zastupitelstva v úhrnné době 100,5 hodiny. Během nich zastupitelé přijali 888 usnesení a 

1 049krát hlasovali. Písemné podklady k jejich rozhodnutí v souhrnu přesáhly dvacet tisíc 

stran. Stoprocentní účast na jednáních měli Stanislav Aubrecht, Vladimír Čermák, Jindřich 

Petráček, Jiří Roth a Jiří Viták, naopak nejhorší Džamila Stehlíková, která část funkčního 

období byla ministryní pro lidská práva. 

 

 Zatímco zastupitelstvo volbami končilo, rada spolu s vedením města podle zákona 

fungovala dál do zvolení nové rady, primátora a jeho náměstků. Rada města tak 18. října 

mohla schválit vítězem veřejné zakázky na provoz městského informačního centra a 

elektronického turistického informačního centra chomutovskou reklamní a PR agenturu 

Ideafactory. Taktéž vybrala firmu, která postaví oddychové a relaxační centrum na Zadních 

Vinohradech, lidově akvapark. Vítězem se pod názvem Sdružení Relax Chomutov stalo 

konsorcium firem ELTE Obrnice a Stavební a obchodní společnost Most.  

 

      
 

 Na povolebním ustavujícím zasedání zastupitelstva 22. listopadu (na snímku) bylo 

zvoleno nové vedení města Chomutova na roky 2010 - 2014. Primátorem města se stal Jan 

Mareš, prvním náměstkem Jan Řehák a druhým náměstkem Martin Klouda. Dalšími členy 
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rady města jsou Jiří Binter, Vojtěch Čihař, Rudolf Kozák, Milan Märc, Stanislav Mikšovic, 

Jindřich Stádník, Jana Vaňhová a Kamila Vrtišková. Zastupitelé na svém prvním zasedání také 

ustanovili čtyři pracovní výbory včetně jejich předsedů. Výbor pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost vede Milan Märc, finanční výbor Jindřich Stádník, výbor pro národnostní 

menšiny Marie Štáfková a kontrolní výbor Ladislav Drlý. 

 

 Návrh připraveného rozpočtu města na rok 2011 ve výši 2 120 940 000 korun 

doporučila 6. prosince rada ke schválení zastupitelům. Návrh je sestavený jako vyrovnaný s 

tím, že si město vezme revolvingový úvěr ve výši 450 milionů korun na financování staveb 

IPRM a k tomu ještě přidá skoro 100 milionů ze svých volných peněz. Zastupitelé 20. prosince 

návrh schválili. 

 

 Rada města na posledním zasedání roku 2010 také rozhodla, že svatební obřady, 

vítání občánků a další významné ceremoniály budou v novém volebním období vykonávat 

primátor, oba jeho náměstci a další členové zastupitelstva Jana Vaňhová, Rudolf Kozák, Ivana 

Řápková, Jindřich Stádník a Milan Märc.  

 

 Šest komisí si jako své poradní orgány 6. prosince odsouhlasili radní. Většině z nich 

budou šéfovat nové tváře. Komisi pro majetek, investice a územní plánování předsedá Petr 

Husák, stejně jako komisi likvidační. Sociální komisi vede Jiří Binter, životního prostředí Miloň 

Houda, pro občanské aktivity Stanislav Mikšovic a dopravní komisi Jaroslav Komínek. 

Pracovní skupina LINKS, která má na starosti programy prevence, má v čele stále Pavla Karla 

Markvarta. 

 

 Na prvním zasedání, které bylo zároveň posledním v roce 2010, nové zastupitelstvo 

města schválilo novelizaci všech obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Hlavním 

důvodem k tomuto kroku byla změna právních předpisů, podle kterých se poplatky vybírají.  

Chomutovanům novely přinesly jen nepatrné změny. 
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3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova  
 

 Rok 2010 byl pro magistrát klidný, jeho organizační strukturu a činnost zásadním 

způsobem neovlivnily ani výsledky komunálních voleb v závěru roku. Tajemníkem magistrátu 

je i nadále Ing. Theodor Sojka. Velkým úkolem, který trval z předchozích let, byla realizace 

Integrovaného projektu rozvoje města, zejména zajištění jeho financování. To se podařilo, 

navíc hospodaření města skončilo příznivým výsledkem. I přes úsporná opatření, která byla 

za této situace nutná, pokračoval magistrát v rozvoji svých služeb. 

 Začalo se pracovat na vylepšení pracovního prostředí na největším objektu 

magistrátu na Zborovské. Došlo konečně k obměně oken na vnějším plášti budovy, malování 

kanceláří, obměně nábytku a pokračovala rekonstrukce osvětlení. V zasedací místnosti byl 

obnoven nábytek, na odboru ekonomiky byly vytvořeny diskrétní zóny. Na živnostenském 

úřadě došlo k dalšímu zlepšení služeb zajištěním obsluhy občana takzvaně z jedné ruky a 

vyhotovením dokladů ve správním řízení na počkání. Pokračoval outsourcing informačních a 

komunikačních služeb a taktéž tiskových a kopírovacích služeb, což úřadu přineslo významné 

úspory.  

 Nadále se prohlubovala spolupráce s úřadem práce na zaměstnávání osob na veřejně 

prospěšné práce a osob handicapovaných. Tato spolupráce se příznivě projevovala zejména 

úsporami v mzdové oblasti při činnosti organizační složky Pracovní skupina a organizační 

složky Podpora handicapovaných. Provoz recepce, digitalizace archivu stavebního úřadu a 

správa Art galerie byla hrazena z prostředků úřadu práce. Celkově se dá říci, že se činnost 

magistrátu po stránce personální stabilizovala.  

 V rámci moderních metod řízení po celý rok na magistrátu probíhala anketa 

zaměřená na spokojenost občanů s jeho činností. Občané do schránek vhodili bezmála tři 

tisíce lístků, které se týdně vyhodnocovaly. Vedoucí odborů tak získávali zpětnou vazbu, jak 

se zaměstnanci na přepážkách k občanům chovají. Nadále probíhalo periodické hodnocení 

zaměstnanců a chomutovští úředníci z hlediska produktivity práce v rámci benchmarkingové 

iniciativy (porovnávání měst) zaujímají první příčky mezi magistráty.  

 Pracovníci magistrátu v součinnosti s městskou policií rovněž zajišťují organizování 

dopravy na území města Chomutova. Úsilí směřovalo především v dalším rozvoji systému 

parkování pro návštěvníky středu města. Těm byla na sklonku jara dána možnost placení 

parkovného přes mobilní operátory. Došlo k rozšíření odstavných ploch pro střednědobé 

stání (10 Kč/24 hodin), konkrétně o ulici Vodních staveb (od 1. března), část ulice Purkyňova 

(od 1. března), část Čechovy a Kochovy ulice (obě od 1. června). Také došlo k rozšíření 

systému o Prokopovu a Holečkovu ulici a o parkoviště ve Školní u č.p. 3634-37 (od 1. června). 

Tyto parkovací plochy byly určeny pro držitele parkovacích karet. Informační servis 

magistrátu neustále evidoval minimálně 1 000 platných parkovacích karet, celkově za rok 

2010 bylo z této činnosti vybráno 11 218 777 Kč do fondu rozvoje dopravní infrastruktury.  

 Konkrétní činnost magistrátu je popsána u jednotlivých odborů a je z ní patrné, že 

zaměstnanci vykonávali další aktivity i nad rámec své pracovní náplně.  

 



[53] 
 

Odbor kancelář primátora 

 Rozsah činnosti odboru zůstal v roce 2010 stejný, jen došlo ke změně vnitřního 

členění, kdy úsek vnějších vztahů se rozštěpil na úseky administrativy a cestovního ruchu a 

propagace. Mimo nich v rámci odboru působí také úsek projektů a právní úsek. Pověřeným 

vedoucím odboru je Ing. Jarmila Mravcová. 

 

Úsek projektů 

 V roce 2010 úsek pokračoval především v realizaci dílčích projektů Integrovaného 

plánu rozvoje města (dále jen IPRM), který byl zpracován pro období 2007 - 2013, v oblasti 

podpory 1.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. IPRM Areál bývalých 

kasáren a přilehlého okolí je složen z devíti projektů zaměřených na výstavbu sportovních, 

kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a 

parkování a na řízení celého IPRM. Jedná se o dílčí projekty: 

1. Centrum sportu a volného času - zimní stadion - v prosinci roku 2010 byla 

ukončena poslední, čtvrtá etapa výstavby. Projekt byl úspěšně ukončen kolaudací 

a poté byl zahájen zkušební provoz. Z celkových nákladů projektu 644 000 000 Kč 

je 40 % finančních prostředků kryto dotací ve výši 232 211 166 Kč. 

2. Centrum sportu a volného času - tréninková hala a šatnovací blok - v prosinci 

2010 byla ukončena závěrečná, třetí etapa výstavby. I tento projekt byl úspěšně 

ukončen kolaudací a poté byl zahájen zkušební provoz. Celkové náklady projektu 

tvořilo 163 000 000 Kč, z toho 92,5 % pokryla dotace ve výši 127 480 845 Kč. 

3. Letní stadion s tréninkovým zázemím - první ze dvou etap výstavby byla zahájena 

v říjnu 2010 a bude ukončena v červnu 2011, kdy dojde k proplacení první části 

dotace. Tu tvoří 92,5 % uznatelných způsobilých nákladů projektu. 

4. Oddychové a relaxační centrum (lázně) - projekt je dvouetapový, v roce 2010 

byla zahájena fyzická realizace první etapy, která skončí v září 2011. Poté bude 

vyplacena dotace ve výši 85 % uznatelných způsobilých nákladů projektu. 

5. Kulturně společenské centrum – 30. září 2010 byla ukončena první ze dvou etap 

a městu byla poté vyplacena příslušná část dotace ve výši 35 936 610 Kč (52,3 %). 

6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury – projekt je v realizaci,  

první ze dvou etap skončí v říjnu 2011. Na konci roku probíhala příprava smlouvy 

s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Dotace se pohybuje ve výši 

85 % uznatelných nákladů projektu.   

7. Revitalizace a regenerace v zóně – realizace projektu se provádí průběžně, jedná 

se o jednoetapový projekt, který bude ukončen 31. 5. 2012. Dotace z celkových 

uznatelných nákladů bude 92,5 %.  

8. Efektivní řízení I – v rámci projektu došlo k vybavení kanceláře úseku projektů 

kancelářskou a výpočetní technikou. Nadále je z projektu hrazena poměrná část 

mezd pracovního týmu IPRM, školení a odborná literatura. V lednu 2011 bude 

ukončena první etapa (dvouetapový projekt) a následovat bude kontrola ze strany 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.  
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9. Efektivní řízení II – celoročně v rámci projektu zajištěna publicita celého IPRM, 

webové stránky, billboardy, tisk, milníky apod. Projekt je též dvouetapový a první 

etapa končí v lednu 2011. 

 Druhým realizovaným integrovaným plánem rozvoje města je IPRM Sídliště, místo 

pro život, na který Chomutov z evropských fondů v roce 2009 získal 191 milionů korun. 

Projekt je zaměřen na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství sídlišť 

Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. V roce 2010 probíhala především regenerace 

bytových domů. Ve třech výzvách vyhlašovaných městem bylo uspokojeno 27 bytových 

domů, z celkové dotace bylo na tyto účely vyplaceno 23 419 734 Kč. Za město je nyní 

dokončován projekt Úprava a rozšíření městského dohlížecího kamerového systému, dotace 

bude činit 7 990 000 Kč. Další projekty na revitalizaci sídlišť procházejí přípravami. IPRM 

Sídliště, místo pro život bude dokončen v roce 2015.  

 Do druhé fáze vstoupil projekt Elektronické turistické informační centrum, jeho 

propagace a marketing cestovního ruchu (ETIC), na který roce 2009 město v rámci podpory 

marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu získalo dotaci 18 milionů Kč taktéž z 

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Po ukončení první etapy bylo 

městu vyplaceno 8 440 901,45 Kč (92,5 %). 

Nadále probíhala realizace projektu Centrum krušnohorského lidového umění  

v rámci programu Cíl 3 Podpora přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi svobodným státem 

Sasko a Českou republikou. Cílem projektu je v Podkrušnohorském zooparku vybudování tzv. 

zážitkového areálu, který bude reálnou připomínkou zaniklých kulturních kořenů a ve kterém 

proto ožijí ukázky řemesel. Příjemcem projektu je město Annaberg-Buchholz. Projekt získal 

podporu ve výši 2,66 milionu euro, z toho německé straně patří 1,5 milionu euro a zooparku 

necelý milion euro. Muzea v Chomutově a Annabergu-Buchholzi a statutární město 

Chomutov zrealizují zbylé části projektu za necelých 200 tisíc euro. Dále z programu Cíl 3 byla 

financována a v rámci příhraniční spolupráce s městem Annaberg-Buchholz na podzim 

zorganizována soutěž pro mladé hasiče. Projekt s názvem Spolupráce mladých hasičů 

v Euroregionu Krušnohoří je dotován částkou 6 474 euro.  

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podpořila projekt Terénní pracovníci. 

Pracovník podporovaný z projektu pracuje převážně v sociálně vyloučených lokalitách, ale 

dle potřeb i v ostatních částech Chomutova. Město obdrží dotaci ve výši 188 000 Kč.  

Dalším dotačním zdrojem je Operační program životního prostředí. Původně z něho 

měl být financován projekt Zateplení bývalé Mateřské školy Dřínovská, ale vzhledem k 

tomu, že dotace byla přidělena s podmínkou instalace vzduchotechniky v hodnotě zhruba 5 

milionů Kč (na kterou se však dotace nevztahuje), tj. původně plánovaná opatření (pouze 

zateplení střechy, pláště a výměna výplní) jsou méně nákladná, byla dotace odmítnuta. 

Rekonstrukci budovy město provedlo z vlastních zdrojů. Do Operačního programu životního 

prostředí byla podána žádost o dotaci na akci Zateplení areálu školy ZŠ Zahradní. Celkové 

náklady projektu se pohybují kolem 47 milionů Kč a výše dotace  je 50 %, tedy cca 23 milionů 

Kč. Žádost byla schválena, ale v současné době je realizace odložena kvůli vysoké finanční 

účasti města na projektu.  
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V roce 2010 podal úsek dvě žádosti o poskytnutí dotace na Ústecký kraj do Fondu 

vodního hospodářství. Jedná se o projekty Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace 

pro obytné domy v ul. 5. května – dotace 9 milionů Kč z celkových 13 milionů nákladů a 

Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu (Kamencové jezero), kde z 

celkového nákladu 2 100 000 Kč je požádáno o dotaci ve výši 1 278 000 Kč. Na kraj se město 

obrátilo i v případě celoročního klání Rok dítěte a rodiny (na snímku akce na Kamencovém 

jezeře), na nějž mu bylo poskytnuto 532 000 Kč z fondu hejtmanky Ústeckého kraje. 
 

 
 

Úsek cestovního ruchu a propagace 

 Úsek je výkonnou složkou města pro pořádání vlastních akcí. Pořádal, spolupořádal 

nebo organizačně zaštiťoval tradiční Chomutovské slavnosti, Chomutovské Vánoce 2010 – 

rozsvícení výzdoby a vánoční trhy, reprezentační ples města, velikonoční vystoupení dětí 

z mateřských škol Vítání jara na radnici a náměstí 1. máje, udílení cen Jiřího Popela 

z Lobkovic, Den hudeb a koncerty dechových souborů v městském parku, slavnostní akt ke 

Dni veteránů, mezinárodní soutěž Chomutovské taneční gala - Velká cena města Chomutova, 

dále společenský večer ke Dni učitelů a 2. ročník závodu dračích lodí Dragon Cup. Také 

zajišťoval přístupnost chomutovských architektonických památek při Mezinárodním dnu 

památek a sídel a Dnech evropského dědictví. Veřejností velmi kladně přijatou novinkou byla 

akce Rok dítěte a rodiny. Zapojilo se do ní 762 nejen chomutovských 

rodin, které se celý rok potkávaly, utkávaly a především bavily při různých 

soutěžích na sportovištích, v kulturních zařízeních a v přírodě. Seriál 

ukončil galavečer s kulturním programem a losováním cen. Celostátní 

rozsah měla konference Záchranný kruh Chomutov – způsob řešení 

sociopatologických jevů (na snímku), na níž si zkušenosti Chomutova 

v městském divadle vyslechlo 162 zástupců 60 českých měst a obcí. 
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 Úsek ještě spolupracoval na akcích jiných pořadatelů – na předání nové cisterny 

Sboru dobrovolných hasičů města Chomutova, na Tříkrálové jízdě, Vlajce pro Tibet, 

Mateřince 2010, křtu a autogramiádě knihy Z historie swingové a taneční hudby 

v Chomutově a Hubertově jízdě v zooparku. Úsek měl také na starosti pořádání lokálně 

zaměřených setkání vedení města s občany, které město obnovilo v listopadu 2009. Během 

roku 2010 takových setkání proběhlo šest v pěti z osmi lokalit, na které bylo město formálně 

rozděleno. Jedno z těchto setkání bylo opakované a tematicky bylo zaměřeno na účinnost 

opatření provedených proti nadměrné hlučnosti areálu Banda. Na snímku vlevo jednání 

v učebně Chomutovského soukromého gymnázia ve Školní ulici pro lokalitu u nemocnice, na 

snímku vpravo pak v jídelně Základní školy a Mateřské školy v ul. 17. listopadu pro lokalitu 

Březenecká a Zátiší. 
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Odbor kancelář tajemníka 

 Odbor se člení na personální a mzdový úsek, oddělení provozu budov, podatelnu, 

informační servis a úsek krizového řízení. Vedoucím odboru je i nadále Ing. Václav Fiala. 

 

 Odbor řídí pracoviště CzechPoint, jehož prostřednictvím může každý občan získat 

informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. V roce 2010 poskytlo 

pracoviště ověřené výstupy v následujících agendách: výpis z rejstříku trestů 2 274x, výpis 

z katastru nemovitostí 923x, výpis z obchodního rejstříku 1 359x, výpis ze živnostenského 

rejstříku 438x, výpis z evidenční karty řidiče - 63x. Celkový příjem správních poplatků za 

uvedené agendy činil 463 480 Kč. 

 V roce 2010 bylo vypsáno 10 výběrových řízení na volná pracovní místa. Celkem se o 

volnou pracovní pozici ucházelo 519 uchazečů. Významnou úpravou a opravou prošlo atrium 

magistrátní budovy ve Zborovské ulici (na snímcích). Zaměstnanci organizační složky města – 

pracovní skupiny pod vedením Petra Bláhy zde vyměnili dlažební kostky, vyměnili a rozšířili 
 

               
 

kanalizační svod vody z plochy atria, provedli izolaci celého povrchu a nové oplechování 

obvodového parapetu a jeho nátěr. Pro zlepšení bezbariérového přístupu do objektu MMCH 

byla rozšířena a upravena šikmá rampa s vodícím oboustranným zábradlím, navíc sem bylo 

umístěno asistenční tlačítko pro přivolání pracovnic informačního servisu (na snímku). 

V budově také pokračovala postupná výměna starých oken za plastová. 
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Odbor ekonomiky 

 Odbor se dělí na úsek rozpočtu a účetnictví, úsek správy místních poplatků a pokut a 

také řídí práci exekutorů provádějících mobiliární exekuce. Vedoucím odboru je Ing. Jan 

Mareš. 

 

 Rok 2010 byl pro odbor ekonomiky ve znamení velkých čísel. Hospodaření města 

Chomutova totiž ovlivnily rozsáhlé projekty a investice, především v souvislosti s výstavbou 

centra sportu a volného času na Zadních Vinohradech. Plánovaný rozpočet byl naplněn 

v příjmové i výdajové stránce a výsledek hospodaření skončil příznivě. Provozní přebytek 

města v roce 2010 činil 151,5 milionu korun. Celkové hospodaření města skončilo deficitem 

239 milionů korun, který byl pokryt úvěrem na předfinancování realizovaných investičních 

akcí v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Vzhledem k faktu, že pro rok 2010 byl 

původně schválen deficit ve výši 412,6 milionu korun, je o 173,6 milionu nižší skutečnost 

velmi dobrým výsledkem. Navíc mělo město v plánu využití revolvingového úvěru ve výši 450 

milionů korun, který však téměř celý před koncem roku splatilo, čímž má tyto prostředky 

k dispozici pro předfinancování projektů a investic na další období. V plánu pro rok 2010 bylo 

i využití rezerv z minulých let, kdy město chtělo zapojit 205 milionů ze správy aktiv, z těchto 

však téměř polovinu uspořilo pro rok 2011. Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2010 činily 

194,9 milionu korun, oproti čerpané půjčce ve výši 10 milionů korun. 

 V roce 2010 město investovalo do reprodukce majetku rekordních 842,4 milionu 

korun, přičemž provozní rozpočet po odečtení transferů a dotací patřil k nejúspornějším. 

Příznivé je, že ve výdajích město uspořilo 17,1 % oproti plánu, bohužel o 9,6 % nebyly 

naplněny příjmy. K tomu došlo u některých sdílených daní, zejména u daní z příjmů fyzických 

i právnických osob a u daně z nemovitostí. K nenaplnění rozpočtu došlo i u DPH, které však 

daňové příjmy výrazně posiluje. Výpadek lze zaznamenat i u nedaňových příjmů, kde došlo 

k posunu některých vratek z dotací. Také došlo ke snížení příjmů z vlastní činnosti, které 

pokračuje již z roku 2009, kdy byl tento pokles odstartován hospodářskou krizí. 

 Stabilně dobré a zdravé hospodaření se promítlo i do ratingového hodnocení od 

společnosti AQE Advisors, která z krátkodobého hlediska město Chomutov označila jako 

„bonitní subjekt s dobrou schopností splácet své závazky“ a z dlouhodobého jako 

„krátkodobě bonitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky“. V květnu 

2010 rovněž město Chomutov obdrželo zprávu auditora o nezávislém posouzení 

hospodaření města v roce 2009, která ho popisuje jako hospodárné a vedené v souladu 

s právními předpisy ČR. Výrok auditora doslovně zní: „Účetní uzávěrka města Chomutova 

podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů 

krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2009 a 

výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy 

České republiky, což odpovídá dřívějšímu výroku bez výhrad.“ Zprávu auditora o hospodaření 

v roce 2010 obdrží město Chomutov v průběhu května roku 2011. 

 I v roce 2010 prováděl odbor mobiliární exekuce svépomocí prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců magistrátu. V rámci tohoto efektivního nástroje potírání neplatičů správci daně 
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vydali 211 exekučních příkazů na majetek dlužníků. Z toho ve 171 případech proběhl soupis 

movitých věcí, které byly následně prodávány v dražbě. Výnos z exekucí činil 427 916 Kč + 

280 €. V roce 2010 proběhly čtyři dražby zabavených věcí, jejichž výtěžek byl 112 560 Kč. 

Exekuce v terénu pokračují pravidelně jednou týdně. Správcům daně se podařilo sepsat 690 

dohod na provádění srážek z dávek sociální péče na celkový objem pohledávek 3 303 663 Kč, 

za hodnocený rok bylo těmito srážkami vybráno 2 226 939 Kč. Kromě mobiliárních exekucí  

probíhají u dlužníků exekuce prostředků na bankovních účtech a exekuce mezd. Spolupráce 

s exekutorskými firmami byla pozastavena, exekutoři však dále vymáhají dosud předané 

případy. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MM Chomutov 
využití platebních terminálů klienty od r. 2003 

Odbor dopravních a správních činností 

 Členění na jednotlivá pracoviště a úseky bylo beze změny. Na odboru pracovalo ke 

konci roku 46 úředníků, vedoucím je i nadále Ing. Bedřich Rathouský. 

  

 Také v roce 2010 vedl invenční potenciál a kreativita vedoucích pracovníků odboru 

k dalšímu rozšíření elektronických služeb pro občany, a tak byl 11. října spuštěn Info limit 

bodů řidiče (součást Konceptu Phone Book). Tato v českém prostředí originální služba 

zajišťuje uživateli - řidiči automatické vyrozumění o tom, že dosáhl nastaveného limitu sedmi 

trestných bodů z dvanácti, po jejichž nasbírání automaticky přichází o řidičské oprávnění. O 

jeho navrácení může požádat až po roce od odebrání, přitom musí absolvovat přezkoušení 

v autoškole. Tímto opatřením chomutovský magistrát přispívá k větší bezpečnosti silničního 

provozu. Z předchozích let na odboru fungují tyto další elektronické služby: vyvolávací 

systém na obou odděleních, úhrady pokut a poplatků platebním terminálem, objednání na 

registr vozidel pomocí SMS, zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu, výpis počtu trestných 

bodů řidiče. 

Zájem veřejnosti o komunikaci prostřednictvím SMS dokládá následující graf: 

Další graf ukazuje vývoj využívání plateb přes všechny tři platební terminály:  
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Poslední graf dokumentuje u výpisu počtu trestných bodů řidiče poměr mezi těmi, co přišli 

na přepážku, a těmi, kteří volili zjišťování přes SMS: 

   

   

 

  

 

 

 

 

Odbor v roce 2010 vybral celkem 15 452 197 Kč (16 753 532 Kč v r. 2009, 21 087 427 Kč v r. 

2008), přičemž do této částky nejsou započítány příjmy vybírané pro Státní fond životního 

prostředí. Oproti plánované částce 17 131 000 Kč bylo vybráno o 1 678 803 Kč méně. Do 

poklesu výběru správních poplatků na registru vozidel se promítlo snížení počtu dovozů i 

prodeje nových vozidel. V souladu s tím úsek zaznamenal pokles objemu všech úkonů (-10 %) 

i počtu obsloužených klientů (-12 %). Příjmy z pokut v dopravě jsou na plánovaných 

hodnotách, objem uložených pokut je ale 12 077 500 Kč (5 241 699 Kč v r. 2009, 4 311 000 Kč 

v r. 2008), příjmy jsou tedy jen 28 % (59,6 % v r. 2009). Obdobně v kategorii obecných 

přestupků bylo uloženo 2 163 300 Kč (2 118 900 Kč v r. 2009, 745 200 Kč v r. 2008), ale 

příjmy jsou jen 24 % (18,9 % v r. 2009). Absolutně bylo v r. 2010 v obou skupinách přestupků 

vymoženo 3 875 615 Kč. Zhoršená vymahatelnost pokut dokazuje význam nového 

pracovníka odboru ekonomiky, který pravomocně uložené pokuty vymáhá. K poklesu došlo i 

při výběru poplatků od žadatelů o řidičský průkaz, který je dán snížením počtu žáků 

v důsledku slabších populačních ročníků i nižší vůlí rodičů platit za výcvik dětí v autoškolách. 

Novými příjmy se staly pokuty ukládané subjektům speciálním stavebním úřadem a 

provozovatelům stanic měření emisí. 

  Výdaje odboru dosáhly hodnoty 455 152 Kč (416 464 v r. 2009, 472 786 Kč v r. 2008), 

přičemž do částky nejsou započítány výdaje na volby. Snížené čerpání ošatného na matrice, 

odměn radním a výdajů na občanské záležitosti (dohromady necelých 100 tisíc Kč) bylo 

způsobeno stagnací slavnostních obřadů oproti plánu na rok 2010. Například sňatků bylo 

v roce 198 oproti 194 v roce 2009, zatímco v roce 2008 jich bylo 252. Všechna výše uvedená 

čísla jasně indikují pokračování hospodářské krize. 
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Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Dále se posilovala součinnost úseku přestupků v dopravě, zkušebních komisařů a 

instruktorů autoškol, kteří na úsek silničního hospodářství předávají bezprostřední poznatky 

ze silničního provozu, například návrhy na doplnění dopravního značení. Odbor je 

projednává s dopravním inspektorátem Policie ČR a následně je předává k realizaci 

vlastníkovi pozemní komunikace. 

 V červenci byla oprášena idea IDS - Integrovaného dopravního systému Ústeckého 

kraje. Rada města schválila Konvenci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. 

Jde o systém odborem dlouhodobě prosazovaný, neboť funkční IDS zásadně ovlivňuje 

mobilitu obyvatelstva v území, zaměstnanost, zájem investorů angažovat se v průmyslových 

zónách a rovněž snižuje riziko vylidňování. Redukuje negativní vlivy dopravy na životní 

prostředí omezením individuální automobilové dopravy, zplodin (výfukové plyny, emise 

tuhých částic vzniklých například otěrem pneumatik) a hluku. Nelze však odhlédnout od 

skutečnosti, že tzv. Memorandum o založení IDS bylo na úrovni kraje signováno již 1. 7. 2002, 

kdy měl Ústecký kraj ještě dostatečný předstih před ostatními v ČR. 

 V průběhu roku pokračovala výstavba rychlostí silnice č. 7 mezi okružní křižovatkou 

Vysočany (křížení I/7 a I/28) a stávající silnicí I/13 u Nových Spořic. Tato akce se výrazně 

dotkla činnosti odboru při vydávání rozhodnutí o omezení provozu na přilehlých silnicích II. a 

III. třídy, úpravách dopravního značení a při vydávání stavebních povolení na úpravu 

pozemních komunikací touto stavbou dotčených. Stavby pozemních komunikací probíhaly i 

v obcích patřících do obvodu přenesené působnosti odboru. Například ve Strupčicích 

zkolaudovali pracovníci odboru zrekonstruované náměstí, v Jirkově okružní křižovatku (ul. 

Chomutovská – Palackého) a obchvatovou komunikaci Na Borku (Vinařice). V menších obcích 

to byly komunikace v lokalitách rodinných domů. Průběžně probíhají řízení k vydání povolení 

na další stavební akce. 

 V období mezi květnem a říjnem 

proběhlo na území Česka celostátní 

sčítání dopravy na dálnicích a silnicích. 

Ředitelství silnic a dálnic v pětiletých 

cyklech takto zjišťuje aktuální směr 

dopravních toků včetně zatížitelnosti a 

propustnosti dálnic a silnic. Chomutov 

dostal nabídku k využití výsledků 

celostátního sčítání, pokud si zajistí 

sčítání také na místních komunikacích. 

Město se v minulosti do sčítání zapojilo 

a výsledky využilo k vytvoření trojrozměrného modelu předpokládaného zatížení okružní 

křižovatky u zimního stadionu v  Lipské ulici po dostavbě Intersparu. Vedoucí oddělení 

dopravních a přestupkových agend Jiří Klíma (na snímku provádí instruktáž k metodice 

sčítání) zajistil sčítání na vytipovaných místních komunikacích v Chomutově prostřednictvím 

zaměstnanců úřadu, městské policie a v několika případech i studentů SPŠ a VOŠ v 



[64] 
 

Chomutově. Oproti nabídce externí společnosti tím městu Chomutov ušetřil cca dvě stě tisíc 

korun. Po dokončení sčítání byly údaje zaneseny do celostátní databáze k výsledným 

přepočtům.  

 

Registr silničních vozidel 

Přehled provedených změn:  rok 2009  rok 2010 

První zaevidování vozidla v ČR                     2 987  2 548 

Evidování vozidla, změna registračního místa   2 237 2 008 

Vyřazení vozidla z provozu                               2 398 1 471 

 

Registr řidičů 

           Během roku pracoviště provádělo  

zákonnou výměnu řidičských průkazů 

vydávaných v letech 1994 až 2000, 

jejich platnost končila 31. 12. 2010. Po 

celý rok odbor vedl informační kampaň 

k této povinnosti řidičů (letáky, tiskové 

zprávy, sdělení na úředních deskách). 

Navíc do obcí ve správním obvodu 

rozvezl tiskopisy do kanceláří starostů. 

Na Městském úřadě v Jirkově pak 

otevřel v dubnu a v září, vždy na pět 

týdnů, detašované pracoviště pro účely výměny řidičských průkazů. Pozitivní roli zde sehrálo 

SMS vyrozumívání žadatelů o zhotovení nového dokladu. V závěru roku se na přepážkách 

netvořily fronty, byť podle statistiky ministerstva dopravy chybělo k 1. 1. 2011 vyměnit ještě 

1 762 ŘP. Na snímku z 19. dubna 2010 si ve svém městě vyzvedává nový ŘP první občanka 

Jirkova. Obsluhující úřednice Marie Lysenková spolu s novým ŘP předává i upomínkové 

předměty. 

 

Celkové přehledy registru, stav k 31. 12. 2010  (2009): 

Celkem řidičů                          46 473    (45 515) 

Celkem neřidičů (tj. nikdy neměli řidičské oprávnění)                  2 659      (2 529) 

Dvanácti trestných bodů dosáhlo řidičů     521        (392) 

Alespoň 1 bod má ve správním území 6 900 řidičů. 

 

Registr autoškol 

           Ve správním území magistrátu bylo registrováno 15 autoškol, což je meziročně nárůst 

o jednu. Počet zkušebních komisařů byl snížen o jednoho, pro závažné porušení pracovní 

kázně. Dál přetrvával základní problém u závěrečné zkoušky, kdy při zkušební jízdě plné dvě 

třetiny žáků napoprvé neuspěly. V rámci plnění Národní strategie BESIP byl v září na 2 měsíce 

odboru zapůjčen motocyklový trenažér, který byl k dispozici všem návštěvníkům magistrátu. 
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Obecné přestupky 

 Komise v r. 2010 zasedala celkem 183 dny (149 v r. 2009) z 251 pracovních dnů, na 

každém zasedání bylo průměrně projednáno 5,79 (4 v r. 2009) skutků. Nařízeno bylo 1 549 

(972 v r. 2009) jednání, předvoláno 2 884 (2 063 v r. 2009) osob. Od roku 2008 je úsek 

obecných přestupků pověřen radou města k řešení deliktů vyplývajících z OZV č. 2/2008 o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění pozdějších předpisů OZV č. 

7/2010. Přestupků bylo evidováno 1 978, a když se k tomu přidalo 348 deliktů z roku 2009, 

celkově jich bylo určeno k projednání 2 326 (2 087 v r. 2009, 1 464 v r. 2008). Do dalšího roku 

přešlo 320 spisů. Ke snížení počtu neuzavřených spisů došlo díky dočasnému posílení úseku 

jedním pracovníkem. 

 

Přestupky v dopravě 

 Za rok 2010 bylo k projednání předáno 2 859 (1 795 v r. 2009, 1 437 v r. 2008, 1 417 

v r. 2007) přestupků, včetně 268 přestupků přecházejících z r. 2009 (z r. 2008 to bylo 258). 

Značná část jich byla za přestupek „vozidlo ponechané nepojištěné na pozemní komunikaci“. 

Od 1. 1. 2010 totiž mohou úřady pokutovat vlastníky vozidel bez uzavřeného zákonného 

pojištění i v případech, že ponechali svá vozidla na pozemní komunikaci, do té doby to bylo 

jen pokud tato vozidla byla zjištěna v pohybu, tedy při silniční kontrole. Celkem byly za 

parkující vozidla bez zákonného pojištění uloženy pokuty za 1 512 000 Kč. Celková výše pokut 

i s náklady řízení činila 12 800 400 Kč (5,5 milionu Kč v r. 2009), tj. v průměru 9 162 Kč za 

přestupek. Vymoženo bylo 3 430 602 Kč (3,4 milionu Kč v r. 2009, 3,2 milionu Kč v r. 2008). 

Pokuty vymáhá odbor ekonomiky v obdobném režimu jako u obecných přestupků. 

 

Oddělení správních činností 

 Náplní činnosti oddělení jsou evidence obyvatel (městská - ohlašovna a okresní 

registr obyvatel), občanských průkazů, cestovních dokladů, dále matrika, zajišťování všech 

typů voleb a referenda. V roce 2010 k tomu přibyla příprava na sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011. Uvedené agendy jsou konány v rámci přenesené působnosti (výkon státní 

správy), vedou se příslušné evidence v souladu s platnou legislativou. Oddělení správních 

činností pracovalo nadále v režimu 4 úředních dnů, pracoviště biometrických cestovních 

dokladů pak 5 úředních dnů v týdnu. Oddělení správních činností, podle dat v elektronickém 

vyvolávacím systému, obsloužilo v r. 2010 celkem 45 168 klientů (46 702 v r. 2009). 

Standardně byla klienty využívána e-služba zpětné vyrozumění o zhotovení dokladů. 

 Oddělení muselo řešit několik problémů vztahujících se k volbám do zastupitelstev 

obcí. Dělnická strana sociální spravedlnosti požadovala zrušení registrace kandidátní listiny 

volební strany PRO CHOMUTOV (Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů). Krajský 

soud v Ústí nad Labem však dospěl k závěru, že chomutovský registrační úřad nepochybil a 

postupoval v souladu se zákonem, proto návrh na zrušení registrace zamítl. Politické hnutí 

NESPOKOJENÍ OBČANÉ! zase podalo návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb do 

zastupitelstva města, i ten však byl Krajským soudem v Ústí nad Labem zamítnut jako 

nedůvodný.  
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Evidence obyvatel 

 Evidence obyvatel se dělí na městskou evidenci (ohlašovna) a okresní registr obyvatel 

(ORO). Ohlašovna vede údaje o obyvatelích Chomutova, ORO údaje o obyvatelích města a 24 

obcí ve správním obvodu. Ohlašovna k 31. 12. 2010 vykazovala 50 508 (50 512 v r. 2009) 

obyvatel, ORO pak k témuž datu 51 084 (50 456 v r. 2009). Počet obyvatel správního obvodu  

je k 31. 12. 2010 celkem 84 352 (83 507 v r. 2009). Novelou zákona se od 1. 7. 2010 vedou 

údaje o státních občanech ČR, o osobách, které pozbyly státní občanství ČR, a o cizincích, 

kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným 

partnerem nebo dítětem občana. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci 

obyvatel v informačním systému, jehož správcem je ministerstvo vnitra. Současně je 

uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve 

správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  

Přehled provedených změn za r. 2010 ORO        ohlašovna Chomutov 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem   5 658 1 328   

Výdej dat pro obce (změny)  16 000                     10 128 

Výdej dat obcím o obyvatelích                          84 352 

Ohlašovna Chomutov má k 31. 12. 2010 na úřední adrese magistrátu celkem 1 492 obyvatel. 
 

Občanský průkaz 

 V současnosti se vydávají dva typy občanských průkazů - se strojově čitelnými údaji 

(obsahuje údaje stanovené zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu 

s dobou platnosti na 5 a 10 let) a bez strojově čitelných údajů (obsahuje údaje stanovené 

zákonem a fotografii občana s dobou platnosti na 1 měsíc nebo 1 rok). Platný OP lze použít 

jako cestovní doklad do všech států EU. Za rok 2010 bylo vydáno 10 394 občanských průkazů, 

8 758 jich bylo skartováno. Na správních poplatcích bylo vybráno 331 700 Kč, na pokutách 

106 300 Kč. 

  

Cestovní doklady 

 V současnosti se vydávají dva typy cestovních dokladů - se strojově čitelnými údaji a 

nosičem dat s oběma biometrickými údaji (obraz obličeje + otisky prstů) a bez strojově 

čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Za rok 2010 bylo vydáno 3 033 

cestovních dokladů a na správních poplatcích bylo vybráno 1 437 400 Kč. 
 

Matrika 

 V souladu se zákonem eviduje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného 

partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství, 

vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky. 

Běžná agenda matriky v r. 2010 (porovnání s r. 2009) 

Zápis narozených dětí 823  (866) 

Zápis uzavřených manželství  198  (194) 

Zápis úmrtí  786  (816) 

Vybráno na správních poplatcích bylo 268 090 Kč. 
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Slavnostní obřady v r. 2010 na úseku matriky (porovnání s r. 2009) 

Vítání občánků 39 akcí    (40) 

Zlaté svatby  5 akcí     (9) 

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni) 34 akcí (30) 

Slavnostní zápis                                                                                        5 akcí    (6) 

Předání udělovacích listin státního občanství ČR u tajemníka              14 akcí     (8) 

 

Příprava voleb 

 V souvislosti s květnovými volbami do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR oddělení 

správních činností zajišťovalo odpovídající podmínky ČSÚ pro sčítání hlasů v prostorách 

magistrátu, výpočetní techniku pro všech 40 okrsků, informování voličů o době a místě 

konání voleb, distribuci hlasovacích lístků voličům, stanovení minimálního počtu členů 

okrskových volebních komisí (OVK), svolání prvního zasedání všech 282 členů OVK, školení 

členů OVK, vydávání voličských průkazů, kontrolu jednotlivých okrsků, skartaci a archivaci 

voleb. Tyto úkoly oddělení plnilo vesměs mimo běžné úřední dny a hodiny, aby nedošlo k 

narušení standardů obsluhy klientů. 

 Při říjnových volbách do zastupitelstev obcí plnil Magistrát města Chomutova funkci 

registračního úřadu pro město Chomutov a 16 obcí v jeho volebním obvodu. Zaregistrováno 

bylo celkem 71 kandidátních listin, z toho přímo v Chomutově deset. Oddělení dále 

zveřejnilo potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení 

nezávislých kandidátů, rozhodnutí o registraci kandidátních listin zaslalo všem zmocněncům 

volebních stran, informovalo starosty obcí o registraci kandidátních listin, zajišťovalo školení 

okrskových volebních komisí, losovalo pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, 

zajišťovalo jejich tisk pro Chomutov a 16 obcí, spolupracovalo s Českým statistickým úřadem 

a vyhlašovalo výsledky voleb, kontrolovalo průběh hlasování ve volebních místnostech, 

vybavilo volební místnosti mj. výpočetní technikou, zajistilo archivaci a skartaci voleb. 
 

  

 

 

 

 Samostatné pracoviště s připravenými urnami a dalšími materiály pro volby v r. 2010. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 Pracovní náplň ani vnitřní členění odboru se v roce 2010 nezměnily. Odbor tvořený 

odděleními rozvoje města a majetkoprávním i nadále řídí Ing. Petr Chytra. 

 

Oddělení rozvoje města 

 Oddělení řídí realizaci plánovaných investičních akcí. V jeho gesci je předprojektová a 

projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, 

zadávání veřejných zakázek včetně uzavírání smluv o dílo, dohled nad realizací a následné 

uvedení do provozu ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu a organizacemi zřízenými 

městem. Celkem bylo orgány města k realizaci schváleno 22 investičních akcí. Z nich 16  bylo 

dokončeno, 2 byly připraveny nebo rozestavěny a 4 zůstaly z různých důvodů nerealizovány. 

Z upraveného rozpočtu 54 095 000 Kč bylo vyčerpáno 46 922 800 Kč, tedy 86,7 %. Na jednu 

akci byla použita dotace z Ministerstva kultury ČR. 

Investiční akce uskutečněné za finanční prostředky statutárního města Chomutov: 

 1.   Přesunutí MP Chomutov – MŠ Dřínovská     

 Rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy, do objektu následně přestěhována 

 Městská policie Chomutov a pobočka knihovny SKKS. Cena vč. DPH 11 380 104,60 Kč. 

 2.   40 RD Zadní Vinohrady  

Dokončení terénních úprav a vybudování povrchů komunikací v lokalitě pro výstavbu 

rodinných domů. Cena vč. DPH 5 187 052,08 Kč. 

3.   Demolice přístupové rampy k č.p. 4258-4262 v ul. Palackého (havarijní stav) 

Demolice přístupové rampy železobetonové konstrukce na základě nařízení místního 

 stavebního úřadu. V současné době podána žaloba na určení vlastnictví dané stavby. 

 Cena vč. DPH 2 785 656,06 Kč. 

     4.   Severní areál PZOO, inženýrské sítě  

 Finanční prostředky k dokončení investiční akce hrazené MF ČR (platby za el. energii, 

 zaměření atd.). Cena vč. DPH 349 994 Kč. 

     5.   Zahrádkářská kolonie Nové Spořice  

Zpracování projektové dokumentace, oplocení a vodovodní přípojka včetně terénních 

úprav v nové zahrádkářské kolonii. Cena vč. DPH  2 499 138,53 Kč. 

 6.   Cyklistická stezka Bezručovo údolí III. etapa (II. – III. mlýn)  

Závazek města dokončit cyklistickou stezku ve vztahu k dotačním prostředkům 

Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Cena vč. DPH 4 595 096 Kč. 

 7.   Rekonstrukce povrchu ul. Adámkova 

 Odstranění prašnosti a výtluků silnice u bytových domů. Cena vč. DPH 589 395,10 Kč. 

 8.   Okružní křižovatka ul. Palackého, ul. Riegrova, ul. Pražská a ul. Beethovenova 

  Úplná projektová dokumentace řešící dopravní situaci včetně trolejbusové dopravy. 

 Cena vč. DPH 282 000 Kč. 

      9.   Parkoviště ul. Školní – nám. Dr. Beneše   

       Vybudování nového parkoviště s 19 parkovacími místy, jedno místo upraveno pro 

parkování osob ZTP. Parkovací plocha je napojena na komunikaci I/7 v ul. Školní. Při 
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výstavbě parkovací plochy byla provedena úprava chodníků a rekonstrukce veřejného 

osvětlení. Součástí stavby bylo i pokácení osmi stromů. Dále zde byla provedena 

přeložka nízkého napětí. Cena vč. DPH 3 888 552,30 Kč. 

 10.  Parkovací stání za obytným blokem v ulici Beethovenova 

       Vybudování nového parkoviště s počtem 98 stání, z nichž je 7 pro osoby ZTP za 

blokem č.p. 3889 - 97. Odvodnění zpevněné plochy pomocí 9 uličních vpustí, 

osvětlení řešeno 6 stožáry s dvojitým výložníkem. Cena vč. DPH 265 405 Kč. 

    11.  Rozšíření parkovacích stání – ul. Stavbařská  

 Celkem 93 parkovacích míst, z toho 5 pro osoby ZTP. Asi 40 nově vzniklých míst.                                                                            

 Nově budované kolmé stání v ul. Stavbařská (28 míst) a rozšíření  stávajícího hlavního 

 parkoviště. Cena vč. DPH  3 497 421,11 Kč. 

 12.  Rozšíření parkovacích stání – ul. Březenecká    

 Celkem 32 parkovacích míst v zadním traktu domu č.p. 4457-4460, z toho 2 pro osoby 

 ZTP. Dosavadní parkování bylo bez regulace. Cena vč. DPH 2 174 433,28 Kč. 

 13.  Rozšíření parkovacích stání – u sportovní haly Březenecká                              

Celkem 26 parkovacích míst, z toho 2 pro osoby ZTP. Dosavadní parkování bylo bez 

regulace. Jedná se o nově budované parkoviště na zelené ploše mezi sportovní halou 

a zdravotním střediskem Březenecká. Cena vč. DPH 1 676 350 Kč. 

 14.  Rozšíření parkovacích stání - Dřínovská I, II  

 Celkem 53 parkovacích míst, z toho 2 pro osoby ZTP. Dosud neregulované parkování. 

 Čtrnáct nových parkovacích míst a o 7 míst zvětšená kapacita regulací vodorovným 

 značením. Cena vč. DPH 4 709 442 Kč. 

 15.  Nákup parkovacích automatů 

 Komunikace Na Příkopech osazena 2 parkovacími automaty kvůli zařazení do systému 

 placeného parkování. Dále došlo k rozšíření placeného systému o střednědobé stání  

 v ulicích Čechova a Kochova, také instalovány 2 automaty. Cena vč. DPH 764 784 Kč.  

 16.  Dětské hřiště - Dehtochema   

 Vybudování hřiště - zóny pro bezpečné a účelné trávení volného času dětí u komplexu 

 domů (na snímku). Herní prvky pro děti od 2 do 15 let. Cena vč. DPH 1 050 000 Kč. 
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 17.  Základní škola v ul. Ak. Heyrovského - sektor pro skok daleký  

 Vybudování sektoru pro skok daleký, dosavadní nevyhovující a nebezpečný. Cena vč. 

 DPH 349 375 Kč.  

 

Investiční akce uskutečněné s pomocí dotačních titulů  

 1.  Obnova historických památek 

          Postupná obnova areálu historické radnice č.p. 1 a 155 - oken, ostění, stěn, lapidária 

 muzea. Dotační titul Ministerstva kultury ČR. Cena vč. DPH  878 564 Kč. 
 

             

 

Oddělení majetkoprávní 

 

Lokalita Zadní Vinohrady – bývalý vojenský areál 
 

 V srpnu byla odprodána část 

budovy bývalého hotelu v  někdejším 

vojenském areálu na Zadních Vinohradech 

(na snímku). V lokalitě v současné době 

probíhá výstavba projektů IPRM a část 

vojenské budovy zůstane jako jediná 

zachovaná a stane se součástí nového 

centra sportu a volného času. V listopadu 

byl v tomtéž areálu dodatečně odprodán 

jeden z pozemků. 

 

Číslo Schválený Upravený Skutečnost %

akce rozpočet rozpočet k 31.12.2010 čerpání

ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA

0001001000000 Zahrádkářská kolonie Nové Spořice 2 500,0 2 500,0 2 499,1 100,0

0001002000000 Rekonstrukce povrchu  ul. Adámkova 600,0 600,0 589,4 98,2

0001003000000 Nákup parkovacích automatů 0,0 765,0 764,8 100,0

0002516000000 Severní areál PZOO 350,0 350,0 350,0 100,0

0002550000000 Rekonstrukce historických památek 0,0 895,0 878,6 98,2

0002802000000 40 RD Zadní Vinohrady 5 211,0 5 211,0 5 187,1 99,5

0002901000000 Regenerace plochodrážního stadionu ul. Lipská 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0

0002911000000 Dětské hřiště Dechtochema  0,0 1 050,0 1 050,0 100,0

0002912000000 Sektor pro skok daleký ZŠ Heyrovského 0,0 350,0 349,4 99,8

0002913000000 Parkoviště ul. Škroupova 100,0 100,0 0,0 0,0

0002916000000 Demolice přístupové rampy Palackého čp. 4258-62 2 800,0 2 800,0 2 785,6 99,5

0026112000000 Cyklostezka Bezručovo údolí 4 600,0 4 600,0 4 595,1 99,9

0028106000000 Služebna MěPO ul. Dřínovská 10 889,0 11 389,0 11 380,1 99,9

0028110000000 Parkovací státní  za obyt. blokem ul. Beethovenova 1 050,0 285,0 265,4 93,1

0028113000000 Parkoviště nám. Dr. Beneše 3 900,0 3 900,0 3 888,6 99,7

0028117000000 Rekonstrukce křižovatky Palackého, Pražská a Riegrova 1 000,0 1 000,0 282,0 28,2

0029103000000 Rozšíření park. stání ul. Dřínovská I, II 5 200,0 5 200,0 4 709,4 90,6

0029104000000 Rozšíření park. stání  kino Evropa 2 250,0 2 250,0 0,0 0,0

0029113000000 Rozšíření park. stání ul. Březenecká 3 700,0 3 700,0 2 174,4 58,8

0029114000000 Rozšíření park. stání ul. Stavbařská 3 500,0 3 500,0 3 497,4 99,9

0029115000000 Rozšíření park. stání u sportovní haly Březenecká 1 700,0 1 700,0 1 676,4 98,6

0029117000000 Nízkoprahové centrum Kamenná Chomutov 200,0 200,0 0,0 0,0

C E L K E M   : 51 300,0 54 095,0 46 922,8 86,7

   Název akce

  Tabulka č. 3           Plnění investičních akcí, oprav,  projektů EU  za  rok  2010      (v tis. Kč)
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Lokalita na výstavbu rodinných domů na Zadních Vinohradech 

 V lokalitě pro výstavbu 41 rodinných domů město v předchozím roce vybudovalo 

technickou infrastrukturu, a tak oddělení začalo zájemcům o výstavbu prodávat jednotlivé 

parcely. V roce 2010 jich bylo prodáno devět, někteří z majitelů rovnou začali s výstavbou. 

 

Kino Evropa a přilehlé okolí 

 Po předchozím zveřejnění nabídky investiční příležitosti k řešení budovy bývalého 

kina Evropa a přilehlých pozemků proběhlo veřejné výběrové řízení, které vyhrála společnost 

RENT CZ, spol. s r.o. Ta hodlá budovu kina zbourat a vybudovat novostavbu obchodního 

centra včetně parkovacích míst pro zákazníky i obyvatele lokality. Orgány města schválily 

prodej s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a po schválení 

studie v zastupitelstvu a doložení stavebního povolení bude uzavřena smlouva kupní. 

 

Obchodní centrum ul. Černovická 

 Pozemek v lokalitě s funkčním využitím pro obchod a služby v Černovické ulici byl 

schválen k prodeji s tím, že budoucí kupující zde vybudují obchodní centrum včetně 

parkovacích míst. V první fázi dojde k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a po vydání 

stavebního povolení dojde k podpisu smlouvy kupní.  

 

Prodej objektu Úřadu práce  

 V dubnu 2010 byl Úřadu práce v Chomutově prodán objekt se souvisejícími pozemky 

v Cihlářské ulici (na snímku). Pobočka Českého červeného kříže, jež zde do té doby sídlila, se 

přestěhovala do budovy v Dřínovské ulici, kterou město nově rekonstruovalo pro městskou 

policii a pobočku knihovny. Úřad práce v nově nabyté budově v rámci koncentrace sociálních 

služeb přislíbil vytvořit pracoviště s agendou, kterou jeho klienti dosud vyřizují na jiném, 

vzdáleném místě města. Součástí záměru úřadu je také vybudování nových parkovacích míst 

a realizace úpravy zeleně.  
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Prodej starého zimního stadionu  

 V říjnu 2010 byl uskutečněn dlouho připravovaný prodej starého zimního stadionu 

v Tolstého ulici i se souvisejícími pozemky (parkoviště) do vlastnictví Immorent Chomutov, 

s.r.o. Pozemky by měly být využity pro výstavbu nového obchodního centra Interspar. Za 

prodej pozemků a budovy město utržilo 160 000 000 Kč. Původně dohodnutou částku 

210 000 000 Kč zastupitelstvo na základě žádosti kupujícího a s ohledem na finanční krizi 

snížilo. 

 

Nová zahrádkářská kolonie Filipovy rybníky 

 V roce 2010 byla dokončena úprava pozemků pro novou zahrádkářskou kolonii 

Filipovy rybníky. Kolonie byla vybudována jako náhrada za zrušenou zahrádkářskou kolonii u 

Kamencového jezera, která musela ustoupit výstavbě centra sportu a volného času v rámci 

investičních akcí IPRM.  

 

Bytový dům u kina Oko  

 V září 2010 byl formou odstoupení od budoucí kupní smlouvy ukončen vztah mezi 

městem a firmou Paltamo, s.r.o. Pozemek v Lipské ulici u kina Oko, který měl být využit pro 

výstavbu bytového domu, je tedy nadále volný pro dalšího investora.  

 

Areály garáží ve městě 

 Odbor řešil vlastnictví pozemků v areálech garáží ve městě. Probíhal prodej ploch pod 

garážemi, ale také ploch manipulačních v rámci daného areálu. K tomuto kroku město 

přistoupilo kvůli šetření finančních prostředků na údržbu městských komunikací. Jelikož tyto 

manipulační plochy užívají jen majitelé garáží, budou si též na vlastní náklady zajišťovat jejich 

údržbu. V roce 2010 byl vyřešen areál v ulici Ctiborova, v dalších letech budou následovat 

areály Mostecká, Václavská, Bezručova, u Povodí Ohře a Harusova.  

 

Výkupy dalších pozemků   

 V roce 2010 se majetkoprávnímu oddělení podařilo vypořádat pozemky zastavěné 

budovou Základní školy v Hornické ulici, vypořádat pozemky pod komunikací a chodníkem 

místě křižovatky mezi Březeneckou a Kamennou a dále manipulační plochy u garáží na 

Kamenné, obojí kvůli plánovanému budování nového chodníku do zooparku v rámci akcí 

IPRM. Dále v areálu Eldorádo na Kamenném Vrchu vykoupit pozemky od města Jirkova a 

směnou vypořádat další pozemky s Lesy ČR. Od Palivového kombinátu Ústí nad Labem 

vykoupit pozemek – vjezd na městskou skládku kvůli scelení majetku pro případ privatizace 

Technických služeb města Chomutova, vykoupit pozemek od obce Křimov a uzavřít smlouvu 

o zřízení věcného břemene s Lesy ČR, obojí z důvodu výstavby cyklistické stezky v Bezručově 

údolí. Dále z vlastnictví Lesů ČR vykoupit pozemek pod částí komunikace Sukově ulici, 

z vlastnictví Českých drah pozemek pod stavbou cyklistické stezky u Baumaxu a z vlastnictví  

Palivového kombinátu Ústí nad Labem pozemky v areálu Pražského pole (na snímku) pro 

zamýšlenou budoucí výstavbu golfového hřiště.  
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Příprava pozemků na budování cyklostezky Chomutov - Most  

 Odbor spolu s krajským úřadem a okolními obcemi zajišťoval vypořádání pozemků 

pro stavbu cyklostezky Chomutov - Most, která by měla být zahájena v roce 2012. Majetkově 

je dořešena směna pozemků s Povodím Ohře - úsek kolem Otvické nádrže (Banda). 

 

Převod komunikace ul. Na Příkopech 

 V dubnu proběhl převod komunikace v ulicích Na Příkopech, Riegrova a částečně 

Mostecká z majetku Krajského úřadu Ústeckého kraje do majetku města Chomutova. 

Opačným směrem putovala komunikace v ulicích Vinohradská a Křivá. 

 

Úsek zeleně 

 V roce 2010 mimo menších výsadeb 

byly obnoveny tři aleje. V Kochově ulici bylo 

vysazeno 20 sloupovitých habrů, zbylé lípy v 

druhé části ulice byly ošetřeny stromolezecky, 

ve Vilové ulici bylo místo nemocných a 

narušených bříz vysazeno 35 dřezovců a ve 

Školní ulici u parkoviště staré topoly nahradilo 

14 habrů a 2 jerlíny. Menší úpravou prošel 

parčík v Chelčického ulici, kde byla vysazena 

katalpa a 2 magnolie (na snímku). 

 

Úsek odpadové hospodářství 

 V roce 2010 občané města vyseparovali 353,6 t plastu, 414,4 t skla a 976,2 t papíru. 

Tím mimo jiné přispěli ke snížení objemu směsného odpadu odváženého na skládku. Ve 27 % 

lokalit rodinných domků byl zajištěn svoz biologicky rozložitelného odpadu. K tomu slouží 

speciální hnědé nádoby, kterými město pro velký zájem postupně vybaví i další lokality. 
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Odbor stavební úřad a životní prostředí 

 Členění odboru na oddělení stavebního řízení a oddělení životního prostředí zůstalo 

nezměněno, nové je ovšem obsazení postu vedoucího. Na volné místo v květnu na základě 

výběrového řízení přišla Monika Zeman.  

 

Oddělení stavebního řízení 

Největší akcí bylo povolení zkušebního provozu nově zrekonstruovaného dřívějšího 

obchodního domu Prior ve Farského ulici, který nyní nese název Chomutovka. Novinkou jsou 

zde garáže, které byly postaveny pro zkvalitnění služeb pro zákazníky. V roce 2010 byl také 

zrekonstruován dlouhodobě rozestavěný a již chátrající dům č.p. 3618 v Selské ulici, který se 

nachází hned vedle základní školy v ulici Na Příkopech. Nový majitel přestavěl objekt na 24 

menších bytů.   

Oddělení vyřizovalo šest žádostí do dotačního programu Ministerstva kultury ČR na 

obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Po posouzení 

magistrátem, krajským úřadem a národním památkovým ústavem byly doporučeny čtyři 

projekty, ale před vydáním rozhodnutí byla jedna ze žádostí vzata zpět. Zbývajícím třem 

žádostem ministerstvo vyhovělo a pro obnovu památek v Březně, Kalku a Volyni u Výsluní 

vyčlenilo dotace v souhrnné výši 363 000 korun.   

 

Oddělení životního prostředí 

Areál Střední průmyslové školy a vyšší odborné školy Chomutov ve Školní ulici zdobí 

dvanáct vzrostlých platanů javorolistých (Platanus hispanica), které mají od roku 1989 status 

památných stromů. Na základě posouzení zdravotního stavu orgán ochrany přírody a krajiny 

nařídil ošetření osmi z nich. Došlo k němu v říjnu a město se na ošetření spolupodílelo 

finanční částkou 24 480 Kč. Statusem památného stromu je od roku 2010 chráněna i 

takzvaná Žeberská lípa rostoucí na okraji národní přírodní 

rezervace Jezerka, poblíž Vysoké Pece (na snímku). Vyhlášena za 

památnou byla především kvůli výjimečnému stáří odhadovanému 

na zhruba 700 let. Lípa měla v minulosti mohutný kmen, který se 

rozlomil a zbylo z něj torzo, z něhož však stále rostou živé kosterní 

větve a z živé části kmene prorůstají výmladky. Lípa je jedinečnou ukázkou pokročilého 

stadia životního cyklu stromů. Obvod jejího kmene je 740 cm.  

             Vodoprávní úřad úseku životního prostředí povolil rozsáhlý projekt rekonstrukce 

úpravny vody III. mlýn, která se podílí na výrobě pitné vody pro potřeby Chomutova a jeho 

nejbližšího okolí. Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1961. Surová voda je odebírána z  

nádrží Kamenička a Křimov a bočním odběrem z Chomutovky. Komplexní rekonstrukce vyřeší 

i současný nevyhovující stav likvidace odpadních vod, který bude nahrazen moderní 

technologií strojního odvodnění kalů s minimálními odpady technologických vod do 

vodoteče. Rekonstrukce, která potrvá dva roky a vyžádá si náklady ve výši 190 milionů korun, 

bude koordinována s rekonstrukcí úpravny vody Jirkov a intenzifikací úpravny vody Meziboří.  
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Odbor školství 

 Na početně nejmenším odboru k žádné změně nedošlo, i nadále ho vede Bc. Dagmar 

Mikovcová. 

 

 Počátkem nového kalendářního roku se vždy konají zápisy dětí k povinné školní 

docházce. Rodiče se při výběru neomezují jen na ty školy, které jsou blízko jejich bydliště, ale 

vybírají si školy s dobrou pověstí nebo vyhovující nabídkou rozšířené výuky. V roce 2010 bylo 

do prvních tříd chomutovských základních škol zapsáno 518 dětí. K zápisu se rozhodně 

nedostavily všechny, které byly evidovány v registru obyvatel Chomutova. Některé z důvodu 

nemoci, jiné rodiče nepřivedli z neznalosti zákona. Níže uvedená tabulka ukazuje stav  

po zápisech. 

 

Zápis 20. - 21. 1. 10 
Děti, které přišly 

poprvé k zápisu Děti, které 

nastoupí 

po 

odkladu 

docházky 

Předpokl. 

počet žáků 

prvního 

ročníku 

pro školní 

rok  

2010/11 

Děti, které 

se 

nedostavily 

k zápisu *) 

Z počtu 

zapisovaných 

počet dětí 

pětiletých **) 
škola celkem 

z toho 

návrhy 

na 

odklad 

docházky 

Zahradní 70 10 19 79 18  

Na Příkopech 77 10 15 82 13 1 

Kadaňská 54 6 12 60 20  

Písečná 47 9 13 51 47  

Hornická 56 8 3 51 27  

Školní 66 14 15 67 45 1 

Akad. Heyrovského 62 12 11 61 10  

Březenecká 82 18 20 84 22  

celkem běžné ZŠ 514 87 108 535 202 2 

17. listopadu 2 1 5 6 0  

Palachova 2 0 3 5 0  

celkem speciální ZŠ 4 1 8 11 0  

ZŠ CV celkem 518 88 116 546 202 2 

Pozn.:       

*) V předposledním sloupci je uveden počet dětí, které se zápisu ve své spádové škole 

nezúčastnily a mohou být buď zapsány na jiné škole podle volby rodičů nebo se přihlásí 

později a budou zapsány dodatečně. 

**) Podle novely školského zákona (§ 36 odst. 3) může zahájit povinnou školní docházku 

dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé ve věku 5 let. 
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 Opět se v lednu konal Den otevřených 

dveří pro zájemce o vysokoškolské studium 

na FS ČVUT v Chomutově. Pěti desítkám 

účastníků Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., 

proděkan pro pedagogickou činnost, předvedl 

propagační CD, žákům středních škol a dalším 

uchazečům poskytl potřebné informace, proč 

by měli studovat technický obor, co jim 

kvalifikace v technickém oboru v budoucnosti 

přinese. A také jakým způsobem mohou studovat, protože škola nabízí lehčí formu 

bakalářského studia, ale také náročnější, kdy absolventi přecházejí na studium magisterské.  

 Tak jako se profilují základní školy, i mateřské školy nabízejí určitý nadstandard. 

Příkladně mateřská škola v Třebízského ulici se zaměřila na sport a tělovýchovu. Ve 

spolupráci s rodiči vyjely děti na lyžařský kurz do Mezihoří. Trénink zajišťovali zkušení 

instruktoři, dětem pomáhali i vlekaři. Po zvládnutí sjezdu a slalomu mezi brankami ukončil  

„lyžák“ veselý karneval. Takto děti zvládly během roku i bruslení a plavání.  

 Jako každý rok se Městské divadlo v Chomutově 10. a 11. března naplnilo dětmi a 

učitelkami z mateřských škol z Chomutova, Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. V rámci 

Mateřinky 2010 děti ukázaly sobě i svým rodičům, prarodičům a ostatní veřejnosti, co se vše 

naučily. Součástí akce opět byla i výstava výtvarných prací dětí. 

 V půlce března proběhly v mateřských školách zápisy děti k předškolnímu vzdělávání 

na školní rok 2010/2011. Hlavním kritériem pro přijetí dítěte do školky bylo trvalé bydliště 

v Chomutově. I tentokrát byly všechny požadavky uspokojeny, samozřejmě ne vždy lze dítě 

umístit tam, kam si představují rodiče. Mateřinky v centru města jsou vždy zaplněny nejdřív. 

Při celkové kapacitě místních mateřských škol 1 510 míst bylo do 66 tříd přijato 1 455 dětí.  

 Mnoho lidí si přírody neváží, proto školy přistupují k environmentálnímu vzdělávání 

pro život, kdy se žáci učí o ochraně životního prostředí. Střední škola energetická a stavební 

v Chomutově se stala nositelem projektu, v rámci kterého byl odborníky zpracován školící 

program o ochraně životního prostředí. Program je rozdělen do částí Krajina, Životní 

prostředí, Odpady, Energetika a Obnovitelné zdroje energie. Partnerem projektu je 

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, kde se po dobu několika dní žáci vyučují. V dubnu tam 

pobývali žáci základní školy v Hornické ulici.    

 Koncem dubna proběhlo první zasedání dětského parlamentu na téma dětská práva, 

a to v rámci projektu Rok dítěte a rodiny. Na shromáždění, které proběhlo na historické 

radnici, děti dostaly možnost otevřeně hovořit s vedením města o problémech, které je trápí 

a které může městská správa ovlivnit. Děti se například bojí chodit městským parkem, chybí 

jim běžná hřiště, kde by si mohly hrát větší i menší děti, také si stěžovaly na chování řidičů 

MHD. Představitelé města slíbili tyto a další podněty postupně řešit.  

 Základní umělecká škola T. G. Masaryka na sklonku školního roku připravila poprvé 

reprezentační den, přehlídku všech oborů – hudebního, výtvarného, tanečního a nově i 

literárně-dramatického. Nový ředitel školy Karel Žižka uvedl, že základním motivem je 
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prezentovat výsledky práce školy nejen rodičům žáků, ale i široké veřejnosti. Představil i své 

plány do budoucna na rozšíření nabídky, vybudování nahrávacího studia, výuku hry na nové 

nástroje – elektrickou kytaru a pozoun.  

 V Kulturním domě na Zahradní se 12. a 13. května sešli žáci speciálních škol při 

Divadýlku 2010, aby tradičně předvedli v rámci unikátní nesoutěžní přehlídky svou 

dramatickou tvořivost. Také ve 12. ročníku se účastníci prezentovali entuziasmem a vášní pro 

komediantství a jejich výstupy zaplněné hlediště odměňovalo hlasitým potleskem. 

 Na novém dětském dopravním hřišti v Kadani proběhlo v květnu oblastní kolo 

Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky základních škol okresu Chomutov. Soutěžilo se 

ve znalostech předpisů o provozu na pozemních komunikacích, jízdě zručnosti, poskytování 

první pomoci a jízdě po dopravním hřišti. Do soutěže se přihlásilo 112 dětí, tři nejlepší 

z každé kategorie postoupily do krajského kola. Na soutěži se podílely Městský úřad Kadaň, 

Magistrát města Chomutova, Český červený kříž, Střední zdravotní škola Chomutov, MěÚ 

Klášterec nad Ohří, DDM Kadaň, Policie ČR, městské policie Kadaň a Klášterec nad Ohří a 

BESIP. 

 Děti z  mateřských škol udržují tradici Otvírání studánek, a tak se 20. května rozezněl 

kostel svatého Ignáce při nesoutěžní přehlídce pěveckých sborů mateřinek. Kostelní lavice 

zaplnili do posledního místa nejen rodiče a prarodiče dětí, krásný zpěv přilákal i kolemjdoucí. 

 Školní rok pomalu končil, přesto kuchařky školy na Březenecké přemýšlely, jak zlepšit 

stravovací službu žákům, proto do jídelníčku zařadily zdravé a přesto chutné svačiny – tmavé 

pečivo, vlákninu, trochu bílkovin, ovoce, zeleninu a ovocné nápoje. Cílem je děti naučit 

zdravě a především pravidelně jíst. 

 Děti mateřských škol se přišly rozloučit se školním rokem do městských lázní, kde se 

9. června utkaly ve vodních hrátkách nazvaných Plavu rád, plave i můj kamarád. O čtrnáct 

dní později si caparti z mateřinek zasportovali v rámci třetích Letních mateřinkových 

sportovních slavností v sedmi disciplínách na fotbalovém hřišti u polikliniky. Vyhráli všichni, 

každé družstvo si odneslo dort a každá mateřinka sportovní náčiní.  

 V  květnu a červnu proběhl projekt Koukají na nás správně?, který jako preventivní 

vyšetření zraku předškolních dětí na území města Chomutov realizovala organizace Prima 

Vizus, o.s. Vyšetření se mělo možnost zúčastnit 1 337 dětí ze všech chomutovských 

mateřských škol. Cílem bylo včasné odhalení případných refrakčních (dioptrických) vad u 

dětí, zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku 

tupozrakosti. Oční vada byla přístrojem Plusoptix A09 zjištěna u 55 dětí. 

 O problémech na téma škola měli možnost diskutovat žáci chomutovských základních 

škol na druhém zasedání dětského parlamentu 16. června v zasedací místnosti na starobylé 

radnici. Děti ve svých vystoupeních představily své školy včetně pozitiv i negativ. Svěřily se s 

řadou problemů, které je ve škole trápí. Tentokrát například diskutovaly o kvalitě jídla ve 

školních jídelnách, o vybavení škol, řeč přišla i na problematiku drog.  

 Divadelní spolek Nahoď při ZŠ Březenecká připravil velkou červnovou divadelní 

přehlídku: historickou divadelní komedii Paní Žižková, pohádkovou divadelní hru Vrabčáci, 

sci-fi komedii Hledá se CML, westernovou grotesku Nekraďte nám skleničky, stejně žádné 
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nemáme, historickou komedii Inspekce z Vídně, historickou hru Husaři a pohádkovou 

divadelní hru Piráti. 

 Se závěrem školního roku skončil i projekt Na zelenou, během něhož žáci ZŠ Školní 

mapovali Školní a Beethovenovu ulici a hledali možnosti, jak zlepšit bezpečnost silničního 

provozu. Stížnosti ve smyslu nevidíme přes stojící auta, chceme lepší značky a jasnější 

přechody byly předány odborníkům. Děti zakreslovaly do připravených mapek svou obvyklou 

cestu do školy a vyznačovaly místa, kde se necítí bezpečně. Škola na projektu Auto*mat Na 

zelenou spolupracovala s nadací Partnerství, která program vyhlašuje, občanskou aktivitou 

Auto*mat, chomutovskou policií, městem, BESIPem, Správou a údržbou silnic, 

Severočeskými doly a také s rodiči. Studii připravil KAP atelier. Žáci ji předali vedení města.  

 Jako každý rok po prázdninách vítala některé prvňáčky v chomutovských základních 

školách primátorka Ivana Řápková. Žáci si odnesli krásný pamětní list, který navrhla 

chomutovská výtvarnice Marie Svobodová. Poprvé do školních lavic usedlo 542 žáků, z toho 

21 do speciálních tříd. 

 Na začátku školního roku 2010/2011 navštívila chomutovské školy Marta Kottová, 

pamětnice holocaustu. V rámci besed žákům vyprávěla o svých zážitcích, deportaci do 

Terezína v červnu 1942, následně pak v říjnu 1944 do Osvětimi, kde zemřeli oba její rodiče. 

Ona přežila a po válce se vrátila do Prahy, kde se setkala s bratrem. Přibližování válečných 

útrap dětem považuje za nutné. 

 Počátkem listopadu slavila ZŠ Kadaňská 100. výročí existence. Pozváni byli bývalí žáci 

a pedagogové a také zástupci odboru školství. Škola k této příležitosti zhotovila almanach.  

 Ve dnech 8. až 10. listopadu připravila Okresní hospodářská komora v Chomutově 

v městské sportovní hale devátý ročník veletrhu Vzdělávání 2011. Hlavním cílem akce bylo 

poskytnout žákům základních škol co nejvíce informací pro správný výběr dalšího studia  

a budoucího povolání. Návštěvníci se mohli seznámit s aktuální nabídkou středoškolského 

vzdělávání 25 vystavovatelů z celého regionu Chomutovska. Nechyběli ani zástupci škol 

z okresů Most, Louny, Teplice a Karlovy Vary. V průběhu výstavy se zájemci informovali o 

uplatitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce a individuálně konzultovali své záměry 

ohledně volby povolání s Úřadem práce v Chomutově. Součástí doprovodného programu 

byla hudební a barmanská vystoupení, přehlídka oděvů a podobně.  

 Vzhledem ke stálým změnám v odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení 

rozhodla Asociace škol a školských zařízení okresu Chomutov, že na sklonku roku svolá 

jednání a do programu zařadí jako jeden z hlavních bodů odborné seznámení se změnami 

v odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení a se změnami v zákoníku práce a 

souvisejícími předpisy pro zaměstnance škol a školských zařízení od 1. 1. 2011. Seminář se 

uskutečnil 16. prosince.  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 I v roce 2010 tvořily druhý početně nejsilnější odbor samé ženy. Ve vedení odboru 

došlo ke změně, když na místo pověřené vedoucí Milady Güttlové nastoupila dosavadní 

pracovnice Bc. Kamila Faiglová, nejprve v květnu jako pověřená vedoucí, od září už jako stálá. 

Odbor tvoří oddělení sociálně-právní ochrany dětí a péče o zdravotně postižené a oddělení 

dávek hmotné nouze a příspěvku na péči. 

 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

 V roce 2010 odbor spolupracoval na zefektivňování tzv. veřejné služby, což je 

zákonem o pomoci v hmotné nouzi stanovená povinnost osob, které pobírají dávky v hmotné 

nouzi déle než 6 měsíců, zdarma odpracovat pro obec minimálně 20 hodin měsíčně. Odbor 

uzavřel 8 mandátních smluv s městskými nebo neziskovými organizacemi a také s pracovní 

skupinou při Magistrátu města Chomutova. Na jejich základě pracovalo každý měsíc 

v průměru 354 klientů, každý 30 hodin. Tito chomutovští občané pracují v odpadovém 

hospodářství města, ve veřejné zeleni, uklízejí autobusové nádraží, autobusové zastávky a 

další veřejná prostranství. Pomáhají v sociální oblasti, v kultuře. Rovněž vykonávají 

jednoduché práce ve školách a školkách v Chomutově.  

 Vysoká nezaměstnanost na Chomutovsku se rovněž promítá do počtu žádostí o 

příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, kde docházelo k dalšímu zvyšování. V průměru 

bylo v roce 2010 měsíčně vypláceno 1 053 příspěvků na živobytí a 175 doplatků na bydlení. 

 

Setkání pěstounských rodin  

Ve dnech 25. až 27. června se uskutečnilo již 11. setkání vybraných pěstounských 

rodin z Mostu, Litvínova a Chomutova ve středisku Panda-Sport Hotel Diamo ve Stráži pod 

Ralskem. Akce se zúčastnilo 16 rodin s 27 dětmi včetně vlastních ve věku od 1 do 17 let. 

Chomutovský obvod byl zastoupen 4 rodinami s 9 dětmi. Pro děti byl připraven dopolední 

sportovní program, při němž byly za svoje výkony odměňovány drobnými sladkostmi. 

Odpoledne se celá skupina zúčastnila Vartenberských slavností, které se konaly na zřícenině 

hradu Děvín. Druhý den dopoledne byla pro děti i jejich pěstouny připravena dobrodružná 

cesta za pohádkou ukončená pokladem plným sladkostí. Po celou dobu pobytu byly sociální 

pracovnice v kontaktu s dětmi i pěstouny a konzultovaly s nimi aktuální otázky. Děti byly 

spokojené, našly si nové kamarády a pěstouni se setkali s lidmi, kteří sdílejí stejné starosti. 

Sociálním pracovnicím zase setkání umožnilo lépe se seznámit s pěstounskými rodinami. 

 V listopadu proběhla ve spolupráci odboru a pracoviště mateřské školy v Palackého 

ulici dvě výtvarná odpoledne s dětmi z pěstounských rodin. Výsledkem byla keramika 

s vánoční tematikou, která byla použita na výzdobu následného tradičního mikulášského 

setkání pěstounských rodin. To proběhlo 4. prosince ve Středisku knihovnických a kulturních 

služeb a zúčastnilo se ho 17 rodin s 28 dětmi. Po uvítání následovala zábavná mikulášská 

show plná písniček a zábavy, pro rodiny bylo připraveno malé občerstvení. Pěstouni měli na 

mikulášském setkání možnost vyměnit si zkušenosti s výchovou dětí a využít odborné 

poradenství sociálních pracovnic, děti se zde zase setkaly se svými kamarády.  
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Obecní živnostenský úřad 

 Na odboru nedošlo v roce 2010 ke změně ani v agendě, ani ve vnitřním členění a ani 

na postu vedoucího, kterým je nadále Ing. Vladimír Dědeček. 

 

 Ke konci roku 2010 živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova jako 

obce s rozšířenou působností 13 445 fyzických a právnických osob s platným živnostenským 

oprávněním (o 435 více než v roce 2009), 18 634 živností (o 718 více) a 5 204 provozoven (o 

198 méně). 

 V roce 2010 živnostenský úřad vydal 2 430 nových živnostenských oprávnění (o 376 

více než v roce 2009) a 324 jich zrušil (o 32 méně), z toho 34 sankčně. Dále vyřídil 2 188 

přerušení a pokračování v provozování živnosti (o 530 více), zaznamenal 1 169 údajů o 

provozovnách (o 129 více) a provedl 587 dalších zápisů v živnostenském rejstříku. Dále 

provedl 109 kontrol, 12 místních zjištění a 226 úředních záznamů o porušení právních 

předpisů (o 151 méně). Pokles byl způsoben především dlouhodobou nemocí pracovnice 

kontroly. Vyřídil 52 podnětů. Celkem zrealizoval 20 101 úkonů (o 2 601 více). 

 Na správních a jiných poplatcích úřad vybral 957 410 Kč (o 68 830 méně). Za porušení 

živnostenského zákona uložil 298 pokut ve výši 385 600 Kč (z toho 265 blokových pokut ve 

výši 203 600 Kč a 331 ve správním řízení ve výši 182 000 Kč). Za porušení zákona o ochraně 

spotřebitele uložil 18 pokut ve výši 78 600 Kč, za porušení zákona o státní kontrole uložil 16 

pokut ve výši 74 300 Kč a za porušení tržního řádu uložil 4 pokuty ve výši 24 500 Kč. Dále ve 

62 správních řízeních uložil náklady řízení ve výši 62 000 Kč. Celkem v sankčních řízeních 

uložil pokuty a náklady řízení v celkové částce 625 000 Kč (o 205 600 Kč méně). 
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 Celkově živnostenský úřad přispěl do rozpočtu města částkou 1 582 410 Kč (o 274 430 

Kč méně než v roce 2009). Tento pokles je způsoben změnou živnostenského zákona, kdy 

zrušení některých oznamovacích povinností má vliv na počet správních deliktů a tím počet 

uložených pokut, a změnou zákona o správních poplatcích, kdy rozšíření škály 

nezpoplatněných úkonů má vliv na příjem ze správních poplatků. 

 Obecní živnostenský úřad se v roce 2010 zaměřil především na další rozvoj služeb pro 

občana. Konkrétně 1. března zahájil vystavování nejčastěji vydávaných písemností tzv. na 

počkání, v průběhu roku byl okruh těchto písemností několikrát rozšířen. V roce 2010 bylo 

na počkání vydáno celkem 2 494 písemností (průměrně 15 písemností na úřední den), což 

činilo 43 % všech písemností, které lze na počkání předat. V listopadu a prosinci jich byla na 

počkání předána dokonce více než polovina (53 a 57 %). Tato služba je výhodná i pro město. 

Zvyšuje se efektivita práce zaměstnanců tím, že odpadá řada úkonů souvisejících 

s vypravením písemností, a také dochází k úspoře nákladů ve výši až 94 258,30 Kč (91 585,70 

Kč na poštovném a 2 672,60 Kč na obálkách). Dalším efektem jsou kladné odezvy občanů. 

V rámci ankety spokojenosti pozitivně ocenilo práci a přístup zaměstnanců živnostenského 

úřadu 2 216 klientů, z toho 259 přímo ocenilo tuto službu. 

 Od 1. října došlo ke spuštění systému objednávání klientů pomocí SMS a e-mailu. 

Tato služba však není prakticky vůbec využívána, do závěru roku ji využili pouze 3 občané, 

z nichž se navíc dostavil jen jeden. 

 Naopak ve značné míře (okolo 95 %) je využíván systém elektronických podání bez 

elektronického certifikovaného podpisu přímo na přepážkových pracovištích. Podání jsou 

čitelná a elektronicky archivovaná, celý systém je rychlejší než dříve používaný systém 

vyplňování papírových tiskopisů a rovněž eliminuje chyby při přepisování z písemného 

podání do elektronického informačního systému. 

 V závěru roku se začal živnostenský úřad připravovat na včlenění do oboustranného 

rozhraní informačního systému Registr živnostenského podnikání. Implementace by měla 

být dokončena začátkem roku 2011. Rozhraní propojí Registr živnostenského podnikání 

s elektronickou spisovou službou magistrátu. 

 Pracovníci odboru si výtečně vedli v anketě spokojenosti občanů s činnostmi 

magistrátu. Na živnostenském úřadu byl odevzdán suverénně nejvyšší počet vyplněných 

anketních lístků – 2 216. Z tohoto počtu bylo 2 215 označeno ANO a 1 SPÍŠE ANO. 

Nadstandardní spokojenost připsáním pochvalného komentáře vyjádřilo 534 respondentů. 
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Interní audit 

 Úkoly ani vnitřní členění interního auditu se v roce 2010 nezměnily, v jeho čele nadále 

stojí Ing. Jarmila Mravcová. 

 

 V roce 2010 audit evidoval 98 stížností, z toho oprávněných bylo 28, neoprávněných 

49 a částečně oprávněných 21. Na činnost odborů obdržel 17 stížností, z toho nebyla žádná 

oprávněná. Na zaměstnance si stěžovalo 12 obyvatel, ale ani v tomto případě nebyla žádná 

ze stížností oprávněná. Dále si občané stěžovali na problematické mezilidské vztahy, rušení 

nočního klidu, nedostatek parkovacích míst, špatný stav chodníků a nepořádek především na 

sídlištích. Dalších 6 stížností mířilo na strážníky městské policie, z toho jedna byla oprávněná. 

Oproti roku 2009 interní audit obdržel o 12 stížností více.  

 Petice byla v roce 2010 doručena jen jedna a občané v ní požadovali zachování 

knihovny na sídlišti Březenecká. Žádosti bylo vyhověno, knihovna byla znovuotevřena 

v zrekonstruovaném objektu bývalé mateřské školky v Dřínovské ulici, kde od října sídlí 

rovněž městská policie. Dále bylo přijato 91 podnětů, ve kterých občané žádali například jak 

postupovat pro získání rezidenční karty, provedení prořezávky stromů a keřů, úklid černých 

skládek a nepořádku především na sídlištích a pod. Oproti roku 2009 se počet podaných 

podnětů zvýšil o 72.  

 Pracovnice odboru se zabývaly také pokračujícím projektem Záchranný kruh, který je 

zaměřen na pomoc slušným občanům města proti problematickým a nepřizpůsobivým. 

V jeho rámci přijaly 10 podnětů, z nichž 7 se týkalo problematického soužití a rušení nočního 

klidu. Další možností občanů na řešení problémů ve městě či lokalitě, v níž bydlí, jsou 

pravidelná setkání s vedením města v jednotlivých lokalitách. V rámci dalšího projektu, 

kterým je Charta pro občana, byl přijat jeden podnět, týkající se nového způsobu zpoplatnění  

parkování v Čechově ulici a informovanosti občanů, kteří v této lokalitě bydlí.  
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3. 3.  Volby 
 

 V roce 2010 proběhly v České republice hned troje volby. Zatímco doplňovací volby 

do Senátu se Chomutovska netýkaly, květnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR a zejména říjnové do městského zastupitelstva přinesly zajímavé výsledky a také změny 

do veřejného života v Chomutově. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 28. a 

29. května. Předcházely jim zrušené předčasné volby plánované na 9. a 10. října 2009. 

Kandidátky velkých stran v Ústeckém kraji zůstaly z podzimu stejné, jen bývalého ředitele 

zooparku Přemysla Rabase z čela Strany zelených na druhé místo odsunul Martin Bursík. 

Silné osobnosti nasadily i další strany – ČSSD vedl Jiří Paroubek, Stranu práv občanů - 

Zemanovci zase sám expremiér Miloš Zeman. Primátorka Ivana Řápková byla dvojkou na 

kandidátce ODS, současný poslanec za ČSSD Jaroslav Krákora byl třetí. Dalších více než deset 

uchazečů o poslanecký post z Chomutova bylo na nižších místech kandidátních listin. Naopak 

poslance ODS Jiřího Polanského jeho strana nenominovala vůbec. 

 V dubnu proběhly takzvané studentské volby, které měly studentům přiblížit volební 

systém. V Chomutově si je zkusili studenti státního gymnázia, kteří ve shodě s celostátními 

výsledky nejvíc volili TOP 09 (34,5 %), ODS (25,9 %) a Věci veřejné (8,6 %). Do parlamentu by 

poslali také Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (6,0 %), nástupkyni zrušené Dělnické 

strany. Naopak tradiční strany ČSSD (4,3 %) a KSČM (1,7 %) by měly smůlu. 

 K vlastním volbám do Poslanecké sněmovny přišla na Chomutovsku více než polovina 

oprávněných voličů - konkrétně 51,42 %. To je sice méně než v předchozích parlamentních 

volbách (53,75 %), ale v kontextu s ostatními volbami slušný výsledek. Nejvíce u voličů 

zabodovala ČSSD, která získala přes 14 tisíc hlasů a 27,89 %, což jí zajistilo pohodlné okresní 

vítězství. Za ní skončila ODS, která však už výrazně ztratila, necelých osm tisíc hlasů 

znamenalo 15,41 %. Jen o krůček zpět zůstali komunisté, kterým voliči na Chomutovsku dali 

přes sedm tisíc hlasů, což představovalo 14,18 %. A jen další kousíček pozadu zůstala nová 

strana TOP 09, kterou volilo bezmála sedm tisíc lidí, což bylo 13,47 %. Další stranou, která v 

okrese získala přes pět procent, byly Věci veřejné se ziskem 10,85 % a jako poslední tuto 

hranici překonala také Strana práv občanů - Zemanovci, jež získala 5,89 %. Podle očekávání 

se tak z Chomutovska do poslanecké sněmovny dostala za ODS Ivana Řápková (43 let, 

primátorka města Chomutova, v poslanecké sněmovně zasedne poprvé, preferenční hlasů 

5 236, z toho 947 na Chomutovsku), za ČSSD Jaroslav Krákora (54 let, poslanec, dětský lékař, 

v poslanecké sněmovně bude působit už třetí volební období, preferenčních hlasů 5 990, z 

toho 2 699 na Chomutovsku) a za TOP 09 Patricie Kotalíková (37 let, lékařka, primářka 

dětského oddělení v Kadani, v parlamentu zasedne poprvé, preferenčních hlasů 2 999, z toho 

756 na Chomutovsku). Naopak poslaneckou lavici opouštějí Zdeněk Maršíček z KSČM, 

Přemysl Rabas ze Strany zelených a jak již bylo naznačeno výše i Jiří Polanský z ODS. 
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Volby do zastupitelstev obcí 
  

 Komunální volby proběhly v celé republice a tedy i v Chomutově 15. a 16. října 2010. 

Nejsilnější strany vyslaly do boje o post primátora a 35 míst v zastupitelstvu ostřílené 

kandidáty. Občanské demokraty, kteří vítězství obhajovali, vedl radní Pavel Karel Markvart, 

horký kandidát na primátorské křeslo, na druhém místě byl dosavadní náměstek primátora 

Jan Řehák a třetí Ivana Řápková, primátorka a od května také poslankyně. Obdobně nabité 

bylo čelo kandidátky sociálních demokratů, které vedl radní Jan Mareš, druhý uchazeč o post 

primátora, za ním byli náměstek primátora Martin Klouda a hejtmanka Ústeckého kraje Jana 

Vaňhová. Komunisté nabízeli na čele kandidátky zastupitele a někdejšího senátora Ladislava 

Drlého, zastupitele Jaroslava Komínka a taktéž zastupitelku Libuši Zmátlovou.  

 Solidní vyhlídky na úspěch měly i strany vzniklé z nespokojenosti s politikou radnice. 

PRO Chomutov, jejíž kandidáti se spojili s lidmi ze Strany zelených, vedl zastupitel Přemysl 

Rabas, kterému kryl záda Jan Hartman, provozovatel blogu s komentáři k politickému dění 

v Chomutově. V čele strany Nespokojení občané! zase byla neúnavná kritička radnice Marie 

Kindermannová. Proti dosavadní koalici se vymezovali i Severočeši.cz vedení bývalým radním 

Vojtěchem Čihařem. V šance na svezení se na vlně úspěchu z parlamentních voleb věřily TOP 

09 a Věci veřejné vedené Jaroslavem Chrtkem a Blankou Zahálkovou. Kompletní kandidátku 

sestavila i Strana práv občanů – Zemanovci, desítku kandidujících stran uzavírala se čtyřmi 

jmény na lístku Dělnická strana sociální spravedlnosti. Předvolební odhady slibovaly těsné 

výsledky, přesto k volebním urnám v Chomutově dorazilo jen 12 698 oprávněných voličů, 

tedy 32,04 %. Výsledky voleb do poslanecké sněmovny vyjádřily touhu veřejnosti po výměně 

politiků a stejná atmosféra panovala i v Chomutově. A také se nakonec do výsledků promítla. 

Volby vyhrála ČSSD, hlas ji dalo 22,09 % voličů. Úspěchu dosáhlo sdružení PRO Chomutov, jež 

za vítězi zaostalo jen o dvě procenta – přesně 20,05 %. Obě strany tak získaly stejně mandátů 

- osm. Propadla ODS, která získala přízeň 15,37 % voličů a šest mandátů. Stejný počet křesel 

v zastupitelstvu města obsadila KSČM za 15,88 % hlasů. Do zastupitelstva prošli i tři členové 

hnutí Nespokojení občané! (8,55 %) a po dvou z TOP 09 (6,63 %) a Severočeši.cz (6,93 %). 
 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů 

Přepočtené % 
platných hlasů 

Počet 
mandátů číslo název abs. v % 

1 Věci veřejné 11 232 2,77 35 405 945,00 2,76 0 

2 Česká strana sociálně demokratická   89 697 22,10 35 405 945,00 22,09 8 

3 TOP 09 26 910 6,63 30 347 952,85 7,73 2 

4 PRO CHOMUTOV 81 431 20,06 35 405 945,00 20,05 8 

5 Občanská demokratická strana 62 390 15,37 35 405 945,00 15,36 6 

6 NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 34 707 8,55 35 405 945,00 8,54 3 

7 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 194 1,53 35 405 945,00 1,52 0 

8 Komunistická str. Čech a Moravy 64 482 15,88 35 405 945,00 15,88 6 

9 Dělnická strana sociální spravedlnosti 769 0,19 4 46 393,71 1,65 0 

10 Severočeši.cz 28 133 6,93 35 405 945,00 6,93 2 
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Zvolení zastupitelé  

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 
přísluš. 

Hlasy 
Pořadí 
zvolení 

číslo název 
poř. 
číslo 

příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

2 ČSSD 1 Mareš Jan Mgr. 51 ČSSD ČSSD 3 156 3,51 1 

2 ČSSD 5 Kozák Rudolf Ing. 46 ČSSD ČSSD 3 015 3,36 2 

2 ČSSD 3 Vaňhová Jana 55 ČSSD ČSSD 2 879 3,20 3 

2 ČSSD 2 Klouda Martin 40 ČSSD ČSSD 2 869 3,19 4 

2 ČSSD 14 Krákora Martin MUDr. 27 ČSSD ČSSD 2 819 3,14 5 

2 ČSSD 4 Husák Petr 60 ČSSD ČSSD 2 761 3,07 6 

2 ČSSD 6 Štáfková Marie 51 ČSSD ČSSD 2 761 3,07 7 

2 ČSSD 7 Houda Miloň Ing. 42 ČSSD ČSSD 2 674 2,98 8 

3 TOP 09 5 Valeš Jiří MUDr. 42 TOP 09 BEZPP 1 589 5,90 1 

3 TOP 09 10 Mikšovic Stanislav 35 TOP 09 TOP 09 1 090 4,05 2 

4 PRO CHOMUTOV 1 Rabas Přemysl MVDr. 47 SZ SZ 3 445 4,23 1 

4 PRO CHOMUTOV 4 Kasl Michal MUDr. 44 SZ BEZPP 2 972 3,64 2 

4 PRO CHOMUTOV 2 Hartman Jan Ing. 52 NK BEZPP 2 771 3,40 3 

4 PRO CHOMUTOV 10 Mrugová Monika MUDr. 46 NK BEZPP 2 694 3,30 4 

4 PRO CHOMUTOV 3 Blažková Eva Mgr. 29 SZ SZ 2 396 2,94 5 

4 PRO CHOMUTOV 5 Koten Vladimír Ing. 51 NK BEZPP 2 425 2,97 6 

4 PRO CHOMUTOV 6 Zadáková Alena Bc. 29 SZ SZ 2 344 2,87 7 

4 PRO CHOMUTOV 7 Löblová Andrea Mgr. 34 NK BEZPP 2 454 3,01 8 

5 ODS 2 Řehák Jan Ing. 49 ODS ODS 2 298 3,68 1 

5 ODS 1 Markvart Pavel K. Mgr. 40 ODS ODS 2 093 3,35 2 

5 ODS 3 Řápková Ivana Mgr. Ing. 44 ODS ODS 2 026 3,24 3 

5 ODS 9 Binter Jiří MUDr. 56 ODS ODS 2 019 3,23 4 

5 ODS 4 Stádník Jindřich 63 ODS ODS 1 898 3,04 5 

5 ODS 5 Vrtišková Kamila Ing. 32 ODS ODS 1 907 3,05 6 

6 Nespokojení občané! 1 
Kindermannová Marie 

PaedDr. 
62 NO! NO! 1 676 4,82 1 

6 Nespokojení občané! 7 Chábová Ivana JUDr. 63 NO! BEZPP 1 362 3,92 2 

6 Nespokojení občané! 2 
Hanyšová Helena Ing. 

dipl. mngm. 
54 NO! NO! 1 268 3,65 3 

8 KSČM 1 Drlý Ladislav Ing. 56 KSČM KSČM 2 310 3,58 1 

8 KSČM 2 Komínek Jaroslav 35 KSČM KSČM 2 073 3,21 2 

8 KSČM 3 Zmátlová Libuše 64 KSČM KSČM 1 981 3,07 3 

8 KSČM 4 Waic Vlastimil 48 KSČM KSČM 1 952 3,02 4 

8 KSČM 5 Viták Jiří 57 KSČM KSČM 2 005 3,10 5 

8 KSČM 6 Krotilová Květoslava Ing. 64 KSČM KSČM 1 935 3,00 6 

10 Severočeši.cz 4 Märc Milan Mgr. 44 S.cz BEZPP 1 657 5,88 1 

10 Severočeši.cz 1 Čihař Vojtěch Ing. 48 S.cz BEZPP 1 134 4,03 2 
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 Tyto výsledky znamenaly, že dosavadní koalice ODS – ČSSD ztratila většinu, nyní dala 

dohromady jen 14 z 35 křesel. Šanci na sestavení funkční koalice tak dostala i nová strana 

PRO Chomutov a možných uskupení najednou byla celá řada. Předpokládalo se, že rozhodne 

čtveřice zastupitelů ze stran „uprostřed“, tedy Milan Märc a Vojtěch Čihař za Severočeši.cz a 

Jiří Valeš a Stanislav Mikšovic za TOP 09. Povolební jednání byla hektická a misky vah se 

rychle vychýlily oběma směry. Zpočátku se zdálo, že do opozice půjde koalice ČSSD a ODS a 

radnici ovládne uskupení PRO Chomutov, Nespokojení občané!, KSČM a Severočeši.cz. 

V pondělí 18. října totiž tyto strany vydaly prohlášení, že mají zájem na povolební spolupráci. 

V dalších dnech se zpět do hry dostala ČSSD, když se přetřásala její možná koalice s PRO 

Chomutov, TOP 09 a Severočeši.cz. Kolotoč schůzek, telefonátů, vyjednávání, nabídek a 

ústupků nakonec vykrystalizoval ještě jinak. Ve čtvrtek 21. října se Milan Märc a Vojtěch 

Čihař přidali k ČSSD a ODS, dvojice z TOP 09 taktéž. Následující den představitelé zmíněných 

stran zveřejnili základy koaliční dohody a tím určili směřování města na další čtyři roky. 

  Další dohody stanovily personální obsazení vedení města a městské rady. 

Primátorem byl jmenován Jan Mareš, náměstky zůstali Jan Řehák (ODS) a Martin Klouda 

(ČSSD). Jedenáctičlennou radu města obsadili za ČSSD Jan Mareš, Martin Klouda, Jana 

Vaňhová, Rudolf Kozák, za ODS Jan Řehák, Jindřich Stádník, Kamila Vrtišková, Jiří Binter, za 

Severočeši.cz Vojtěch Čihař, Milan Märc a za TOP 09 Stanislav Mikšovic. Uvedené obsazení 

stvrdilo na svém prvním zasedání 22. listopadu zastupitelstvo, v němž má koalice 18 hlasů a 

opozice 17. Ještě předtím koaliční strany zveřejnily programové prohlášení, které shrnuje 

jejich priority pro volební období (kompletní znění v Příloze). 
 

  
  

 Slib zastupitele skládá Rudolf Kozák, v letech 2003 – 2006 místostarosta Chomutova. 
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Kapitola 4.: Organizace zřízené městem 
 

4. 1. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 V roce 2010 se Podkrušnohorský zoopark Chomutov opět stal v rámci Ústeckého 

kraje nejnavštěvovanější zoo a jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů. A to přesto, 

že jeho branami prošlo 216 396 lidí, což je o dvacet tři tisíc méně než v předchozím roce.   

 V investiční oblasti pokračovalo budování projektu Centrum krušnohorského lidového 

umění. Díky podpoře Ústeckého kraje byly v areálu vytvořeny nové atrakce pro děti, sponzoři 

podpořili například rozšíření informačního systému a výrobu krátkého propagačního filmu o 

zooparku. Spoustu práce vykonalo oddělení provozu při údržbě zeleně, prořezu stromů a 

nové výsadbě. Oddělení zoologie úspěšně realizovalo transporty zvířat, byly sestaveny nové 

chovné skupiny, podařily se mu významné odchovy. Ředitelkou organizace zůstává Bc. Iveta 

Rabasová. 
 

Zoologie 

 K nejvýznamnějším odchovům roku patří odchov samice 

charzy žlutohrdlé. V chovných programech, jež koordinuje asociace 

EAZA a EARAZA, je v současné době jen 55 jedinců této lasicovité 

šelmy. Významnou událostí byl i odchov samice manula (na 

snímku). Mláďata se narodila u všech chovaných domácích turů a 

dalších domácích zvířat. Jedinečnými odchovy se může pyšnit i 

terárium. Poprvé se podařilo rozmnožit želvy zelenavé, úspěšný byl 

i odchov želv čtyřprstých nebo blavora žlutého. Z ptačích druhů se 

tradičně dařilo sovám páleným. Deset mláďat tohoto nočního 

dravce bylo přesunuto do reintrodukčního programu. Mláďata byla 

úspěšně odchována u vzácných ibisů skalních či kvakošů nočních.  

 K významným příchodům do zooparku patří samec rysa 

karpatského (na snímku vpravo), losa evropského nebo samice 

jeřába mandžuského. Dovezená zvířata byla spárována s vhodnými 

protějšky a zajistí reprodukci druhu v příštích letech. Celkový stav 

chovaných zvířat na konci roku 2010 byl následující: 67 druhů 

ptáků o 416 jedincích, 17 druhů plazů o 175 jedincích, 2 druhy 

obojživelníků o 6 jedincích, 6 druhů ryb o 29 jedincích a 69 druhů 

savců o 397 jedincích. 

 Stejně jako v předešlých letech přijímal zoopark zraněnou 

zvěř nejen z Chomutovska, ale i z oblasti Mostecka a Lounska. Do 

konce roku bylo do stanice pro handicapovaná zvířata přijato 190 

jedinců ze 48 živočišných druhů. Opět byly nejčastěji přijímány poštolky (24), ježci (17), 

rorýsové (16) a netopýři (33).  
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Marketing a propagace 

 V roce 2010 oslavil Podkrušnohorský zoopark Chomutov 35. výročí svého založení. 

K tomuto tématu probíhaly soutěže a akce pro veřejnost. Představena byla i výstava 

fotografií a propagačních předmětů, mapující uplynulých 35 let v zooparku. Oddělení 

propagace připravilo i řadu ekologicky motivovaných akcí, soutěží a her pro rodiny s dětmi.  

 

  
 

 Pokračovaly oblíbené projížďky zoovláčkem Lokálkou Amálkou a terénním vozidlem 

Safari expresem (na snímku) a také služba Představujeme vám naše zvířata. Návštěvníci byli 

o novinkách a akcích informováni prostřednictvím vlastního tištěného zpravodaje a 

webových stránek zooparku. Cenným přínosem pro propagaci organizace byla každodenní 

komunikace s médii. Vydán byl stolní kalendář v nové grafické podobě. Pracovníci propagace 

se ujali organizace každoroční konference pracovníků marketingu a vzdělávání Unie českých 

a slovenských zoologických zahrad, která v Chomutově proběhla 13. až 15. října. Pracovního 

setkání se zúčastnilo 46 pracovníků z 15 zoologických zahrad České republiky a Slovenska.  

 

Skanzen Stará Ves 

 Pokračovalo budování skanzenu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční 

spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Dokončeno 

bylo oplocení areálu včetně pojízdných bran a turniketů. Z větší části byly položeny 

inženýrské sítě, byla dostavěna hrázděná stodola a přilehlá řezbářská dílna na 

podkrušnohorském statku. Stavba roubenky také značně pokročila, byly provedeny rozvody 

topení, vody, kanalizace, instalace schodiště, výplně otvorů, dlažby, podlahy, omítky. 

V interiéru roubenky jsou dvě stálé expozice. První z nich mapuje historii a současnost 

včelařství v Krušnohoří a druhá se věnuje prezentaci Ströherské sbírky, která v rámci 

společného projektu českých a německých partnerů ukazuje lidové umění obou stran 
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Krušných hor. Obě expozice jsou doplněny informačním centrem a prodejem suvenýrů, 

výrobků z včelích produktů či dřevěných hraček. Nově postavený špejchar bude sloužit 

návštěvníkům jako sociální zázemí.  

 

Ekocentrum 

 Ekocentrum zahájilo rok 2010 ve znamení kampaně Carnivore na záchranu 

evropských šelem a dravců, kterou vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií 

(EAZA). K tomuto tématu proběhly přednášky zkušeného chovatele a cestovatele Romana 

Nešetřila. Na stejný námět vyhlásil zoopark vědomostní soutěž pro základní školy. Po celý rok 

probíhaly výukové programy z nabídky ekocentra. Příměstské tábory, které ekocentrum 

pořádalo během jarních, letních i podzimních prázdnin, se opět setkaly s velkým zájmem (na 

snímku). Začátkem školního roku ekocentrum vyhlásilo výtvarnou soutěž pro 1. i 2. stupeň 

základních škol, kde úkolem tříd bylo ztvárnit jakoukoliv výtvarnou technikou témata Ideální 

zvíře a Ideální krajina. Soutěže se zúčastnilo 18 tříd z 10 základních škol a byla zakončena 

výstavou, která se konala od 1. do 30. listopadu ve výstavních prostorách zooparku. 
  

  
 

Chov koní 

 Součástí Podkrušnohorského zooparku jsou stáje s jezdeckým areálem. Chovaní koně 

jsou ustájeni ve stájích a částečně v expoziční části statku domácích zvířat. Ve stájích jsou 

umístěni zástupci plemene anglický plnokrevník, český teplokrevník, fjord, norik, shetland 

pony, shire a tarpan. V jezdeckém areálu pořádá Podkrušnohorský zoopark pravidelně 

parkurové a voltižní závody s celorepublikovou účastí. Výcvik koní a péči o ně zajišťují také 

členové místního jezdeckého klubu, se kterým zoopark spolupracuje i při pořádání tradičních 

akcí.  
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4. 2.  Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov,     
  příspěvková organizace 
  

 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov pokračovalo v roce 2010 ve 

svém poslání daném zřizovací listinou. Základní činností opět bylo poskytování knihovnických 

a informačních služeb občanům města, studentům a návštěvníkům. Celkově se ale SKKS 

profiluje jako kulturně-vzdělávací zařízení pro širokou veřejnost, proto navíc pořádalo 

kulturní akce, výstavy, jazykové i odborné kurzy a také různá školení. K těmto účelům využívá 

dvě budovy v bývalém jezuitském areálu, jeho atrium a kostel svatého Ignáce. Na sídlišti 

Březenecká provozuje také pobočku knihovny, která do podzimu fungovala v bývalém kině 

Evropa a poté se přestěhovala do městem nově zrekonstruované budovy bývalé mateřinky 

v Dřínovské ulici. SKKS také vykonává regionální funkce pro knihovny v městech a obcích 

Chomutovska. Ředitelkou organizace zůstává Mgr. Marie Laurinová. 

 

Celková bilance SKKS 

 Nejměřitelnější údaje poskytuje činnost knihovny, která v roce 2010 zaznamenala 

6 217 čtenářů (o 42 víc než v předchozím roce), 162 047 návštěv (o 3 383 méně) a 561 481 

výpůjček (o 1 061 víc). Přestože evidovaní čtenáři tvoří 12 procent obyvatel města, Středisko 

knihovnických a kulturních služeb stále hledá nové cesty a formy práce, kterými by jejich 

počet zvýšila s cílem přivést k četbě co nejvíc lidí. V oblasti podpory regionální kultury se u 

některých osvědčených programů dá hovořit o tradici, například se jedná o letní koncerty Big 

Bandu, adventní koncerty nebo soutěže v dětské recitaci. Ve výstavnictví se SKKS zaměřuje 

na vyhledávání nových talentů. 

 

Akce pro veřejnost 

 Pravidelně SKKS pořádá několik vzdělávacích či osvětových akcí. V rámci kampaně 

Březen – měsíc internetu připravila knihovna bohatý program pro všechny uživatele služeb, 

zejména ale pro seniory. Na začátku října se připojila k tradičnímu Týdnu knihoven, v jehož 

rámci mimo obvyklé amnestie, besedy a výstavy připravila i několik mimořádných akcí. 

Například v tomto týdnu měli registrovaní uživatelé přístup na kulturní akce SKKS zdarma a 

pro nejvěrnější uživatele knihovny vydala SKKS dokonce Domovský list, jehož držitel může  

kulturní akce SKKS jeden rok navštěvovat zadarmo. V závěru roku proběhl již poosmé cyklus 

adventních koncertů. Na ten závěrečný si vystupující Loutna česká coby hosta pozvala 

herečku Milenu Steinmasslovou. Vyvrcholením cyklu byla na Štědrý večer Rybova Česká mše 

vánoční. Její tóny zazněly v kostele svatého Ignáce již po deváté. 

 

Spolupráce s organizacemi 

 Středisko knihovnických a kulturních služeb dlouhodobě spolupracuje s pobočkou 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Každý měsíc vyjma prázdnin nevidomým 

organizuje setkání s kulturním programem. Členové organizace SONS také využívají lupy pro 

nevidomé ve studovně, v čítárně pak mají možnost půjčit si zvukové knihy. Prostory SKKS pak 
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pro své akce využívalo občanské sdružení Na louce – Kolibřík, Malířské společenství a jedno 

fotografické studio. Sedmým rokem pokračovala spolupráce se Svazem bojovníků za 

svobodu, který v SKKS uspořádal šest akcí. Knihovně naopak poskytuje knihy, které vydává 

ústředí svazu a které nejsou na knižním trhu běžně k dostání. Přímo s městem pak středisko 

připravilo dobrodružnou večerní soutěž pro rodiny s dětmi Tajuplná noc v knihovně, která 

byla inspirována životem a tvorbou renesančního génia Leonarda da Vinciho. 

 

Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

  Nejzákladnější podmínkou pro úspěch či neúspěch poskytovaných služeb je akvizice 

knihovního fondu a následně jeho kvalitní zpracování. V roce 2010 knihovna SKKS nakoupila 

10 748 knih a 342 elektronických zdrojů. 

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů  

Čítárna s internetem je jedním ze specializovaných oddělení SKKS Chomutov. Hlavní 

činností je poskytování registračních, výpůjčních, internetových a reprografických služeb a 

základních informací pro veřejnost. Čítárna denně dostává celostátní deníky Mf Dnes, Právo, 

Sport, Blesk, Lidové a Hospodářské noviny a regionální Chomutovský deník. Z dalších 

periodik Chomutovské noviny, Nástup, Jirkovské noviny, Sedmičku a mostecký Homér, také 

časopisy populárně naučné pro ženy i pro muže, navíc například specializované časopisy o 

módě, o počítačích nebo filmu. V roce 2010 knihovna evidovala 5 216 čtenářů (o 103 víc než 

v předchozím roce), 33 791 návštěv (o 365 víc) a 99 045 výpůjček (o 240 méně). 

Internet je placenou službou knihovny, kterou denně využívá v průměru třicet 

návštěvníků. Je zajišťován na čtyřech počítačích, včetně možnosti využití kancelářských 

programů MS Word a Excel. V minulém roce internet navštívilo 6 158 uživatelů. Součástí 

oddělení je i kopírovací stroj pro registrované uživatele a návštěvníky knihovny, ale i 

zaměstnance.  

Knihovna SKKS v úzké spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé a slabozraké 

K. E. Macana v Praze zajišťuje zvukové knihy pro handicapované čtenáře, a to od roku 1997. 

Za tuto dobu čtenářům nabídla přes 260 titulů na 1 800 kazetách, tj. 2 700 hodin zvukového 

záznamu všech možných žánrů. Po dohodě se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých a posluchačů zvukových knih přešla čítárna od března 2008 na půjčování knih 

ve formátu mp3. Do konce roku 2010 bylo v tomto formátu zpracováno 400 nových titulů, 

tedy zhruba 3 900 hodin záznamu. Zvukovou knihovnu, která se nachází v přízemí a umožňuje 

tak bezbariérový přístup, v roce 2010 využívalo okolo 40 čtenářů ze Střediska integračních 

aktivit, členů SONS a držitelů průkazu ZTP.  

 

Studovna  

Ve studovně se veškeré materiály půjčují pouze prezenčně, vyjma CD-ROMů a DVD 

z odborných časopisů. Studovna disponuje rozsáhlým fondem naučné literatury, odborných 

časopisů, brožur a dalších materiálů, ale také spoustou elektronických zdrojů. Studovna plní 
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zejména funkci výpůjční, informační a archivační. V roce 2010 zaznamenala studovna 1 635 

čtenářů (o 392 méně než v předchozím roce), 13 401 návštěvu (o 2 287 méně) a 42 490 

výpůjček (o 6 568 méně). Stále trvá zájem o odborné časopisy a především o archivní 

regionální tisk. Stabilní zájem byl o služby elektronického charakteru - internet, textové a 

tabulkové editory, skener a elektronické databáze Aspi, ČNB, Anopress. 

 

Hudební oddělení   

 V roce 2010 oddělení pokračovalo v rozšiřování nabídky hudebních i filmových 

nosičů. Z filmových je největší zájem o pohádky. Z nových CD bylo 19 z oblasti folk a country, 

5 jazz, 3 muzikály, 2 nosiče s vážnou hudbou, 18 CD mluveného slova, 12 popových a 20 

rockových. Registrovaných uživatelů bylo 485 (o 109 méně než v předchozím roce), návštěv 

6 933 (o 1 433 méně) a výpůjček 16 591 (o 631 méně). 

 

Vzdělávací oddělení  

 Oddělení zajišťovalo mimoškolní vzdělávání formou výukových kurzů – jazykové a 

odborné kurzy, semináře, také akademii 3. věku. Vedle těchto zavedených kurzů pořádalo i 

školení s aktuální tematikou. Tradicí se stávají kurzy internetu a základů PC pro seniory. 

V roce 2010 oddělení zařadilo kurzy anglického jazyka pro předškolní děti. Akce se setkala 

s velkým zájmem, 8 kurzů navštěvovalo celkem 66 dětí. 

 

Oddělení naučné literatury 

            Zpřístupňuje uživatelům fond odborné literatury. Vedle výpůjček vlastního knihovního 

fondu zajišťuje meziknihovní výpůjční službu a mezistátní meziknihovní výpůjční službu. 

V roce 2010 oddělení evidovalo 3 111 čtenářů (o 98 méně než v roce 2009), 34 616 návštěv 

(o 998 méně) a 110 185 výpůjček (o 7 618 méně). Naopak trvale stoupající tendenci vykazuje 

počet žádostí z meziknihovní výpůjční služby, v roce 2010 jich oddělení obdrželo 1 019, 

naopak 459 jich zaslalo do ostatních knihoven.   

 

Oddělení beletrie pro dospělé   

 Oddělení zajišťuje individuální práci se čtenáři zápůjčkami z fondu beletrie, dramat a 

poezie. V roce 2010 zaznamenalo 3 348 čtenářů (o 29 víc než v předchozím roce), 39 041 

návštěv (o 688 méně) a 135 523 výpůjček (o 833 méně). 

 

Oddělení pro děti a mládež  

 Oddělení dětem a mládeži nejen nabízí věkově přiměřenou literaturu, ale také s nimi 

přímo pracuje, pořádá pro ně různé akce a výstavy. V roce 2010 to byla například zábavná 

beseda se známým českým ilustrátorem Adolfem Dudkem, autorské čtení pro děti s Jiřím 

Macounem nebo třeba upoutávková výstava vycházející edice Děsivé dějiny. Oddělení také 

připravuje každoměsíční setkávání literárního klubu Knihovnický pisálek. Oddělení evidovalo 

2 304 čtenáře (o 182 víc než v předchozím roce), 24 301 návštěvu (o 1 787 víc) a 87 241 

výpůjčku (o 37 víc).  
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Pobočka Březenecká 

 Kromě běžných služeb pobočka zorganizovala burzu knih, předvánoční prodej, dvě 

školení práce s počítačem a internetem, tři výstavky, jednu besedu a deset exkurzí. Čtenářů 

evidovala 896 (o 78 méně než v předchozím roce), návštěv 9 964 (o 129 méně) a 70 406 

výpůjček (o 16 926 víc). 

  

Oddělení kultury 

 Oddělení organizuje řadu různých kulturních či vzdělávacích pořadů, a to nejen v sále 

a společenském salonku, ale i v kostele svatého Ignáce a v atriu. Také pořádá výstavy v galerii 

Lurago, ve výstavní síni knihovny, na jejím schodišti, tedy v takzvané galerii Na schodech, a 

příležitostně taktéž v kostele svatého Ignáce. S největším zájmem veřejnosti se setkala 

vystoupení v rámci Viktoriánských slavností, veřejné zkoušky a finále Mladé písně, literární 

večery se spisovateli Vladimírem Páralem a Ivanem Klímou, vystoupení dětí z mateřských 

škol Otvírání studánek, koncert Daniela Hůlky za doprovodu Lubomíra Brabce, adventní 

koncerty a hlavně Česká mše vánoční. Ze soutěží pro děti se největší účastí mohly pochlubit 

soutěž v recitaci Den poezie a soutěž ve zpěvu lidových písní Chomutovský skřivánek a již 

zmíněná Mladá píseň. K oddělení patří také pracoviště propagace, které zajišťuje výrobu 

plakátů, pozvánek, letáků, ale také pamětních listů, průkazek, vizitek a podobně. 

 

 

4. 3.  Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 
 

 Organizace se stará o lesy a louky města Chomutova, které v součtu přesahují plochu 

3 000 ha. Převážnou část výkonů devíti zaměstnanců tvoří pěstební činnost, dále také těžba 

dřeva a myslivost. Ředitelem je nadále Ing. František Vohralík. 

 Lesnickou činnost za rok 2010 zásadně ovlivnil postup poškození porostů náhradních 

dřevin smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou. Snaha o urychlené řešení situace narážela 

na problém finančního krytí, proto se projevila v poměrně malém rozsahu rekonstrukcí 

porostů. V průběhu roku se alespoň podařilo rozsah a dopad tohoto problému osvětlit na 

krajské úrovni a problematiku řešení stavu lesních porostů Krušných hor posunout mezi 

priority Ústeckého kraje. 

 Objem jednotlivých činností byl oproti předchozím rokům kvůli omezení příspěvků na 

hospodaření výrazně snížen. V oblasti myslivosti se nepodařilo docílit plánovaných výsledků 

v odstřelu holé jelení zvěře. Tato skutečnost je důsledkem postupu Lesů ČR, s.p., které 

tolerují nesprávný systém mysliveckého hospodaření v jimi pronajímaných honitbách. Nutno 

přiznat, že k nízkým výsledkům přispěly i klimatické podmínky ze závěru roku, kdy lovu 

bránila vysoká vrstva sněhu.  

 Na ekonomiku organizace mělo zásadní vliv rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého 

kraje o výrazném snížení příspěvku na hospodaření, ke kterému došlo až v prvním čtvrtletí 

roku. Plány a programy proto bylo nutno dodatečně upravovat a aktualizovat. V důsledku 

souvisejících administrativních problémů došlo k časovým posunům při zahájení realizace 
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akce Obnova porostů náhradních dřevin v Krušných horách, kdy část plánovaných prací bylo 

nutno přesunout na rok 2011. Hospodářský výsledek 135 213 Kč byl dosažen pouze díky 

použití významné části rezervního fondu. 

 

 Přehled objemu hlavních prací za rok 2010: obnova lesa sadbou 26,37 ha, ochrana 

lesa – ožin 297,02 ha, ochrana lesa – nátěry 217,69 ha, ochrana lesa proti myším 161,23 ha, 

rekonstrukce porostů 12,11 ha, prořezávky 45,48 ha, probírky 22,14 ha, těžba dřeva 2 629,39 

ha. 

 

  
 

 Pohled na Polské rašeliniště. Suché smrky jsou důsledkem imisí a klimatických výkyvů 

 z minulých let. 

 

 

4. 4.  Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 
 

 Technické služby města Chomutova mají za sebou náročný rok, neboť přes výrazné  

omezení financí nedošlo k redukci rozsahu zajišťovaných činností, ale naopak v řadě případů 

k jejich rozšíření. Také v roce 2010 činnost organizace významně přispívala k udržování či 

zlepšování úrovně životního prostředí v Chomutově, a to v následujících oblastech: údržba 

místních komunikací, veřejné zeleně a osvětlení, čištění města, odvoz odpadů a hospodaření 

s nimi, hřbitovní a pohřební služby, pomocné hospodářství, doprava, provozování tržnice a 

veřejných WC. Technické služby z postu ředitele nadále vede Ing. Zbyněk Koblížek.  
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 V rámci posledně jmenované činnosti bylo po odsouhlasení radou města zrušeno WC 

na Palackého ulici. Nebytový prostor, v němž se veřejné WC nacházelo, byl firmě zastupující 

pronajímatele vrácen 1. července.  

 TSmCh mají od roku 2005 zaveden systém řízení pro jakost, environmentální řízení a 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem EN ISO 9001, 14001 a OHSAS 

18 001. V listopadu v celé organizaci proběhl audit provedený nezávislým certifikačním 

orgánem. Audit neodhalil žádné neshody ani nedostatky. Už v červnu získaly technické služby 

jiný certifikát, a to na sběr a svoz komunálního odpadu do 30. června 2011 od autorizované 

obalové společnosti EKO-KOM. 

 Náročnost úkolů vyplývá z následujících přehledů majetku, o který Technické služby 

města Chomutova pečují: 
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 Personálně byly úkoly roku 2010 zajišťovány rovnými dvěma stovkami přepočtených 

zaměstnanců. V rámci veřejných služeb zde bylo zaměstnáno 220 osob, které odpracovaly 

40 116 hodin. Nejvíce jejich práci využívala provozovna veřejná zeleň (129 osob/24 584,5 

hodiny), dále čištění města (83/13 897,5) a odpadové hospodářství (8/1 634). Další pracovní 

síly TSmCh získaly v rámci veřejně prospěšných prací. Díky dotaci 1 035 835 Kč od úřadu 

práce zaměstnávaly v průběhu roku od 4 do 15 osob, nejvíce od července do října. Naplněn 

byl úkol daný právním předpisem o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností, 

když oproti plánu 8,15 přepočtených osob činila skutečnost 10,14 osob.  

 Na investice bylo v roce 2010 vydáno 291 780 Kč. Nakoupeny za ně byly samochodná 

sekačka trávníků Iseki a Škoda Fabia combi. Schválena byla pro TSmCh účelová dotace ve výši 

3 milionů korun na nákup vozidla s hákovým systémem, nákup samotný se uskuteční v roce 

2011. Plnění úkolů si v roce 2010 vyžádalo více než 128 milionů korun, z čehož bylo více než  

30 %  kryto vlastními zdroji, téměř 65 % činil příspěvek na činnost od zřizovatele a 0,8 % bylo 

kryto příspěvkem od úřadu práce na veřejně prospěšné práce.  

 Konkrétní činnost provozoven vyplývá z jejich profesního zaměření. V úvodu a na 

konci roku šlo zejména o zajištění schůdnosti chodníků a sjízdnosti vozovek v rámci zimní 

údržby. Vzhledem k množství sněhu a k výkyvům teplot musely být v některých případech do 

práce povolány externí firmy.  
 

             
 

 Ke zvelebování životního prostředí významně přispívala provozovna údržba veřejné 

zeleně. Vedle výsadby rostlinného materiálu prováděla i údržbové práce, jako je sekání a 

hrabání trávníků, hrabání listí, čištění ploch od odpadu, frézování pařezů (128 ks), kácení 

stromů (281 ks), údržba mobilní zeleně a další práce.    
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 Péči o síť vozovek, chodníků a dopravních značek vykonává údržba místních 

komunikací. Na opravy komunikací spotřebovala balenou drť za více než 1 976 000 korun, 

což bylo ve srovnání s rokem 2009 téměř o 720 tisíc více. Vedle zajišťování bezpečného 

provozu na svěřených komunikacích vytváří také předpoklady pro práci čisticí techniky, čímž 

přispívá ke snižování prašnosti ovzduší. Při čištění města se jako účinná forma práce 

osvědčuje komplexní blokové čištění, v rámci kterého bylo v roce 2010 sebráno 701,02 tuny 

smetků. Kvalitní komunikační síť dotváří i odpovídající úroveň sítě veřejného osvětlení a  

provoz světelné dopravní signalizace v rámci města. I zde byla zajišťována celá řada prací 

charakteru údržby a oprav.  

 Významné místo v rámci komunálních služeb patří odpadovému hospodářství. V této 

oblasti TSmCh poskytují úplný komplex služeb, čímž mohou garantovat nejvyšší možný 

stupeň ochrany životního prostředí. K dalšímu nárůstu došlo u separace odpadů, a to jak ve 

městě, tak v rámci celé svozové oblasti. Dokládá to následující tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 Rok PAPÍR SKLO PLAST 

 
 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 
V CHOMUTOVĚ 

tun 

2005 418,130 250,880 136,950 

2006 489,670 306,890 166,500 

2007 611,870 265,360 224,500 

2008 749,400 295,110 273,637 

2009 955,000 391,400 294,350 

2010 976,155 411,400 353,620 
 
 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 
VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH 

tun 

2005 30,159 18,530 19,839 

2006 62,910 68,111 40,390 

2007 86,900 72,721 64,909 

2008 93,381 104,824 80,799 

2009 107,580 112,370 85,590 

2010 103,065 89,660 97,460 

 
 
 

S O U H R N 
tun 

 
 

2005 448,289 269,410 156,789 

2006 552,580 375,001 206,890 

2007 698,770 338,081 289,409 

2008 842,781 399,934 354,436 

2009 1 062,58 503,770 379,940 

2010 1 079,22 501,060 451,080 

 Rok KOVY BIOODPAD 

 
 

SEBRANÉ MNOŽSTVÍ 
V CHOMUTOVĚ tun 

 
 

2005 189,420 121,530 

2006 195,880 167,740 

2007 141,500 211,720 

2008 178,620              250,440 

2009                               157,030 363,120 

2010 96,810  272,670 
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 Přes dosažené dobré výsledky na úseku odpadového hospodaření nelze pominout 

některé přetrvávající negativní jevy, mezi které stále patří vytváření tzv. černých skládek, jež 

musejí být průběžně likvidovány s vynaložením vyšších nákladů. Za rok 2010, přestože šlo o 

objem nižší ve srovnání s rokem 2009, se jednalo o náklady ve výši přesahující 2,37 milionu 

korun. Také škody na spravovaném majetku představovaly téměř 406 tisíc korun. Promítly se 

do nich škody na veřejné zeleni (18,7 tisíc Kč), na místních komunikacích (75,9 tisíc Kč, z toho 

na dopravním značení 21,4 tisíc Kč), na veřejném osvětlení (185,6 tisíc Kč), na odpadovém 

hospodářství (101,4 tisíc Kč, z toho škody na odpadních nádobách v důsledku jejich zapálení 

83,9 tisíc Kč) a ostatní škody (24 tisíc Kč).       

 Podle managementu Technických služeb města Chomutova byly úkoly, i přes jejich 

vyšší objem a výrazně omezené finanční zdroje, na všech provozech splněny. Organizace se 

také snažila operativně reagovat na připomínky a požadavky občanů. 

 

 

4. 5.  Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková  

   organizace 
 

 MÚSS Chomutov pod vedením Mgr. Aleny Tölgové se v roce 2010 zaměřil především 

na provozní záležitosti, jejichž smyslem bylo udržení a zlepšování úrovně dosavadního 

spektra poskytovaných sociálních služeb. I přes nedostatek finančních prostředků se podařilo 

zkvalitnit služby zejména v oblasti pobytových - Domov pro seniory Písečná a Domov pro 

osoby se zdravotním postižením Písečná. Mnoho času a finančních prostředků bylo 

vyčleněno na vzdělávání zaměstnanců. Významným krokem bylo zahájení sjednocování 

vedení sociální dokumentace pomocí programového vybavení. Nový program plně pokryje 

agendu sociálních služeb, což usnadní práci zaměstnancům, kteří se na poskytování péče 

podílejí, ať již přímo či jako technický personál. Nezanedbatelnou součástí poskytovaných 

služeb je trvalé naplňování standardů kvality. Důležitou částí je edukační a metodická činnost 

zaměstnanců ve vztahu k odborné i laické veřejnosti. Přínosem je stálá spolupráce 

s německým partnerem v Annabergu-Buchholzi. 

 

Aktivity v oblasti oprav a rekonstrukcí 

 Výše oprav a rekonstrukcí v roce 2010 činila 1 955 tisíc Kč. V 

Domově pro seniory Písečná byl zrekonstruován suterén budovy, 

kterým obyvatelé domova i návštěvy procházejí do společenské 

místnosti. Opraveny byly rovněž balkony v bytech klientů. Celkem 

na tyto dvě akce byly vynaloženy prostředky ve výši 1 246 tisíc Kč. 

V průběhu roku bylo zrekonstruováno 8 bytových jednotek, v nichž 

byly provedeny nezbytné opravy, položeno nové lino a zakoupen 

nábytek. Ve spolupráci se sponzory bylo vybudováno hřiště na 

pétanque (na snímku). Ústecký kraj uvolnil pro potřeby Domova 

pro seniory Písečná dotaci ve výši 775 tisíc Kč na zkvalitnění péče 
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v pobytových zařízeních sociálních služeb. Suma byla zcela vyčerpána, když zakoupeno bylo 

především vnitřní vybavení - lůžka, stolky, sedací soupravy, křesla pro kardiaky a podobně. 

 

Aktivity v oblasti poskytovaných sociálních služeb 

 Neustálá snaha o zvyšování kvality života v Domově pro seniory je v podmínkách 

MÚSS Chomutov spojena s postupnou modernizací bytových jednotek. Plně je využíván 

potenciál jednolůžkových pokojů. V roce 2010 se MÚSS zaměřil na aktivizační činnosti 

Azylového domu Písečná. Proto uzavřel smlouvu s místní pobočkou občanského sdružení 

Člověk v tísni, na jejímž základě členové občanského sdružení bezplatně doučují a podílejí se 

na aktivně využívaném volném čase dětí z azylového domu. Individuální doučování dítěte 

školního věku probíhalo v rozsahu dvou hodin týdně.  

 Program Pět P, což znamená Přátelství, Podporu, Prevenci, Péči a Pomoc dětem ve 

věku od 8 do 15 let, se zaměřil právě na trávení volného času. Speciálně vyškolený 

dobrovolník se věnoval jednomu dítěti jedno odpoledne v týdnu po dobu nejméně jednoho 

roku. Dětem tak byla poskytnuta možnost smysluplně trávit volný čas, získat nové zážitky, 

ukázat i objevit odlišné formy trávení volného času, než dosud poznaly.  

 Rok 2010 byl v oblasti sociálního poradenství zaměřen na dluhové poradenství. 

Podnětem byla nejenom rostoucí poptávka klientů, ale i snaha organizace neustále 

rozšiřovat a zlepšovat své služby. V průběhu roku využilo této nabídky zhruba 170 klientů. 

Nejčastějším tématem bylo řešení finanční situace za pomoci oddlužení neboli osobního 

bankrotu a poskytování informací z oblasti exekucí. Ve spolupráci s klienty bylo připraveno a 

jimi odesláno k soudu 41 návrhů na povolení oddlužení, z toho 37 bylo úspěšných. 

Pokračovala činnost detašovaného pracoviště Intervenčního centra Ústí nad Labem. Na 

pracoviště se obracejí oběti domácího násilí nebo osoby, které se cítí ohrožené. Pomoc 

v průběhu roku 2010 vyhledalo 46 osob ze spádové oblasti Chomutov, Jirkov, Klášterec nad 

Ohří, Kadaň, Vejprty a dokonce i z Mostecka. 

 

Aktivity v oblasti spolupráce se zahraničím 

 Dlouholetá spolupráce s Pečovatelským a obytným centrem v Annabergu - Buchholzi 

se v roce 2010 zaměřila především na bližší seznámení s celoevropským programem E-Qalin, 

jehož cílem je zkvalitnění péče o obyvatele domovů pro seniory v obou zemích a kvalita 

managementu. V roce 2010 oba partneři začali připravovat projekt Společně v sociálních 

službách. Tento projekt bude plynule navazovat na dosavadní spolupráci. Na začátku roku 

2011 projde návrh schvalovacím řízením Euroregionu Krušnohoří, z jehož prostředků bude 

financován. 

 

Časopis Novinky 

 Vydávání časopisu Novinky pokračovalo i v roce 2010. Obsahově časopis odráží 

činnost jednotlivých středisek MÚSS Chomutov, a to jak po stránce kulturní a společenské, 

tak i po odborné. V loňském roce se zabýval odbornými tématy, jež ovlivňují hodnocení a 

zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb.  
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Komunitní plán statutárního města Chomutova 

 Během roku 2010 se uskutečnila setkání nejenom řídící, ale také všech pracovních 

skupin. V souvislosti s komunitním plánováním a ve spolupráci s městem Chomutov byly 

uspořádány dva semináře pro odborníky i pro širokou veřejnost, kterých se zúčastnila 

primátorka města Chomutova. Oba semináře byly zaměřeny na finanční oblast, první byl na 

téma Dluhy v našem životě a jak jim předcházet, druhý na téma Osobní bankrot - způsob 

řešení dluhů. Koncem roku 2010 se konala konference Zapojení veřejnosti do procesu 

komunitního plánování. Se svými příspěvky vystoupili nejen účastníci podílející se na 

komunitním plánování v Chomutově, ale také zástupci z Mostu, Kadaně a Klášterce nad Ohří. 

 

Kvalifikační kurz Pracovník sociální péče 

 Jako svou doplňkovou činnost pořádá MÚSS Chomutov kvalifikační kurz Pracovník 

sociální péče. Tento kurz je pořádán na základě akreditace Ministerstva práce a sociálních 

věcí a v roce ho úspěšně ukončilo 60 absolventů z celého Ústeckého kraje, kteří tímto splnili 

povinnost doplnění vzdělání pro výkon práce pracovníka sociální péče. 

 

Univerzita třetího věku 

 Pátý ročník Univerzity třetího věku byl zaměřen na numerologii a alternativní vědy. 

Do tohoto ročníku docházelo celkem 43 studentů - seniorů. Další ročník, který byl zahájen 

v září 2010, navštěvuje také 43 zájemců. Tématem jsou netradiční léčebné metody, část 

přednášek je zaměřena na mezilidské vztahy. Záštitu nad činností Univerzity třetího věku má 

od počátku zastupitel Pavel Karel Markvart. Každoroční početná účast svědčí o zájmu o 

vzdělávání i v seniorském věku. 

 

Aktivity v oblasti kulturních a společenských akcí 
 

 V Domově pro seniory Písečná 

bylo v červenci slavnostně otevřeno 

hřiště na pétanque za účasti sponzorů 

a zástupců města. V srpnu zde proběhl již 

7. ročník Zahradní slavnosti (na snímku), 

též za účasti zástupců města a sponzorů. 

V říjnu hejtmanka Ústeckého kraje Jana 

Vaňhová domovu slavnostně předala 

finanční částku z dotačního titulu 

Podpora zkvalitnění péče o seniory 

v pobytových zařízeních. Obyvatelé DpS Písečná se mohli setkat na pravidelných besedách 

s vedením MÚSS, s představiteli města a kraje. Pravidelně jsou rovněž pořádány sportovní 

turnaje a další společenské akce, a to například i v divadlech v Chomutově či Mostě. 

 Pravidelnou akcí v Centru pro osoby se zdravotním postižením Písečná se stal Den ve 

fitness, jehož 4. ročník se konal pod patronací primátorky města Chomutov, stejně jako 

Diskotéka pro handicapované. Na akci Den ve fitness MÚSS Chomutov získal peníze z fondu 
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Ústeckého kraje. Centrum pro klienty pořádá i další kulturní a společenské akce, výlety, 

setkání a návštěvy. 

 V Centru denních služeb Bezručova se s velkým ohlasem setkala návštěva náměstka 

primátora Martina Kloudy, jejímž cílem bylo zjištění spokojenosti s poskytovanými službami a 

s bydlením v Domě s pečovatelskou službou Merkur. Každý měsíc se v centru schází Klub 

aktivních seniorů. 

 V Sociálním centru Písečná se schází téměř 400 členů Klubu seniorů z Chomutova a 

blízkého okolí, a to jednou týdně v pěti skupinách. Koordinátorka MÚSS Chomutov zajistila 

v roce 2010 množství zábavných přednášek, výletů a činností. S velkým ohlasem se setkaly 

přednášky preventistů Městské policie Chomutov a Policie ČR se zaměřením na bezpečnost 

seniorů, v případě zájmu mohli účastníci přednášek získat bezpečnostní řetízek na dveře a 

kapesní alarm. Ve spolupráci s partnerským městem Annaberg-Buchholz se nejen členové 

Klubu seniorů zúčastnili Sportovního svátku seniorů. Jednotlivé skupiny pořádají i vlastní 

akce, například oslavy MDŽ, Velikonoc, Dne matek, ale také rozmanité přednášky a hudební 

vystoupení. 

 

 

4. 6. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová společnost 

  

 Hlavním předmětem podnikání akciové společnosti s 84,15% akcionářským podílem 

města Chomutova a 15,85% podílem města Jirkova zůstala v roce 2010 osobní silniční 

motorová (autobusy) a drážní (trolejbusy) doprava. Společnost zajišťovala dopravní 

obslužnost na území obou akcionářských měst a v nejbližší příměstské oblasti, meziměstskou 

linkovou dopravu v pěti oblastech Ústeckého kraje, smluvní pravidelnou i nepravidelnou 

dopravu a provoz autobusové linky do Prahy a zpět. Celkový dopravní výkon za rok 2010 činil 

necelých 5,8 milionu kilometrů. Na základě auditu DPChJ obhájil pozici držitele certifikátu 

systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro městskou hromadnou a 

veřejnou linkovou dopravu osob. Ředitelem společnosti je nadále Ing. Jiří Melničuk. 

 

Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava byla v roce 2010 zajišťována patnácti autobusovými 

linkami a sedmi trolejbusovými, jejichž prostřednictvím bylo přepraveno téměř 9 milionů 

cestujících a ujety bezmála 2 miliony kilometrů. Ani roku 2010 se nevyhnula optimalizace 

dopravy, která byla výsledkem pečlivého monitoringu přepravní sítě a pravidelných 

dopravních průzkumů. K nutným redukcím vedení podniku přikročilo zejména v trolejbusové 

dopravě, celkový počet linek však byl zachován. Byla zrušena linka č. 31, která poskytovala 

rychlé dopravní spojení na trase mezi Jirkovem a Chomutovem. Nahrazena byla novou 

linkou, jíž bylo přiděleno číslo 23. Novým „jirkovským rychlíkem“ se stala linka č. 33. Tak jako 

v předchozích letech byly zakoupeny tři nové autobusy, z toho jeden kloubový. Zároveň byly 

odeslány tři starší kloubové trolejbusy  Škoda 15Tr na generální opravu.  
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Nový odbavovací systém 

Projektem roku bylo zavedení nového elektronického odbavovacího systému do 

ostrého provozu. Tento systém přináší cestujícím, kromě moderního a komfortního způsobu 

odbavení, také řadu výhod a slev, přičemž nedílnou součástí technologie je celá série 

výstupních a statistických sestav, které slouží zejména k vyhodnocování efektivity a účelnosti 

dopravy. Cestující při nástupu do vozidla platí jízdné bezkontaktní čipovou kartou, tzv. BUS 

kartou, jejíž název vybrali sami cestující v anketě. Jejich výdej byl zahájen 7. července. V té 

době už byla v plném proudu informační kampaň. V jejím rámci dopravní podnik distribuoval 

do schránek obyvatel Chomutova, Jirkova a okolních obcí letáček s názvem Průvodce novým 

odbavovacím systémem a také na několika místech v Chomutově (nám. 1. máje, Globus) a 

Jirkově (Kaufland, autobusové nádraží) veřejnosti umožnil „osahat“ si tento systém přímo ve 

vozech, které jím už byly vybaveny. V období mezi 16. srpnem a 30. zářím byla v provozu 

informační telefonní linka pro veřejnost. 

 K 31. červenci DPChJ ukončil prodej starých čipových karet a jejich platnost skončila 

24. srpna. V období od 1. října do konce roku 2010 bylo možné požádat dopravní podnik o 

převod nevyčerpaných peněz z čipových karet na BUS karty. 12. srpna byl zahájen provoz 

terminálů pro dobíjení BUS karet v předprodejích a následně byly spuštěny samoobslužné 

dobíjecí terminály. K 1. srpnu byl spuštěn odbavovací systém do plného provozu ve vozidlech 

meziměstské linkové dopravy a 1. září ve vozidlech MHD. Poslední zářijový den skončila 

platnost papírových časových kuponů. 

 

 
 Veřejnou prezentaci autobusu s novým odbavovacím systémem vedení DPChJ 

 uspořádalo na náměstí 1. máje 12. a 13. srpna. 
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Linková doprava 

V roce 2010 byly plněny především závazky vyplývající ze smlouvy s Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. V soutěži Dopravce roku Ústeckého kraje se chomutovský dopravní podnik 

umístil na prvním místě v kategorii Spolehlivost poskytovaných služeb a na třetím v absolutní 

kategorii ze všech dvanácti dopravců v Ústeckém kraji. V režimu smluvní pravidelné dopravy 

byl uzavřen nový obchodní vztah se společností Puls investiční, s.r.o. Jedná se o pravidelnou 

dopravu zaměstnanců do zaměstnání. Dalším výrazným obchodním partnerem se staly České 

dráhy, a.s., které autobusy DPChJ využívají po dobu výluky vlakové dopravy z důvodu různých 

havárií a rekonstrukcí tratí. Vozový park byl posílen o tři nové autobusy. Odbavení cestujících 

se díky modernímu odbavovacímu systému stalo kompatibilním ve všech vozech společnosti.    

 
Dopravní výkony DPCHJ (v tisících km): 
MHD - autobusy 1 172 20,24% 

MHD - trolejbusy  768 13,26% 

LD pravidelná 2 748 47,46% 

LD pravidelná - přepravci  958 16,55% 

Nepravidelná  a zájezdová doprava 144 2,49% 

Celkem                                                                         5 790 tisíc km  

 

Modernizace vozového parku 

V roce 2010 společnost pokračovala ve stanovené strategii obnovy a modernizace 

vozového parku městské hromadné dopravy a současně tak naplňovala kvalitativní 

parametry smlouvy s Ústeckým krajem v rámci meziměstské linkové dopravy. Na základě 

schváleného investičního plánu bylo v roce 2010 pořízeno 6 autobusů, z toho 3 autobusy pro 

městskou hromadnou dopravu s kapacitou 100 – 158 cestujících a 3 autobusy pro linkovou 

dopravu s kapacitou 37 – 74 cestujících. Autobusy byly pořízeny do vlastnictví společnosti 

oproti předchozí strategii využívání operativního leasingu. Společnost dále pokračovala 

v provádění generálních oprav trolejbusů Škoda 15Tr vyrobených v letech 1994 a 1995 a 

odkoupených od akcionářů v roce 2009. V průběhu roku 2010 byly dokončeny dvě generální 

opravy, třetí byla před dokončením. Jako náhrada provozně neekonomického osobního 

automobilu Renault Kangoo bylo pořízeno nové pohotovostní vozidlo Ford Tourneo.  

Struktura vozového parku a jeho stáří k 31. 12. 2010: 

  
Počet 

vozidel 
Průměrné 

stáří 
Délka 
 sítě 

Počet 
linek 

Délka linek Počet stanic 

MHD autobusy 31   7,81 41,0 15  125,8 108 

MHD trolejbusy 25 12,44 22,6  7    64,8  32 

Linková + zájezdová doprava 57   4,11 - 46    14 296 451  
 

Poznámka: V tabulce nejsou zahrnuty přívěsy. Počet stanic – jednosměrně 

Délka sítě – součet délek dopravních cest, po nichž jsou vedeny jednotlivé provozované linky veřejné přepravy. 

Délka linek – součet délek jednotlivých provozovaných linek (označených samostatnými čísly). Není-li některá z provozovaných 
linek vedena v celém svém průběhu obousměrně po téže dopravní cestě (komunikaci), bere se pro výpočet delší trasa. 
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4. 7.  KULTURA A SPORT Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

 V oblasti péče o kulturní stánky a sportoviště část roku 2010 v Chomutově působily  

Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., a Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. 

Od začátku roku se ale pracovalo na sloučení organizací, a to kvůli zajištění komplexní správy 

zařízení v nově vznikajícím sportovně-společenském areálu na Zadních Vinohradech, který se 

buduje v rámci IPRM. V praxi k tomu koncem května došlo likvidací Správy kulturních 

zařízení, s.r.o., a přejmenováním Správy sportovních zařízení, s.r.o., na Správu sportovních a 

kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. V návaznosti na tuto zásadní strukturální změnu 

proběhlo rozšíření předmětu činnosti, změna jednatele, pronájem kulturních stánků od 

města (divadlo, galerie Špejchar, věž, Letní kino a kino Oko, Kulturní dům na Zahradní), 

samotné rozšíření činnosti o kulturní aktivity, změna sídla společnosti a ukončení pronájmu 

objektu v Mánesově ulici. Rozhodnutím Rady města Chomutova z 6. září došlo k další změně 

názvu, a to na KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. Nový název je srozumitelný a 

z administrativních důvodů pro občany i obchodní partnery jednodušší. Přes tyto podstatné 

změny se podařilo společnost bez velkých problémů stabilizovat a připravit na rok 2011, kdy 

bude dokončena a smlouvou o výpůjčce do ní převedena část budovaného centra sportu a 

volného času na Zadních Vinohradech. Jednatelkou nové společnosti je Bc. Věra Flašková, 

která předtím stála v čele Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. 

 

Městské lázně 

 Městské lázně sloužily v roce 2010 široké veřejnosti, organizovaným sportovcům a 

klientům plavecké školy. Návštěvníci využívali rovněž plavecký bazén, fitness centrum, 

kondiční lázně, rehabilitaci, saunu a spinning centrum. V průběhu roku se v bazénu konaly 

různé plavecké závody. Mezi nejvýznamnější patřily zimní Mistrovství ČR dospělých, Jarní 

cena nejmladšího žactva, Velká cena Chomutova a Memoriál Jaroslava Jezbery, Mistrovství 

ČR v rychlostním plavání s ploutvemi. Rovněž se zde odehrávaly soutěže neregistrovaných 

plavců zejména v dětských kategoriích, jako byl Chomutovský plaváček pro děti předškolního 

věku či Plavecká liga základních a středních škol. Kromě toho se v lázních konaly programy 

zábavné, které jsou určeny zejména dětem z mateřských škol – Vodní hrátky, Chomutovská 

ploutev pro rodiny s dětmi, Dny zdraví s VZP pro klienty pojišťovny, Den ve fitness, určený 

uživatelům Domova pro osoby se zdravotním postižením. V jarních a podzimních měsících 

využívali lázně k tréninkovým soustředěním plavci z klubu Swimteam St. Gallen (Švýcarsko), 

také plavci z Kolína a Prahy. V zimních měsících využívají služeb v objektu sportovci, jejichž 

tréninkové aktivity probíhají v sousední sportovní hale (BK Děčín, reprezentace basketbalistů 

ČR, basketbalové kluby z Německa). Z místních sportovních, zájmových a podnikatelských 

subjektů využívají služeb lázní TJ Slavia Chomutov – oddíl plavání, SC 80 Chomutov, Potápěči 

Bohumil Cink, Potápěčská stanice Chomutov, Regena Chomutov, VALZAP Chomutov, BK ASK 

Chomutov a KLH Chomutov. V rámci plavecké školy využívaly bazén základní a střední školy. 

Městské lázně celkem navštívilo 139 160 osob. 
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Sportovní hala 
 

 Hala tvoří s městskými lázněmi 

optimální areál pro komplexní přípravu 

sportovních klubů i široké veřejnosti. 

Kromě široké nabídky aktivit znamená 

významné pozitivum její poloha v centru 

města a snadná dostupnost ze všech 

částí města. Prostory malého i velkého 

sálu byly využívány zejména sportovními 

kluby BK ASK Chomutov (na snímku 

basketbalisté při tréninku), Handbal klub, 

TJ Veros Chomutov, FBC 98 Chomutov, 

Chomutovská liga malého fotbalu, TJ 

Sparta Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, FC 

Chomutov, KLH Chomutov a Sparta 

Chomutov. Mimo rámec tréninků jsou 

plochy zejména o víkendech využívány k mistrovským utkáním. Školská zařízení využívala 

sportovní halu minimálně kvůli velké vytíženosti prostor, ale především z důvodu vysoké 

částky za jejich pronájem. Mezi pravidelné návštěvníky patří Chomutovské soukromé 

gymnázium a Střední škola energetická a stavební Chomutov. Vysoká míra využívání prostor 

dlouhodobými uživateli ponechává minimální prostor široké veřejnosti. Ta má k dispozici 

většinou jen hodiny, které vznikají zrušením tréninků sportovních klubů. Nejvýznamnější 

akce, které ve sportovní hale proběhly: MČR tanečních formací, Grand Prix Chomutova 

v zápase řecko-římském kadetů a juniorů, florbalový turnaj v rámci Bambiriády, akademie TŠ 

Stardance, florbalový Pohár ČBFU a slavnostní ukončení celoroční akce Rok rodiny a dítěte. 

Také se zde se během roku konaly prodejní akce, které tvoří doplňkový zdroj příjmů. Pro 

veřejnost společnost připravila a uspořádala pravidelná cvičení pro seniory a pro rodiče 

s dětmi, lekce jumpingu, cyklus Sportovní informace zaměřený a všestranný rozvoj 

pohybových schopností a dovedností pro děti od 1. do 3. třídy a Miniškolu sportu, která 

v několika turnusech proběhla o letních prázdninách. 

 

Zimní stadion 

 Ledová plocha starého zimního stadionu byla využívána hlavně hráči KLH Chomutov 

všech věkových kategorií. Mezi další uživatele patřil Krasobruslařský klub Chomutov a 

skupiny hokejistů z řad veřejnosti a firem. Během sezony společnost připravila veřejné 

bruslení, které se stále těší velké oblibě zejména mladé generace. Nejvýznamnějšími akcemi 

byly mistrovské zápasy KLH Chomutov a krasobruslařský závod Chomutovská brusle. 

 

Sportovní areál Dr. Janského 

 Sportovní areál v ulici Dr. Janského využívali v plném rozsahu fotbalisté FC Chomutov. 

Dne 31. 12. 2010 byl předán městu Chomutov.  



[107] 
 

Sportovní areál Tomáše ze Štítného 

 Multifunkční areál v ulici Tomáše ze Štítného nabízel široké spektrum sportovních 

aktivit (tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, streetbal, hokejbal, házená a malý fotbal). Pro 

tréninky a domácí utkání využíval hřiště hokejbalový klub HBC North Stars Chomutov. Střední 

škola energetická a stavební Chomutov pořádala v areálu akci Hokejbal proti drogám.  

 

Skatepark 

 Areál Skateparku byl využíván v jarních a letních měsících, mimo ně jen na základě 

předchozí dohody se zájemci. Jedna z nejvýznamnějších celorepublikových akcí Mystic skates 

se z důvodu vynikajících podmínek v areálu konala právě v Chomutově. 

 

Městské divadlo 

 V září započala už 18. sezona divadelního předplatného. Dramaturgická koncepce 

vychází z předpokladu, že místní publikum preferuje představení, v jejichž nastudováních 

účinkují dramatičtí umělci známí z televize či filmové tvorby. Mimo rámec abonmá byla 

uvedena hra Mam´zelle Nitouche a velmi úspěšné představení Caveman neboli Jeskynní 

muž. Ve spolupráci se ZUŠ se uskutečnilo divadelní a baletní představení pro děti. S velkým 

ohlasem se setkaly koncerty některých populárních interpretů i cyklus koncertů klasické 

hudby (na snímku), jehož pořadatelem je agentura Petra Macka. Krátkodobé komerční 

pronájmy prostor jsou v divadle hlavním předmětem činnosti. Výhodná poloha v centru je 

stále důvodem jeho vysoké atraktivity pro klienty z řad firem, školských zařízení i veřejnosti.  
 

  
 

Kulturní dům Zahradní 

 Zejména starší generaci a zájmovým útvarům je pak určena nabídka Kulturního domu 

na sídlišti Zahradní. Mimo pravidelných cyklů tanečních pořadů pro seniory a jednorázových 

kulturních akcí zde byly uváděny nedělní pohádky pro nejmenší. Prostory kulturního domu 
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byly pronajímány soukromým subjektům na pořádání společenských a předváděcích akcí. Ke 

svým aktivitám využívaly sál i klubovny zájmové skupiny Skejušan, Pohoda a Krušnohor.  

 

Kulisárna 

 Produkce především menšinových hudebních žánrů probíhají v tomto prostoru, který 

je v podmínkách města zcela ojedinělý. Umožňuje společnosti realizovat zde aktivity, pro něž 

prostory divadla nejsou z důvodu akustických, prostorových či bezpečnostních zcela ideální.  

 

Festivaly Otevřeno a Kamenčák  

 Převážně mimo zdi kulturních zařízení probíhala vystoupení v rámci dvou velkých 

festivalů. Červnové Otevřeno nabídlo Richarda Müllera, Davida Kollera, Xindla X, kapely Echt! 

a Toxique, z divadla například kontroverzní muzikál Pornohvězdy a VOSTO5. Na srpnové 

přehlídce Kamenčák zase vystoupily skupiny MIG 21 (snímek vpravo), Neruda, Mňága a 

Ždorp a sóloví umělci Lenka Dusilová, Tomáš Klus (snímek vlevo) a další. 
 

     
 

Kino Oko a Letní kino 

 Předmětem činnosti jsou filmové projekce na základě nabídek distributorů. Kvůli 

stavu prostor, které již nesplňují požadavky současného diváka, i kvůli konkurenci digitálních 

kin v regionu společnost v kině Oko pořádá doplňkově projekce rodinných a dětských filmů, 

Art kino – klubové filmy pro náročného diváka, Filmový cyklus nejen pro středoškoláky, 

školní představení, Bijásek – představení pro školní družiny a Pohádkové Vánoce. Pravidelně 

se také zapojuje do celorepublikových filmových festivalů, jakými jsou Manifesto či Projekt 

100. Letní kino promítá pro obyvatele města i pro návštěvníky Kamencového jezera. 
 

Galerie Špejchar 

 V reprezentativních prostorách galerie Špejchar proběhlo 5 výstav: Space - společná 

výstava Milana Pecáka, Vojtěcha Návrata a Martina Zhoufa, Proměny - Dagmar Dost-Nolden 

- výstava věnována památce F. Kafky, Martina Orihelová - figurální obrazy, Vladimír Sixta - 

Oživlé kameny a Hana Čápová - grafická tvorba. 
 

Městská věž 

 Věž byla v letní sezoně otevřena pro obyvatele a návštěvníky Chomutova. Zájemci se 

pohledem na rozsvícené a vánočně vyzdobené město mohli pokochat ještě 10. prosince. 
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4. 8. Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová, a.s., v roce 2010 plně navázala na svou 

činnost z předchozího roku. Po náročném období, kdy vznikala a začala pracovat, se nyní 

mohla víc zaměřit na kvalitnější zajištění provozu a údržby bytového fondu ve svém majetku. 

Chomutovská bytová patří v současné době mezi největší společnosti tohoto typu v regionu, 

což je dáno tím, že spravuje nejen vlastní bytový fond, ale také zajišťuje správu bytového 

fondu města Chomutov, který nebyl dosud zprivatizován. 

 Statutárními orgány společnosti jsou valná hromada, tedy Rada města Chomutova, 

dozorčí rada a představenstvo společnosti, které se pravidelně scházelo k projednávání 

záležitostí spojených s činností společnosti. Dozorčí rada společnosti pracovala ve složení 

JUDr. Pavel Polák – předseda, Stanislav Aubrecht – místopředseda, PaedDr. Jiří Roth – člen. 

Představenstvo společnosti tvořili Jana Vaňhová – předseda, Mgr. Jan Mareš – člen, Jindřich 

Petráček – člen. Ředitelem společnosti byl nadále Jaroslav Schindler. Současně jako poradní 

orgán společnosti působila bytová komise, která projednávala a doporučovala ke schválení či 

zamítnutí záležitosti spojené s užíváním bytů nájemci, převody nájemních smluv, legalizace 

nájemních smluv, výpovědí z nájmu bytů apod. Pracovala ve složení Petr Husák – člen, 

Martin Klouda – člen, Bc. Soňa Skalická – člen. 

 Na právním úseku vymáhání pohledávek se z části do platební kázně nájemců 

negativně promítla probíhající finanční krize. Pohledávky nájemců, kteří nevyužili možnosti 

nabídky uzavření splátkového kalendáře a svůj dluh neuhradili, byly následně předávány k 

exekuci. Důsledné vymáhání pohledávek je vedeno snahou o zmírnění propadu mezi 

předepsaným nájemným a skutečným vybraným nájemným od nájemců. 

 V březnu 2010 bylo vloženo do majetku společnosti dalších 56 bytových jednotek, 

které jsou umístěny v různých společenstvích vlastníků jednotek a 2 objekty s nebytovými 

prostory – objekt Kamenná č.p. 5164 a objekt Bezručovo údolí č. 55. V těchto případech je 

nezbytně nutná spolupráce s jednotlivými SVJ a jejich správci.  

 Oblast bydlení je jednou z priorit každého občana a také jedním z ukazatelů životní 

úrovně, proto Chomutovská bytová investuje veškeré dostupné finanční prostředky zpět do 

oprav, péče a údržby bytového fondu, aby nájemcům bytů bylo zajištěno důstojné bydlení. 

Společnost vytvořila i možnost bydlení pro sociálně slabší vrstvu obyvatel, a to v objektu 

v Dukelské ulici. V rámci zkvalitnění bydlení také byly započaty či pokračovaly větší investiční 

akce. Jednalo se především o pokračování započaté výměny starých nevyhovujících oken za 

okna plastová v lokalitách Palackého, náměstí Dr. Beneše a Kadaňská. Do konce roku 2010 

bylo vyměněno 61 % oken v bytech v majetku společnosti. Celkové vynaložené prostředky na 

výměnu činily cca 7,3 milionu Kč. 

 Největší investiční akcí v roce 2010 byla bezesporu rekonstrukce objektu Revoluční 

č.p. 3921, kde proběhla dodávka a montáž nového výtahu, sanace a zateplení obvodového 

pláště, výměna chodbových a sklepních oken v celém panelovém domě. Vynaložená částka 

5,3 milionu Kč dělá z této rekonstrukce nejnákladnější akci v dvouleté historii společnosti. 
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Mezi větší investice do majetku společnosti se řadí i vybudování nové vodovodní přípojky do 

objektu Pod Břízami č.p. 5251. 

 Současně s těmito většími akcemi musela být během roku 2010 v souladu s platnými 

právními předpisy zajištěna běžná údržba a opravy, ať už se jednalo o opravy menšího či 

většího rozsahu, zajištění revizí plynorozvodů, elektrorozvodů, hromosvodů, komínů a 

podobně. Do běžné údržby patří opravy střech, okapů, fasád domů, opravy vodovodních 

stoupaček, opravy a výměny plynových spotřebičů, výměny zařizovacích předmětů, opravy 

kanalizací a další. Do této údržby byly zahrnuty i opravy volných prostorů, které byly 

následně nabízeny zájemcům o bydlení. Celkový objem takto vynaložených prostředků činil 

zhruba 20 milionů Kč. 
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Kapitola 5.: Organizace zřízené krajem 
 

5. 1. Oblastní muzeum v Chomutově 
 

 Příspěvková organizace Krajského úřadu Ústeckého kraje sídlí v bývalém jezuitském 

gymnáziu na Palackého ulici. Kromě ředitelství se zde nacházejí výstavní sály s expozicemi 

zaměřenými na přírodní vědy a etnografii, dále depozitáře, přednáškový sál, knihovna se 

studovnou a technické provozy. Muzeum spravuje a příležitostně veřejnosti otevírá také 

Hvězdářskou věž na jihovýchodním konci budovy. Další výstavní prostory muzea se nalézají 

v přízemí historické radnice a v přilehlém kostele svaté Kateřiny. Oblastní muzeum v roce 

2010 navštívilo 13 771 lidí. Ředitelem je Ing. Stanislav Děd. 

 Muzeum má 12 stálých expozic  

v Chomutově - Gotika severozápadních 

Čech (nejcennější soubor plastik a oltářní 

malby v Krušnohoří – na snímku vlevo), 

Historická lékárna (expozice nábytku a 

vybavení lékárny z kláštera alžbětinek 

v Kadani a dalších), Lapidárium plastik - 

Mnišský dvorek (kamenné artefakty 

v renovovaném historickém prostoru), 

Kostel svaté Kateřiny (obnovený interiér 

nejstarší stavební památky Chomutova z r. 1281), Minerály a horniny Krušných hor 

(exponáty z geologické sbírky), Květena Krušných hor (fotografie krušnohorské flóry), Sál 

Jiřího Popela z Lobkovic (expozice historického interiéru), František Josef Gerstner 

(největšímu místnímu rodákovi k 250. výročí narození), Pohledy do pravěku Chomutovska 

(archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období) a Hvězdy a ostrovy Ilji 

Sainera - Hvězdářská věž (průřez životním dílem chomutovského malíře a mystika). Stálou 

expozicí se stal také oblíbený pohyblivý Fialův betlém s chomutovskými reáliemi, pro který 

byl opraven nový prostor lépe odpovídající hodnotě exponátu v oratoři kostela svaté 

Kateřiny. Letitá vlastivědná expozice Práce a život v Krušných horách byla v provozu jen do 

konce března, poté byla ve výstavním sálu připravována nová expozice Svět Krušných hor ze 

sbírky krušnohorského umění v rámci projektu s městem Annaberg-Buchholz (expozice byla 

otevřena 8. ledna 2011). Oblastní muzeum dále eviduje externí expozice v Městském muzeu 

v Kadani - expozice historie, v zámcích Červený hrádek, Benešov nad Ploučnicí a Korozluky - 

expozice nábytku a v Podkrušnohorském zooparku Chomutov - expozice historie. 

Pracovníci muzea také připravili devatenáct jednorázových výstav, z toho dvě mimo 

Chomutov. Ve vlastních prostorách to postupně byly 40 let Kulturního sdružení Němců v ČR 

(prezentace činnosti v regionech), Historické kočárky M. Šormové (pro děti i rodiče), Tajemný 

svět drobných savců (přírodovědná výstava Národního muzea), Chomutovská výročí I. 

(osobnosti a události), Chomutov mýma očima (meditativní fotografie Vlasty Fišrové), Žijeme 



[112] 
 

spolu (chomutovské menšiny o sobě na první společné výstavě), Hádej, hádej, hádači! (staré 

předměty: jak to fungovalo?), Kněhoznačky Josefa Váchala (originální grafik a jeho ucelený 

soubor ex libris, který byl mimo Chomutova představen už jen v Teplicích), Dívka v modrém 

(k jubileu Zdeny Binterové, nejvýznamnější regionální historičky), Franz Goëss: Praha 1968 

(rakouský fotograf dokumentárně), Po stopách lidové zbožnosti v severních a jižních Čechách 

(dlouhodobě chystaný projekt na základě unikátních fotografií drobných sakrálních objektů 

ze 30. let 20. století), Proměny (dílo česko-německé malířky Dagmar Dost-Nolden s odkazem 

na památku F. Kafky; výstava proběhla v galerii Špejchar), Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - 

básník a politik v kontextu českých dějin (k 500. výročí narození významného humanisty), 

Karin Günther - Odhalená krása (Fotoklub Erlangen, první výstava na základě oficiálně 

navázaných kontaktů Chomutova a Erlangenu), Vánoce v muzeu (staré i nové vánoční 

ozdoby), Obepluli svět (návrat ruských legionářů do vlasti). Další dvě výstavy se uskutečnily 

mimo Chomutov – v Cítolibech Vojenská zdravotní služba na sklonku napoleonských válek 

(v rámci projektu Krušnohoří 1813) a v Annabergu-Buchholzi Stromy světa (fotografie 

Tomáše Míčka, výstava proběhla o rok dříve v Chomutově). 
 

  
 

 Otevřenost muzea k německé minulosti Chomutova je zřejmá i z akcí, které jeho 

pracovníci v roce 2010 připravili nebo se na nich podíleli. Šlo třeba o setkání chomutovských 

krajanů u památníku poválečného pochodu smrti chomutovských Němců v Deutschneudorfu 

nebo setkání bývalých a současných chomutovských občanů v Erlangenu, kmotrovském 

městě německých obyvatel Chomutova. Kritiku muzea až v orgánech kraje si vysloužila 

přednáška dr. Gernota Petera na radnici na téma Krušnohorská jizba v Böhmerwaldmuseu 

Vídeň. Jedinečnou příležitost vidět představení poslední krušnohorské harfenice s písněmi 

doprovázenými na háčkovou harfu nabídl koncert Nancy Thym-Hochrein. Jako každý rok 

muzeum umožnilo lidem volný vstup při Dni památek a historických sídel a Dni evropského 
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dědictví. Posedmé v jeho prostorách proběhla Muzejní noc, kterou tentokrát připravil Výbor 

pro národnostní menšiny právě na téma minorit žijících v Chomutově (na snímku). Z dalších 

každoročně se opakujících akcí to například byla vzpomínka na skladatele Theodora Veidla u 

jeho pamětní desky v rodných Vysočanech, mše k uctění patronky svaté Kateřiny nebo třeba 

svátek Navštívení Panny Marie v Květnově. 

 Důležitou částí mozaiky práce muzea je také publikační a vědecko-výzkumná činnost. 

Výsledkem té první byly v roce 2010 publikace Binterová: Zaniklé obce Doupovska od A do Z 

(německý překlad připravený ve spolupráci s krajanským sdružením), Tomšík: Vzpomínky 

z mého života (posmrtné vydání nedokončených rukopisných vzpomínek jirkovského děkana) 

a Dost-Nolden: Proměny. Chomutovským muzejníkům se také podařilo dokončit dva 

z patnácti vědeckých úkolů. Z těch probíhajících jsou nejvýznamnější Nakládání s civilním 

obyvatelstvem Chomutova v poválečném období odsunu a Tradiční lidová kultura, oba 

spadají do etnograficko-historického průzkumu regionu.  

 

 

5. 2. Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.   

  

 Nemocnice v Chomutově je se sesterskými zařízeními v Mostě, Teplicích, Děčíně a 

Ústí nad Labem součástí akciové společnosti Krajská zdravotní, která je se šesti tisíci třemi sty 

zaměstnanci jednou z největších zdravotnických organizací v ČR. V Chomutově k 31. prosinci 

2010 zaměstnávala 914 pracovníků. Z nich 122 bylo lékařů a zubních lékařů, 8 farmaceutů a 

404 sester a porodních asistentek. Téměř 230 bylo zdravotních nebo odborných pracovníků - 

nelékařů, zbylých asi 150 spadá do kategorií THP a provoz. Ředitelem Nemocnice Chomutov 

byl do 30. června MUDr. Bc. Petr Hossner MBA, který od následujícího dne v důsledku vnitřní 

reorganizace, při níž byly zrušeny funkce ředitelů ve všech pěti nemocnicích, převzal vedení 

úseku systému řízení Krajské zdravotní. Ředitelem celé organizace je Ing. Eduard Reichelt, 

který kdysi působil v chomutovské nemocnici a dva roky ji dokonce z ředitelského postu vedl.   

 Přestože se v roce 2010 o celosvětové hospodářské krizi už tolik nemluvilo, Krajská 

zdravotní, a.s., se s jejími následky stále potýkala, možná dokonce víc než v roce předchozím.  

Docházelo ke snižování příjmů od státu a výpadkům od zdravotních pojišťoven, což musela 

společnost kompenzovat omezováním výdajů a šetřením, které se ovšem nedotklo platů 

zaměstnanců. Přesto zrovna nespokojenost lékařů s výdělky byla stěžejním důvodem 

k odchodům jednotlivců za prací do zahraničí, později příčinou celorepublikové výzvy 

Lékařského odborového klubu Děkujeme, odcházíme. V jejím rámci přijaly nemocnice 

v Ústeckém kraji do konce roku výpovědi 134 lékařů, v Chomutově naštěstí jen jediného. 

Stále otevřená je kauza zakázky z října 2008 týkající se nákupu zdravotnických přístrojů za 

420 milionů korun, v jejíž souvislosti se hovoří o předražení nákupu až o 50 %. Ministerstvo 

část dotace zatím zadržuje a čeká na výsledky auditů, společnost obvinění označuje za 

účelové. Přes všechny problémy finančního rázu Krajská zdravotní, a.s., vykázala za rok 2010 

zisk 60 milionů korun, největší od založení společnosti v roce 2007. 
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 Přímo v Chomutově se nadále přetřásala kauza onkologie, jejíž potíže začaly v závěru 

roku 2008, kdy jí byl odebrán statut komplexního onkologického centra. Přestože se vzápětí 

stala odloučeným pracovištěm onkologického centra Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem 

a pro pacienty ze spádové oblasti se tak nic nezměnilo, zdravotní pojišťovny odmítají platit 

biologickou léčbu. Tím pádem hrozí, že několik set onkologických pacientů s tímto druhem 

léčby by muselo dojíždět do Ústí nad Labem. Tam by jim pojišťovny platily nejen péči na 

mnohem starším, hůře vybaveném a pod náporem nových pacientů přetíženém pracovišti, 

ale i dopravu sanitkou z bydliště. Uvedení nelogického modelu do praxe brání pouze dobrá 

vůle Všeobecné zdravotní pojišťovny, která uzavírá s Krajskou zdravotní, a.s., smlouvy na 

proplácení biologické léčby v Chomutově, bohužel vždy až po složitých jednáních a výhradně 

roční, čímž jen živí nejistotu.  

 Nemocnice Chomutov tedy provozuje tato pracoviště (abecedně): anesteziologicko-

resuscitační oddělení, ambulance pohotovostní péče, ambulance pro léčbu bolesti, centrální 

operační sály, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, hematologicko-transfuzní 

oddělení, chirurgické oddělení, interní oddělení, klinická psychologie, kožní oddělení, 

léčebna dlouhodobě nemocných, lékárna, neurologické oddělení, oční oddělení, oddělení 

domácí péče, oddělení klinické biochemie, oddělení nukleární medicíny, onkologické 

oddělení, ortopedické oddělení, otorhinolaryngologické oddělení, patologické oddělení, 

plicní oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační oddělení, sociální sestry, urologické 

oddělení. Tři z nich, onkologické oddělení, neurologické oddělení a oddělení nukleární 

medicíny, spadají do kategorie tzv. center excelence Krajské zdravotní, a.s. Znamená to, že 

jde o vysoce specializovaná pracoviště, která poskytují zdravotní péči na špičkové evropské 

úrovni a také se podílejí na vývoji nových metod v medicíně a na jejich zavádění do praxe.  

 Nemocnice Chomutov v roce 2010 provedla 175 271 ambulantních ošetření a 4 141 

operací. Hospitalizovala 17 808 pacientů, celkový počet ošetřovacích dnů byl 95 845, 

průměrná ošetřovací doba činila 5,4 dne. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 429 lůžek, z toho 

38 bylo na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 67 %. Samostatná evidence 

léčebny dlouhodobě nemocných uvádí 81 lůžek s využitím na 92 %. Hospitalizovaných bylo 

312, počet ošetřovacích dnů 27 279 a průměrná ošetřovací doba 87 dnů.   

 Pokračovalo vybavování jednotlivých oddělení chomutovské nemocnice novými 

přístroji a zařízeními. Na gynekologickém oddělení byla čtyři lůžka doplněna o prostředky 

monitorovací techniky. Hematologicko-transfuzní oddělení získalo nový zamrazovač krevní 

plazmy a novou centrifugu. Vybavení otorhinolaryngologického oddělení bylo rozšířeno o 

endoskopické instrumentárium a tympanometr. Oční oddělení získalo nové zařízení pro 

biometrii oka. Oddělení operačních sálů bylo vybaveno novým sterilizátorem a operačním 

stolem. Dětské oddělení získalo doplňkové vybavení k speciálnímu výhřevnému lůžku. Interní 

oddělení má k dispozici nový gastroskopický přístroj. 

 V průběhu roku 2010 uspořádala Nemocnice Chomutov, o. z., tři odborné celoústavní 

semináře s různým zaměřením. Dále 30. září a 1. října již po šesté zorganizovala celonárodní 

Konferenci registrovaných sester (KORN), tentokrát ke 40. výročí SZŠ Chomutov zaměřenou 

na vzdělávání, vzdělanost a kompetence absolventů v praxi. Zapojila se také do průzkumu 

spokojenosti pacientů českých nemocnic, kde skončila na čtvrtém místě v rámci kraje. 
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Kapitola 6.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek 
 

Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky – republiková Policie České republiky a 

městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a pravomoce 

prolínají, pro běžný život ve městě je důležitější činnost městské policie, která se stala 

základním nástrojem udržení pořádku. Republiková policie hlídky z ulic Chomutova postupně 

stáhla, nyní se zaměřuje spíše na oblast kriminality a na závažnější bezpečnostní a pořádková 

rizika. 

Následující podkapitoly jsou jen mírně zkrácenými a stylisticky upravenými oficiálními 

výstupy obou policejních složek, přičemž Policie ČR podává o své činnosti částečně zkreslený 

obraz, neboť do zprávy zahrnula pouze údaje za jedenáct měsíců roku 2010. 

 

6. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 
 

 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2010 ve srovnání s rokem 2009 

Rozloha teritoria Územního odboru Chomutov je 936 km2 a počet obyvatel je 129 527 

(listopad 2010). Pod odbor spadá celkem 44 obcí a 163 částí obcí. Do 30. listopadu 2010 

došlo na vymezeném teritoriu k poklesu nápadu kriminality proti roku 2009 o 8,71 %, tedy o 

444 případů. Zaznamenáno bylo 4 655 trestných činů, což činí 359 trestných činů na 10 tisíc 

obyvatel. Současně s tím došlo k poklesu počtu objasněných trestných činů o 18,69 % (o 483 

případů). Objasněno bylo 2 101 trestných činů, tj. 162 na 10 tisíc obyvatel. Meziročně došlo 

také k poklesu počtu stíhaných osob o 16,5 %, tedy o 403 oproti roku 2009, když stíháno bylo 

2 039 osob. Objasněnost celkové kriminality dosáhla 45,13 % (-5,55 %). 

Ve zkráceném přípravném řízení bylo za hodnocené období řešeno 577 trestných činů, z toho 

93,41 % službou pořádkové policie a 6,59 % službou dopravní policie. Ve srovnání s rokem 2009 to 

znamená pokles o 180 případů. Důvod snížení je nutno spatřovat v legislativních změnách, kdy 

některé trestné činy přešly do oblasti přestupků. Dále pak pokračuje snaha eliminovat trestnou 

činnost postupem, kdy i případy splňující podmínky pro zpracování ve zkráceném přípravném řízení 

jsou při opakování stejným pachatelem předávány službě kriminální policie a vyšetřování.  

 

Leden až listopad 2006 2007 2008 2009 2010 

Zahájeno případů 685 927 666 757 577 

 

Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

 Nejvyšší je podíl majetkových trestných činů - 61,22 % (2 850 případů) z celkového 

nápadu kriminality. Další v pořadí je zbývající kriminalita 12,89 %, ostatní trestné činy 9,35 %, 

hospodářské trestné činy 8,94 %, násilné trestné činy 6,85 % a mravnostní trestné činy, které 
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jsou zastoupeny 0,75 %. Na 10 tisíc obyvatel tedy připadá největší počet majetkové trestné 

činnosti - 220 případů a nejméně mravnostních činů – necelé 3 případy.  

 Nejvyšší nárůst Územní odbor Chomutov zaznamenal u trestných činů maření výkonu 

úředního rozhodnutí, a to o 614 %! U trestných činů podvodu to bylo o 54,55 % a u ublížení 

na zdraví o 37,14 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u ostatních trestných činů, kde došlo ke 

snížení o 88,99 %, dále u trestných činů porušování autorského práva o 62,50 % a úvěrových 

podvodů o 58,82 %.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je možno konstatovat, 

že 51,06 % nápadu kriminality připadá na samotný Chomutov. Celkem 20,17 % se na nápadu 

kriminality podílí OOP ČR Jirkov, 12,16 % pak OOP ČR Kadaň a 9,00 % OOP ČR Klášterec nad 

Ohří. Nejnižší podíl má OOP ČR Radonice s 2,32 %, OOP ČR Březno s 2,36% a OOP ČR Vejprty 

s 2,92 %.  

 

Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO 

 Mezi kriminogenní faktory, které mají vliv na vznik trestné činnosti v teritoriu ÚO 

Chomutov, můžeme stále řadit následující: 

sociální – stále stoupající procento nezaměstnaných (15 %), tím pádem menší kupní síla 

obyvatelstva, což se projevuje v nárůstu majetkové trestné činnosti, zejména krádežemi 

barevných kovů na železničních tratích. Dlouhodobě je teritorium ÚO Chomutov jedním 

z nejpostiženějších rozvodovostí, což se projevuje vysokým počtem trestných činů zanedbání 

povinné výživy (356). 

demografické – ÚO Chomutov je příhraniční oblast, z čehož vyplývá zvýšený počet návštěv 

(zejména z Německa) za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. Pět velkých měst (Chomutov, 

Kadaň, Jirkov, Klášterec nad Ohří a Vejprty) zase zaručuje větší anonymitu vedoucí k nárůstu 

pouliční kriminality související s turistikou a sociální situací. Dalším faktorem je sousedství se 

stejně rizikovým Mosteckem. Nárůstem počtu rekreačních zařízení v okolí Nechranické 

přehrady dochází ke zvýšení zejména majetkové kriminality v letním období. Vysoký počet 

supermarketů ve městech přispívá k růstu počtu vykrádání aut na parkovištích a zároveň zde 

dochází k vysokému počtu krádeží uvnitř těchto obchodů. Negativně bezpečnostní situaci u 

majetkové trestné činnosti ovlivňují stále se rozšiřující průmyslové zóny u Chomutova, 

Kadaně a Klášterce nad Ohří a provádění generální opravy elektrárny Tušimice.  

vnitřní – zejména nedostatek financí s nerovnoměrnou možností jejich čerpání. Mnohdy 

vede k omezování výkonu služby (zejména přímého výkonu služby – prevence) nedostatečné 

technické vybavení (zaostávání za pachateli trestné činnosti), nárůst administrativy, 

přibývání úkolů policie, snižující se stavy policistů a nedostatek zkušených policistů.  

 

Pachatelé trestné činnosti 

Za rok 2010 poklesl počet stíhaných pachatelů o 16,50 % v porovnání s rokem 2009, 

poklesl i počet podílu recidivistů o 0,4 %. Poklesl také podíl dětí o 28,57 % a mladistvých o 

20,22 %. Srovnání struktury pachatelů trestné činnosti je dobře patrné z následující tabulky: 
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leden až 

listopad 

počet  

pachatelů 

z toho  z toho  z toho  

recidiva v % dětí v % mladiství v % 

rok 2007 2 928 1 675 57,20 % 64 2,20 % 133 4,50 % 

rok 2008 2 455 1 323 53,89 % 85 3,46 % 107 4,36 % 

rok 2009 2 442 1 314 53,81 % 35 1,43 % 89 3,64 % 

rok 2010 2 039 1 089 53,41 % 25 1,23 % 71 3,48 % 

 

 

Oběti trestné činnosti 

Oběti trestné činnosti mohou ze zákona žádat ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí 

peněžité pomoci. Když ministerstvo považuje za nutné žádost o poskytnutí peněžité pomoci, 

o níž žádá sám poškozený mimo trestní řízení, nějakým způsobem doplnit, pověří příslušný 

policejní útvar, který věc prošetřoval. Vzhledem k tomu, že policejní útvary se již zpětně 

nedozvědí, kdo o peněžitou pomoc jako oběť trestného činu žádal, není možné toto blíže 

specifikovat či porovnávat. Policie České republiky také pomáhá obětem domácího násilí, 

kde územní odbor úzce spolupracuje s DONA centrem v Ústí nad Labem, což je poradna pro 

osoby ohrožené domácím násilím občanského sdružení Spirála. Za hodnocené období bylo 

řešeno 110 případů vykazujících znaky domácího násilí, vykázáno z domácnosti bylo 30 osob, 

ve všech případech to byli muži. 

 

Pátrání po osobách a věcech 

 V roce 2010 bylo na území odboru vyhlášeno pátrání po 535 osobách a odvoláno 

pátrání po 549 osobách. Rozborem bylo zjištěno, že se snížil počet vyhlášených pátrání po 

osobách, na které byl soudem vydán příkaz k zatčení, a to o 12,31 %. Naopak se zvýšil počet 

pátrání po pohřešovaných osobách o 35,38 %. Časté je také pátrání po vozidlech - v roce 

2010 jich bylo vyhlášeno 249 a odvoláno 131, tedy 52,61 %. Dále bylo vyhlášeno pátrání po 

683 poznávacích a evidenčních značkách vozidel a vypátráno jich bylo 51, tedy 7,47 %. 

 

Přestupky 

U přestupků statistika udává mírný nárůst o 132 přestupků, tedy o 3,89 %. Nepodařilo 

se udržet jejich objasněnost, která klesla o 140 skutků, to znamená o 7,53 %. Jako pozitivní 

skutečnost lze hodnotit snížení počtu majetkových přestupků, kterých bylo o 219 a tedy o 

13,15 % méně. Ovšem objasněno jich bylo 584, což je o 206 méně. Nepodařilo se tedy při 

sníženém nápadu objasnit více přestupků než v roce 2009. Z uvedeného souhrnu a statistik 

z předchozích let je zřejmé, že nápad i objasněnost mají kolísavou tendenci, tedy že 

nedochází k razantnímu navyšování počtu přestupků, ale je možno pozorovat postupné 

snižování jejich objasněnosti. 
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Majetková kriminalita 

 U trestné činnosti majetkového charakteru došlo k poklesu o 1,86 %. Co se týká 

jednotlivých kategorií, k nejvyššímu nárůstu ve srovnání s rokem 2009 došlo u vloupání do 

ostatních objektů (o 19,55 %) a u případů krádeží vloupáním (o 11,71 %). Naopak k poklesu 

došlo u krádeží jízdních kol (o 53,05 %) a u kapesních krádeží (o 21,82 %). Ke krádežím 

motorových vozidel v současné době dochází ve dvou liniích. V první jsou vozidla do 20 000 

korun, kdy jde převážně o vozidla značek Fiat, Ford Escort, Ford Fiesta, Škoda Favorit a Škoda 

Felicie, které pachatelé následně rozebírají na náhradní díly, případně je rozřežou do šrotu. 

V některých případech také slouží jako dopravní prostředek ke svezení. V druhé jsou dražší 

auta koncernu VW, Audi a Seat, která jsou zcizována pro následnou legalizaci, případně na 

náhradní díly.  

 

Hospodářská kriminalita 

 U hospodářské kriminality lze konstatovat, že došlo k poklesu počtu šetřených věcí o 

12,97 %. V průběhu roku 2010 byl na oddělení hospodářské kriminality rozpracován případ 

podezření z korupce, kdy starosta jedné horské obce měl přijmout hotovost za účelem 

změny územního plánu. Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu případů trestných činů 

podvodů o 54,55 % a neoprávněného držení platební karty o 20,63 %. K poklesu došlo u 

trestných činů porušování autorského práva (o 62,50 %), u úvěrových podvodů (o 58,82 %) a 

u porušování ochranné známky (o 55,56 %). U trestných činů podvodů pokračuje trend 

nárůstu podvodného telefonické či internetového objednávání různého zboží, kdy pachatel 

se fiktivně vydává za majitele firmy. Zboží je pak dodáváno kurýrní přepravou na různá místa, 

kde je pod falešnou identitou přebírá neznámý pachatel. Faktury pak samozřejmě nejsou 

placeny.   

 

Korupce 

 V rámci územního odboru nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo 

občanských zaměstnanců. Vlastní kontrolní činností nebyly zjištěny ani žádné poznatky.  

 

Násilná kriminalita 

 Násilná kriminalita zaznamenala pokles nápadu trestné činnosti o 2,74 %. V roce 2010 

byly zaznamenány tři vraždy a dvě se podařilo objasnit. Oproti roku 2009 došlo k poklesu u 

trestných činů loupeže (o 24,44 %), z nichž nejvíce je pouličních. Speciální podkategorií jsou 

pouliční přepadení žen, kdy předmětem zájmu pachatele je kabelka. Nárůst byl naopak 

zaznamenán u trestných činů vydírání (o 20,83 %), zvýšil se i počet případů porušování 

domovní svobody (o 16,13 %).  

 

Mravnostní kriminalita 

 Ve sledovaném období došlo k úbytku mravnostní kriminality o 10,26 %. U žádného 

ze sledovaných trestných činů nebyl zaznamenán nárůst. Nejvýznamnější pokles vykazují 

trestné činy znásilnění, a to o 26,67 %. Byly zaznamenány dva případy kuplířství. Stále se 
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snižuje počet prostitutek na silnicích I/7 a I/13, k čemuž významně přispěla iniciativa města, 

které na riziková místa nechalo umístit kamerový systém. Šetřeno bylo 48 případů výroby 

drog a šíření toxikomanie a současně s tím bylo provedeno 9 domovních prohlídek a 

zajištěno 10 laboratoří na výrobu pervitinu.  

 

Kriminalita s extremistickým podtextem 

Trestná činnost s extremistickým podtextem je v porovnání s rokem 2009 přibližně 

stejná co do počtu i co do intenzity a způsobu provedení. V této souvislosti je však třeba 

zdůraznit, že pouhá evidence trestné činnosti neodráží skutečný stav extremistických postojů 

společnosti, neboť jejich velká část je latentních. V roce 2010 byly řešeny 4 trestné činy a 3 

přestupky s rasovým podtextem. Přitom došlo k značným změnám ve způsobu jejich páchání.  

Komunikace a svolávání extremistů z levicového i pravicového spektra se odehrává přes 

internet, zejména pak prostřednictvím sociální sítě Facebook, což policie neumí a nemůže 

sledovat. Příznivci ultrapravicové Dělnické strany přešli k přejmenované Dělnické straně 

sociální spravedlnosti. Zároveň došlo k specializaci jednotlivých členů, kdy představitelé 

strany s politickými ambicemi již nefigurují jako svolavatelé či oznamovatelé akcí, čímž sledují 

argumentační výhodu při následných soudních sporech.   

Chomutov se v rámci České republiky řadí mezi územní odbory se zvýšenou aktivitou 

extremistických skupin, i když proti roku 2009 došlo k snížení jejich aktivit. To lze přičítat 

snaze těchto skupin uspět na polické scéně v parlamentních i komunálních volbách a 

částečně i zvýšenému tlaku společnosti proti těmto uskupením.   

 Policie ČR v roce 2010 na Chomutovsku kromě celkového monitorování činnosti 

Dělnické strany (později Dělnické strany sociální spravedlnosti) sledovala zejména setkání 

Romů na akci Romfest 2010 v Klášterci nad Ohří, dále v součinnosti s policií SRN a Cizineckou 

policií sraz příznivců motorkářského gangu Hells Angels a také předvolební mítinky Dělnické 

strany sociální spravedlnosti v rizikových lokalitách Kadaň, Prunéřov, Chomutov a Jirkov. 

  

Bezpečnost silničního provozu 

 V dopravní nehodovosti v teritoriu ÚO Chomutov došlo v roce 2010 ve srovnání 

s rokem 2009 k poklesu o 7,31 %  (o 862 dopravních nehod). Při nehodách zemřelo 14 osob, 

což je o 5 více než v roce 2009. Těžce bylo zraněno 47 osob, lehce zraněných bylo 189. Škoda 

na vozidlech činila 38 548 100 korun. Dopravní nehody pod vlivem alkoholu byly zjištěny u 58 

řidičů. Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy, který se na dopravní 

nehodovosti podílí 49,43 %. 

 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy je ve stejných intencích jako v  roce 

2009. Činnost pořádkové služby je zaměřena především na odhalování a předcházení trestné 

činnosti spočívající v krádežích kovových částí železničních tratí a z odstavených železničních 

kolejových vozidel, kde dochází i ke krádežím barevných kovů. Dále je pozornost věnována 

zejména hlavnímu nádraží Chomutov, kde se ve větší míře shromažďují, hlavně v podzimních 
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a zimních měsících, občané bez trvalého bydliště (bezdomovci). V rámci zvýšeného dohledu 

proběhly republikové bezpečnostní akce Nádraží a Výhybka, které byly zaměřeny na trestnou 

činnost majetkového charakteru.  

 

Oblast veřejného pořádku 

V důsledku rivality fanoušků jsou jako rizikové vyhodnocovány některé zápasy první 

hokejové ligy. V těchto případech územní odbor přijímá vlastní bezpečnostní opatření, kdy je 

přímo do dění nasazeno určité množství policejních komisařů služby kriminální policie a 

vyšetřování a dále bývá zpravidla povolána pořádková jednotka ÚO Chomutov, která je 

případně posilována z okolních útvarů. Akce takto zabezpečené proběhly vždy bez jakýchkoli 

problémů. Společně s městskými policisty v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Kadani a Jirkově 

jsou pořádány kontrolní akce zaměřené též na požívání alkoholu mladistvými. K této 

problematice proběhly i dvě celorepublikové akce Mládež, a to za účasti pracovníků OSPOD a 

živnostenského úřadu. Všechny zjištěné případy protiprávního jednání spadaly do kategorie 

přestupků. Zajímavostí je, že většina zjištěných podnapilých jsou dívky. Dále byly zajišťovány 

různé kulturní, sportovní a společenské akce, například Chomutovské slavnosti, cyklistický 

závod, hudební festival Otevřeno, technopárty, festival Vysmáté léto, Lázeňské slavnosti a 

podobně. V neposlední řadě byl zajišťován veřejný pořádek v době konání předvolebních 

mítinků politických stran a zajištěn bezproblémový průběh parlamentních voleb a voleb do 

zastupitelstev měst a obcí. 

  Na základě naplňování projektu Cíl 3 byly zajišťovány společné akce s policií SRN, a to 

jak na českém území, tak na německém. Společné akce byly zaměřeny zejména na spolupráci 

v dopravě, v rámci mezinárodních akcí TISPOL a na zvýšení bezpečnosti v příhraničních 

oblastech obou států. V souvislosti s touto činností se rozběhla bezpečnostní opatření České 

příhraničí a nově Sousedé. Celkově lze konstatovat, že v průběhu roku 2010 nedošlo v okrese 

Chomutov k hromadnému narušení veřejného pořádku.  

 

Oblast Integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva, krizového řízení a 

civilního nouzového plánování 

Územní odbor Chomutov v rámci integrovaného záchranného systému zasahuje u 

požárů, dopravních nehod a úniků nebezpečné chemické látky. V roce 2010 to bylo u 347 

požárů, 185 dopravních nehod a 49 úniků nebezpečné látky. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

 Vedoucím Územního odboru Chomutov je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. K 1. prosinci 

2010 byl na územním odboru plánovaný stav 400 tabulkových míst, přitom skutečný stav byl 

390,6. Vysokou školu studovalo 33 policistů. V ekonomické oblasti došlo k zásadním 

změnám, ÚO Chomutov se potýká a bude potýkat s nedostatkem finančních prostředků. 

V oblasti služební přípravy je možno konstatovat zlepšení výsledků policistů při prověrkách 

ze střelecké přípravy i z používání donucovacích prostředků.  
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Prevence 

Oblasti prevence je stále věnována vysoká pozornost. Pracovníci prevence i jejich 

spolupracovníci ze základních útvarů, dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a 

vyšetřování pořádali besedy na základních, středních i mateřských školách na různá témata.  

Prioritou bylo přiblížení práce policie veřejnosti, proto třikrát proběhl Den otevřených dveří 

pro žáky základních škol v Chomutově. Ve spolupráci s ostatními složkami územního odboru 

byla zajištěna účast na dopravních akcích Zebra se za tebe nerozhlédne v Jirkově, Klášterci 

nad Ohří, Kadani, Radonicích a Chomutově. V dubnu proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže 

pro mateřské školy, v květnu Bambiriáda, po ní v součinnosti se složkami integrovaného 

záchranného systému akce Mladý záchranář, dále Den s policií v rámci projektu Auto*mat Na 

zelenou, též Dny dětí postupně pro školáky z Údlic, ze sídliště Zahradní a z Jirkova. V závěru 

června se konal Dětský den s policií v policejním areálu Nechranice. Následovaly Bezpečný 

konec prázdnin s policií v Jirkově, Den bez úrazů v DDM Chomutov a oslavy založení ZŠ na 

Kadaňské ulici. Územní odbor Chomutov pokračoval ve spolupráci s policisty ze Saska. S nimi 

se zúčastnil POLDI Live na ZŠ Chomutovská v Kadani. Přednášková činnost se nesoustřeďuje 

jen na děti, ale i na seniory, pro které jsou pořádána setkání s upozorněním na bezpečnostní 

rizika. Nedílnou součástí činnosti je také komunikace se sdělovacími prostředky. Každý den 

jsou na internetových stránkách ÚO Chomutov zveřejňovány zprávy o bezpečnostní situaci.  

 

Ostatní 

Na Chomutovsku se rozvinula spolupráce se samosprávami měst a obcí. Definována 

byla uzavřením koordinačních dohod o spolupráci se všemi městy a mnoha obcemi. Dohoda 

s městem Chomutov byla rozšířena o spolupráci na úseku začleňování národnostních menšin 

do veřejného života. V souvislosti s programem Partnerství se i nadále připravují podmínky 

pro propojení kamerového systému Městské policie v Jirkově s PČR OOP Jirkov. V Chomutově se 

takovéto propojení zatím nepodařilo zrealizovat. Bohužel nedošlo k realizaci přestěhování 

útvaru OOP Chomutov – Kamenná do společného objektu s Městskou policií Chomutov, když 

tento úmysl ztroskotal na nedostatku finančních prostředků města.  

ÚO Chomutov v rámci naplňování reformy policie rozšířil kontakt se státní správou a 

místní samosprávou v lokalitách svého působení. Ke zlepšení informovanosti těchto orgánů a 

přeneseně i celé veřejnosti jsou jim od března zasílány nejzákladnější informace týkající se 

policejního útvaru a aktuální údaje o bezpečnostní situaci na daném území. Zároveň v rámci 

Community Policing jsou jednotlivé útvary územního odboru a jejich činnost prezentovány v 

Chomutovském deníku.  

 

Závěr 

V roce 2010 odpovídala struktura a výše trestné činnosti a vývoj bezpečnostní situace 

specifikám teritoria územního odboru, změnám v trestním zákoně a změnám v organizaci 

policie. Územní odbor dosáhl odpovídajících výsledků v rámci Ústeckého kraje i v rámci celé 

České republiky. Je předpoklad, že i v dalším období nedojde ve vývoji bezpečnostní situace 

na Chomutovsku k žádným pronikavým změnám. 
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6. 2.  Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2010 
 

 Městská policie pod vedením ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2010 zabezpečovala 

místní záležitosti veřejného pořádku a plnila další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. a dalších 

souvisejících zákonů. Při naplňování úkolu vycházela z konkrétních potřeb města Chomutova 

jako organizace reprezentované jeho vedením a zastupitelstvem a také z potřeb a požadavků 

občanů, jejich podnětů a stížností či poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.  

 

Prioritní činnost byla zaměřena na tyto oblasti: 

 ochrana bezpečnosti osob a majetku 

 čistota města 

 dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města  

 dohled nad veřejným pořádkem obecně 

 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití 

 noční klid 

 dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích (v nezbytném 

rozsahu potřeb samosprávy) 

 potírání pouliční prostituce 

 součinnost s orgány a organizacemi města, popř. jinými subjekty (asistence, ostrahy, 

zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí apod.) 

 

 Při plnění těchto úkolů MěPo neřešila pouze následky porušování zákonných norem, 

ale její práce spočívala především v jejich předcházení. Jednalo se jednak o samostatnou 

činnost oddělení prevence kriminality a dále činnosti, které byly prováděny jako součást 

přímého výkonu služby. I v roce 2010 pokračovala MěPo v činnostech v rámci projektu 

Záchranný kruh, které přinesly zásadní posun v práci strážníků směrem k potřebám občanské 

veřejnosti.  

 

Hlavním cílem těchto kroků bylo: 

 poskytovat občanům města především ochranu a pomoc pro jejich bezpečnější, 

klidnější a kvalitnější život 

 neznepříjemňovat jejich život zbytečným obtěžování a bezúčelným zatěžováním  

 efektivně využívat represivní nástroje, metody a zákonná oprávnění strážníků 

k zajištění dodržování zákonných norem proti všem, kteří je porušují a zasahují tak do 

základních práv občanů města a spořádaného chodu života jeho obyvatel a 

návštěvníků 

 

K naplňování tohoto úkolu přispělo: 

 navýšení podílu pěší pochůzkové služby efektivnější organizací práce a optimalizací 

režimu dne s ohledem na operativnost a aktuální potřeby bezpečnostní situace  
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 dokončení dvou vzájemně provázaných projektů, a to Úprava a rozšíření MKDS 

Chomutov a Rekonstrukce a přestěhování sídla MěPo Chomutov do ulice Dřínovská 

v září 2010 

 zvyšování využitelnosti záznamových zařízení a operativní techniky (MKDS, GPS, 

telefonní záznamy, přenosná monitorovací zařízení, PCOO apod.) včetně maximální 

precizace při následných analýzách jejich výstupů (důkazní materiál apod.) pro další 

využití ze strany MěPo, PČR a organizací města 

 prohlubování spolupráce s úřadem práce a MVČR s cílem získávat pracovní síly 

prostřednictvím dotačních titulů. V roce 2010 MěPo takto využila 14 občanů na 

pozicích pracovníků dohledu nad veřejným pořádkem a „manipulantů botičkářů“  

 zapojení občanské veřejnosti do aktivní spolupráce s MěPo formou získávání podnětů 

s efektem zpětné vazby, kdy byli odpovědní strážníci (velitelé) pověřováni sběrem 

prvotních informací o vznikajících nebo již vzniklých problémech jakékoliv povahy. 

Následně prověřovali skutečný stav (formou osobního kontaktu s občany, místním 

šetřením), vyhodnocovali jej a navrhovali potřebná opatření k jejich eliminaci nebo 

odstranění 

 preventivní činnost (viz dále) 

 

Personalistika 

 Personální složení Městské policie Chomutov bylo oproti roku 2009 poměrně stálé, 

došlo jen k částečným obměnám. Jednotlivci, kteří neměli ochotu, chuť nebo schopnost 

přizpůsobit se vysokým nárokům na tuto společensky odpovědnou práci, byli nahrazeni 

novými lidmi. Při jejich výběru byl kladen důraz především na osobní předpoklady každého 

jednotlivce, jeho bezúhonnost, spolehlivost, vzdělání, jazykové vybavení a zdravotní, duševní 

i fyzickou způsobilost. Cílem změn bylo postupné zvyšování profesionální úrovně organizace, 

zejména však zkvalitňování práce strážníků tak, aby jejich osobní přístup k občanovi jako 

zákazníkovi splňoval požadavky na pracovníka veřejné správy, aby vystupování strážníků na 

veřejnosti zvyšovalo jejich kredit a bylo základem jak pro úspěšné plnění náročných úkolů, 

tak pro samotnou reprezentaci MěPo, potažmo celého města. 

 

Výkon 

 Vlastní činnost MěPo lze rozdělit do tří kategorií: 

 činnosti na základě zákonů a jiných právních předpisů, tedy řešení přestupků na 

úsecích veřejného pořádku (skládky a znečištění), občanského soužití a rušení 

nočního klidu, státní správy a samosprávy (nařízení, např. tržní řád, vyhlášky, např. 

psi, hluk, jiné správní delikty), dopravy (obecné přestupky, odtahy, botičky), majetku, 

alkoholu a toxických látek, dále řešení pachatelů trestné činnosti, osob v pátrání, 

vozidel v pátrání, odchycených zvířat 

 činnosti spojené s akcí Záchranný kruh, tedy řešení prostituce, drog, záškoláctví, 

preventivní kontroly veřejného prostranství, kontroly provozoven (alkohol, drogy, 



[124] 
 

VHP, místní poplatky, zneužívání dávek atd.), pravidelné kontroly bytů a rodin (řádné 

a následné kontroly), podněty občanů 

 ostatní činnosti, tzn. zajišťování (kulturní, společenské a sportovní akce), asistence 

(bytové správy, PČR, RZS, exekuce, organizace města), ostrahy (magistrát, dávky), 

prověřování pobytů a doručování písemností, dohled na přechodech u škol  

 

Prevence kriminality a BESIP  

 Na úseku prevence kriminality bylo v roce 2010 navázáno na zkušenosti z předchozích 

období. Osvědčené projekty, přednášky a besedy pro cílovou skupinu dětí a mládeže byly 

druhým rokem doplněny o přednášky na téma šikana a kyberšikana pro žáky 6. tříd 

základních škol. Pokračovala přednášková činnost a besedy na téma bezpečné chování a 

prevence kriminality se skupinami seniorů. Zároveň byly v roce 2010 zrealizovány dva 

projekty prevence kriminality podpořené státní účelovou dotací (bezpečnostní řetízky do 

dveří pro seniory a víkendové výlety pro děti sdružované v nízkoprahovém zařízení na 

Kamenné) a jeden projekt krajské úrovně (na vybavení herny pro děti a mládež z Klokánku 

FOD Chomutov).  

 Základním pilířem činnosti úseku jsou přednášky zaměřené na děti, mládež a seniory. 

Pracovníci prevence kriminality v roce 2010 uspořádali 20 přednášek pro předškoláky v MŠ, a 

to v oddělených blocích BESIP a obecná kriminalita, simulace různých situací, které se dítěti 

mohou přihodit, dále 27 přednášek v 1. třídách základních škol na stejná témata doplněná o 

varování před nástrahami cesty do školy, 21 přednášek s opakovacím testem pro 2. třídy ZŠ, 

20 přednášek pro 3. třídy ZŠ na téma domácí mazlíčci – zodpovědnost, nutnost rozdílného 

chování k cizím zvířatům, 17 přednášek ve 4. třídách ZŠ na téma BESIP a také 19 přednášek 

pro 6. třídy na téma projevy šikany a hrubého chování. Dále proběhlo 8 setkání s aktéry 

projektu Mladý preventista na základních školách Zahradní a Březenecká (tříčlenná družstva 

žáků z 6. a 7. tříd), akce Hravé odpoledne s městskou policií na ZŠ v ulici 17. listopadu, 

Drakiáda a soutěž o nejhezčího draka pro děti na ZŠ na Březenecké, Den dětí na Kočičáku a 

akce pro děti a rodiče Pozor, červená v MŠ v Růžové ulici. Osmkrát pracovníci úseku navštívili 

seniory v klubech důchodců, kde si s nimi povídali o opatrnosti na poště, při nakupování, 

před kapesními zloději, při výběru peněz z bankomatů, při cestování v MHD a o možnostech 

sebeobrany, další přednášku provedli pro diabetiky. Na třech základních školách pravidelně 

vybírali schránky důvěry a vyhodnocovali dopisy. Nejrozsáhlejší vlastní akcí pro veřejnost 

byla Městská policie vás baví, která proběhla v rámci cyklu Rok dítěte a rodiny. Svou činnost 

MěPo prezentovala také na Bambiriádě na Kamencovém jezeře a na Happy day aneb 

prevence zábavně před divadlem. V neposlední řadě se podílela na komunitním plánování 

účastí v pracovních skupinách Rodina a dítě a Osoby v krizových situacích.     

 

Technické oddělení 

 Technické oddělení se převážně soustředilo na dokončení vzájemně provázaných 

projektů úpravy a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a rekonstrukce 

nového sídla MěPo v Dřínovské ulici. Nová budova byla připravena v září, následně proběhlo 
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přestěhování a v dalších měsících se technické oddělení věnovalo plnému zprovoznění a 

doladění podpůrných systémů (GPS, RDST, PCO, síťové služby, MKDS), viz snímek. 
 

  
 

Technika a městský kamerový dohlížecí systém 

 V rámci úpravy a rozšíření kamerového systému došlo k výměně základní technologie 

řídícího střediska, k transformaci systému na plně digitální a k rozšíření o sedm kamerových 

terminálů. Tím se zvýšila kvalita a využitelnost MKDS. Projekt dále zahrnoval vybudování 

bezpečnostní ethernetové sítě sloužící k přenosu dat mezi prvky bezpečnostních systémů 

MěPo Chomutov. V prosinci byl systém rozšířen o mobilní podsystém sloužící k řešení 

nárazového výskytu pouliční kriminality. K závěru roku městský kamerový dohlížecí systém 

čítal 28 stabilních kamerových terminálů a 1 mobilní kamerový terminál.  

 

Parkovací systém 

 V průběhu roku byla prováděna běžná údržba parkovacích automatů a také činnosti 

spojené s výběry a odvodem finančních prostředků z parkovacího systému. Došlo k rozšíření 

systému parkování do ulic Kochova a Čechova instalací dvou nových parkovacích automatů.  

 

Odstavné parkoviště v Kosmově ulici 

 V roce 2010 bylo na odstavné parkoviště na základě nucených odtahů umístěno 336 

vozidel. K vydání a zaplacení řádných poplatků došlo v 278 případech. Ostatní vozidla byla 

evidována jako věc opuštěná, která se po legislativním procesu likvidují. K sešrotování bylo 

odevzdáno 80 vozidel. K 31. prosinci bylo na parkovišti 90 odstavených vozidel.  

 

Pult centrální ochrany objektů 

 Statutární město Chomutov ve spolupráci s Městskou policií nabízelo i v roce 2010 

občanům a firmám možnost ochrany majetku připojením na pult centrální ochrany. Tento 
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systém účinně ochraňuje majetek města, občanů i firem tím, že takto zajištěné objekty jsou 

po celých 24 hodin hlídány civilními pracovníky MěPo a v případě narušení ochrany je na 

místo okamžitě vyslána motorizovaná hlídka, která provádí kontrolu objektu. K 31. prosinci 

bylo na PCOO napojeno 124 objektů, z toho 49 patří firmám nebo soukromým osobám a 75 

městu nebo městským organizacím. 

 

Autoprovoz  

 Městská policie Chomutov disponuje sedmi služebními vozy a dvěma elektroskútry. 

Pět vozidel je určeno pro nepřetržitý přímý výkon služby, jedno slouží k nepřetržité službě na 

úseku parkovacích automatů a kamerového systému a jedno vozidlo pro logistiku a potřeby 

prevence kriminality. Skútry slouží k dohledu nad činností civilních pracovníků z úřadu práce 

a k rozvozu doručenek po městě. Průměrné stáří motorových vozidel je 3,43 roku. 

 

Spolupráce s Policií ČR 

 V roce 2010 pokračovala Městská policie Chomutov ve spolupráci s Policií ČR, a to na 

základě Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou v roce 2009 uzavřely město Chomutov a Policie ČR. Ta navázala na již dříve fungující 

součinnost obou složek a zvýšila její efektivitu a účinek. Výstupem spolupráce se například 

staly společné kontroly restaurací, heren, barů, pátrání po osobách a věcech, dopravní akce a 

podobně, dále došlo k optimalizaci při nasazování hlídek do problematických lokalit, zejména 

však k zapojení Policie ČR do aktivit, které město realizovalo v rámci Záchranného kruhu.  

 

Závěr 

 Na práci Městské policie Chomutov se v roce 2010 podílelo 74 zaměstnanců, z toho 

63 bylo strážníků (3 mateřská dovolená) a 11 občanských pracovníků (5 obsluha odstavného 

parkoviště). Dalších 14 civilních zaměstnanců pracovalo na základě dotací z úřadu práce. 

Rozpočet organizace byl schválen ve výši 35 200 000 Kč na straně výdajů a 9 500 000 Kč na 

straně příjmů. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 36 435 000 Kč. Ke zvýšení rozpočtu 

došlo přijetím dotace na projekty prevence kriminality ve výši 205 000 Kč a přijetím daru od 

ČEZ, a.s., ve výši 1 030 000 Kč na pořízení mobilního kamerového systému. Z těchto důvodů 

byla navýšena také příjmová část rozpočtu, a to ze schválených 9 500 000 Kč na konečných 

10 735 000 Kč. Vlivem úsporných opatření byly ušetřeny finance ve výši 616 206,67 Kč a 

příjmy i po jejich navýšení byly splněny a překročeny o 241 368,56 Kč. 
      

 Rozpočet 2010 
schválený 

rozpočet v Kč 
upravený 

rozpočet v Kč 
skutečné  

čerpání v Kč 
plnění v % 

 VÝDAJE CELKEM 35 200 000,00 36 435 000,00 35 818 793,33 98,31 

 PŘÍJMY CELKEM 9 500 000,00 10 735 000,00 10 976 368,56 102,25 

 

 Na základě výsledků hospodaření, ale zejména v oblasti zabezpečování místního 

veřejného pořádku pokládá vedení Městské policie Chomutov rok 2010 za úspěšný. 
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Činnost Městské policie Chomutov v roce 2010 dokumentují i následující grafy: 
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                                   Další činnosti v rámci Záchranného kruhu 
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              Souhrnný přehled řešených přestupků a uložených pokut za rok 2010 
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Kapitola 7.: Co hýbalo městem 
 

 Tato kapitola shrnuje a blíže se zaobírá záležitostmi místního charakteru, které si 

zaslouží víc než jen pár vět v chronologicky řazeném přehledu událostí. Důvodem a zároveň 

osvědčeným kritériem pro jejich výběr bylo nejen to, že se často objevovaly v médiích, ale že 

se o nich diskutovalo také v chomutovských hospodách, fitcentrech, v trolejbusech, u holičů 

nebo v čekárnách ve zdravotních střediscích. 

 

7. 1. Záchranný kruh chomutovské radnice 
 

 Radnice v roce 2010 pokračovala v řízení organizovaného a synchronizovaného 

postupu složek městské správy proti neplatičům, vandalům, narkomanům a dealerům drog, 

prostitutkám a dalším osobám narušujícím dobré mravy nebo sousedské soužití. Pro tento 

soubor opatření zvolila název Záchranný kruh, protože tak vlastně podává pomocnou ruku 

všem, kteří jsou takzvaně nepřizpůsobivými lidmi omezováni a obtěžováni. Projekt si v roce 

2009 získal celorepublikový věhlas. Zatímco pro nepřizpůsobivé občany a jejich ochránce byl 

tvrdý postup šokem, veřejnost a představitelé samospráv v podobně postižených obcích 

Chomutovu fandili (více v kronice za rok 2009). V roce 2010 už byl Záchranný kruh obecně 

přijímaným, respektovaným a hlavně účinným nástrojem, jak vymoci spravedlnost. 
  

     
 

 Standardně město provádělo s vlastním týmem správců daně pravidelné exekuce 

majetku dlužníků (na snímku vlevo), občas některého notorického neplatiče nájemného 

vystěhovalo z městského bytu. Strážníci městské policie a pracovnice odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví kontrolovali restaurace a bary, zda v nich není naléván alkohol mladistvým, a 

herny, zda tam do automatů neházejí peníze příjemci sociálních dávek (na snímku vpravo).    

 Represe ovšem vyvažovaly preventivní aktivity. Proto se Chomutov zkraje roku 

přihlásil do programu vypsaném Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. 

Pod krkolomným oficiálním názvem se skrývala nabídka zlepšení podmínek v místech, kde 

žije podle měřítek státu významná část sociálně slabších či problémových obyvatel. Záměr 

města uspěl, a tak měl Chomutov přislíbeny peníze na nízkoprahová centra pro děti a mládež 

na Písečné, Kamenné a Dukelské ulici se zaměřením na vzdělávání a volný čas dětí a na 
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prevenci proti drogám, alkoholismu, kouření, vandalství či gamblerství, dále na vybudování 

romského komunitního centra a azylového bydlení pro vícečetné rodiny. Současně se 

Chomutov stal jedním z deseti měst, ve kterých od března Agentura pro sociální začleňování 

v romských lokalitách začala působit. Ministr pro lidská práva a hlasitý kritik chomutovské 

sociální politiky Michael Kocáb to označil za historický okamžik, neboť podle jeho slov se 

poprvé státní správa a samosprávy setkají, aby společně řešily jeden z nejpalčivějších 

problémů Česka – sociálně vyloučené lokality.  

 Záchranný kruh měl ovšem daleko víc příznivců než odpůrců. Začátkem února 

například přijeli starosta Chebu Jan Svoboda doprovázený ředitelem tamní městské policie, 

aby nabrali vědomosti a zkušenosti pro boj s pouliční prostitucí. Hosté z Chebu se dozvěděli, 

co všechno městská policie v této oblasti dělá – od nepřetržitého snímání problémových 

lokalit kamerovým systémem přes zveřejňování vozidel sexuchtivých turistů až po exekuce 

prostitutek přímo v terénu. V ulicích s největším výskytem lehkých žen si prohlédli čerstvě 

nainstalované cedule varující v češtině a němčině před pouliční prostitucí a riziky s ní 

spojenými, líbilo se jim také odrazování zákazníků civilními pracovníky, kteří si ve vestách 

městské policie vedle prostitutek stoupají. 

 17. února si veřejnost připomněla rok od památné exekuce sociálních dávek přímo ve 

výplatní místnosti magistrátu. Z bilancování vyplynulo, že počet dlužníků přestal narůstat, 

aktuálně mělo vůči městu dluh 10 366 osob, z toho 178 jich mělo uzavřen splátkový 

kalendář, dalších 289 si svůj dluh nechávalo strhávat při výplatě dávek sociální péče - 

požádali, aby zvláštním příjemcem části dávky až do zaplacení pohledávky bylo město. 

Aktuální výše pohledávek Chomutova byla 70,6 milionu korun. Úbytek z původní částky 240 

milionů ale způsobil především převod části dluhu za nájmy na městskou společnost 

Chomutovská bytová, která tyto pohledávky začala vymáhat svým jménem a na vlastní účet. 

Soudní exekutoři za rok vymohli pro Chomutov 1,23 milionu korun, správci daně pro něj 

získali přes 220 tisíc (včetně dražeb exekvovaného majetku) a úředníci města vybrali přímo 

při výplatě dávek sociální péče více než 1,5 milionu. Celkově se tak městu od dlužníků 

podařilo získat 3 004 517 Kč. V médiích se objevily i další konkrétní údaje – město za rok 

vystěhovalo dlužníky z více než tří desítek bytů, strážníci provedli 820 kontrol barů a heren, 

tým správců daně vykonal přes 120 exekucí. Pod jejich hrozbou klesl počet přestupků, 

výrazně se snížil počet případů pouliční prostituce i prostitutek samotných. 

         Zajímavou akci si tým Záchranného 

kruhu připsal 5. března, kdy magistrátní 

úředníci se strážníky a policisty vyrazili 

na kontrolu dělníků na staveniště 

bývalého Prioru ve Farského  ulici (na 

snímku). Zatímco policie a strážníci, kteří 

areál stavby obklíčili, měli v hledáčku 

především práci nelegálních cizinců, 

zaměstnanci magistrátu hledali dělníky, 

kteří pobírají dávky. Při kontrole dokladů 
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se ukázalo, že dva z mužů s přilbami na hlavě peníze od státu a magistrátu pobírají.  

 V polovině března proběhla druhá dražba exekučně zabaveného majetku, nejdříve se 

za zlomek skutečné ceny dražilo 25 předmětů, o které neprojevili lidé zájem v prvním kole, 

pak následovala řádná dražba nově zabavených věcí. Dražilo se 119 předmětů, prodalo se 

jich třiašedesát. Přišlo pětadvacet lidí, kteří měli největší zájem o set-top-boxy a dětskou 

motokáru. Ta se vydražila za 550 korun při vyvolávací ceně 400 Kč. Celkový výtěžek byl 

pouhých 11 900 korun, důležitější byl ale výchovný efekt. Pár dní poté oznámili správci daně 

provedení jubilejní 150. exekuce. 

 Proti narušitelům veřejného pořádku byla také namířena vyhláška o zákazu pití 

alkoholu na veřejnosti ve vybraných 23 lokalitách města, především u škol, úřadů, dětských 

hřišť či v místech s vysokou koncentrací občanů, například v okolí supermarketů. Vyhláška 

vešla v platnost v polovině dubna a městská policie tak získala další nástroj k zabezpečení 

pořádku v okolí bufetů, kde se scházejí nepřizpůsobiví občané, obtěžují ostatní a znečišťují 

okolí. V tomtéž období začala městská policie do terénu vysílat takzvané psí hlídky, tedy  

pracovníky zapsané v evidenci úřadu práce, kteří dohlížejí celkově na veřejný pořádek, ale 

zejména na to, jestli pejskaři uklízejí exkrementy po svých psech. Pokud to majitel psa 

neudělá, hlídka ho upozorní, pokud neuposlechne, volá strážníky. Podobná praxe se městu 

osvědčila na Lipské a Kadaňské ulici, kde civilní hlídky policii informují o pohybu prostitutek. 

 Jak bylo řečeno, chomutovské metody vzbuzovaly zájem představitelů samospráv 

v obcích s obdobnými problémy. Proto když město 28. dubna uspořádalo konferenci 

Záchranný kruh Chomutov – způsob řešení sociopatologických jevů, zájem byl obrovský. Do 

městského divadla dorazilo 162 představitelů 60 českých měst a obcí, kteří ve dvou blocích 

doplněných diskuzí vyslechli zkušenosti Chomutova s potíráním pouliční prostituce, drobné 

kriminality, záškoláctví nebo neplacení dluhů 

městu. Jedna z přednášek byla věnována 

mobiliárním exekucím, coby nejúčinnějšímu, i 

když velmi náročnému nástroji k vymáhání 

dluhů vůči městu. K tomuto tématu město 

krátce před konferencí vydalo uživatelskou 

příručku s názvem Mobiliární exekuce 

v Chomutově aneb Jak na to? a tu každý 

účastník akce dostal. Pořadatelé vůbec 

konferenci připravili do nejmenších detailů. 

Řečníci hovořili od pultíku, na kterém visel 

opravdový záchranný kruh. Všichni dostali papírové desky na poznámky, které byly ozdobeny 

„razítkem“ exekučně zabaveno. Statický blok diskutujících okořenila divadelní scénka, kdy 

figurant hrál neplatiče a městští exekutoři ho obírali přímo na pódiu. Herec vyvolal v sále 

trochu vzruchu, když na začátku scénky začal hulákat od stolu, takže nebylo jasné, jestli do 

divadla nepronikl nějaký kritik z ulice. Dalším zpestřením bylo promítání policejních záběrů 

z nepokojů v Janově, které komentoval místostarosta Litvínova Martin Klika, jediný 

mimochomutovský přednášející.  
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 Záchranný kruh nepřinášel městu jen úspěchy. Tvrdá rána přišla z nečekané strany – 

mostecký exekutor Jan Paraska, ten, který 17. února 2009 prováděl exekuce dlužníků přímo 

u výplaty sociálních dávek na magistrátu, přišel s požadavkem na zaplacení 7 846 800 korun, 

coby nákladů na neuskutečněné exekuce. Město totiž Paraskovi předalo k vymáhání 1 021 

případů, ale zvolený způsob exekvování na výplatním místě soud pozastavil a poté zakázal 

jako nezákonný, přičemž Paraskovi nařídil všechny zabavené peníze vrátit. Po téměř roční 

nečinnosti přišel Paraska s požadavkem na zaplacení zálohy ve výši necelého milionu korun, 

ačkoliv podle města bylo ústně dohodnuto, že ji požadovat nebude. Žádost s třídenní lhůtou 

na zaplacení ale byla na magistrát doručena v pátek odpoledne, a protože uvolnění tak 

vysoké částky podléhá schválení zastupitelstvem, Chomutov požádal o prodloužení lhůty. To 

ovšem Paraska odmítl, exekuci podle nového paragrafu, který platí teprve od listopadu 2009, 

zastavil a Chomutovu naúčtoval celkové náklady na exekuce ve výši 7 846 800 korun. Město 

zareagovalo stížností u ministerstva spravedlnosti a u exekutorské komory, ani u jedné 

z těchto institucí však neuspělo. Hrozilo paradoxní obrácení rolí, nově totiž město mělo 

s obrovskou přirážkou zabavovat peníze dlužníků pro exekutora. Chomutov předal kauzu 

k rozřešení Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Než ale k soudnímu jednání došlo, exekutor 

během léta ustoupil, zrušil všechna rozhodnutí o ukončení jednotlivých řízení a požadavky na 

zaplacení odměny a nákladů a spokojil se s výše uvedenou zálohou.  

 Záchranný kruh ovšem během sporu 

pokračoval. Novinkou po vzoru Litvínova se 

stalo vyplácení 65 procent dávky v hmotné 

nouzi ve formě poukázek na jídlo, ošacení či 

hygienické potřeby. Od května je dostávala 

zhruba třetina adresátů sociálních dávek. Jde 

o ty, kteří nespolupracují při řešení své 

sociální situace, špatně hospodaří s penězi, 

nechtějí si situaci zlepšit vykonáním veřejné 

služby, nesplácejí dluhy či dávky zneužívají 

v hernách. Poukázky se nedají utratit za 

alkohol ani nacpat do hracího automatu, kvůli 

osmi bezpečnostním prvkům je komplikované 

jejich padělání. Nakoupit na ně může jen ten, 

jehož jméno je na poukázce natištěné. 

Vzápětí magistrát rozhodl, že v souladu se 

zákonem nebude vyplácet peníze lidem, kteří 

mají nelegální příjmy. Opatření je namířeno 

především proti sběračům kovů, neboť ve 

většině případů jde o kovy kradené.  

 Pokračovalo se také v mobiliárních exekucích. Při jubilejní dvousté se exekuční tým 

znovu přesvědčil, že někteří dlužníci v bídě rozhodně nežijí. Exekvovaný muž totiž přímo mezi 

dveřmi bytu zaplatil dvanáct tisíc korun, které městu dlužil. Tak hladce to ale většinou nešlo,  
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naopak 24. června dlužnice městského vymahače fyzicky napadla, několikrát ho udeřila 

dveřmi a poté se do něho pustila pěstmi. Rušno bylo i při kontrolách heren. V jedné bylo 

objeveno sedm výherních automatů provozovaných načerno, čímž město přišlo o povinné 

poplatky za provoz a stát o daň. Jindy úředníci u automatu přistihli ženu, jež se vydávala za 

téměř slepou. Oficiálně měla vidět jen matně na jedno oko a pohybovat se pomocí slepecké 

hole, díky čemuž jí úřad měsíčně vyplácel osm tisíc korun. Po incidentu proběhlo šetření, do 

kterého se zapojila i Česká správa sociálního zabezpečení. Výsledkem bylo konstatování, že 

žena své postižení záměrně zdramatizovala. Úměrně zlepšení jejího zdravotního stavu jí byla 

upravena sociální pomoc, měsíční příspěvek klesl na dva tisíce. Na Záchranný kruh se se 

žádostmi o nastolení pořádku obraceli i sami občané. Při jednom ze zásahů byla v domě na 

Kamenné objevena ilegální palírna alkoholu. Zkraje podzimu byl odhalen příjemce sociálních 

dávek – milionář. Muž od května do září pobíral dávky v hmotné nouzi, přitom měl na kontě 

více než milion korun za prodej domu. Nezákonně nabytých 23 tisíc korun musel vrátit. 

 Záchranný kruh nadále vyvíjel také preventivní aktivity. Město ve spolupráci 

s Městským ústavem sociálních služeb připravilo takzvanou protidluhovou kalkulačku, tedy 

počítačovou aplikaci, díky níž si návštěvníci webu města mohou porovnat příjmy a výdaje 

domácnosti a vyhnout se tak zadlužení. Stejné téma měl i seminář pořádaný 12. října. Pro 

rady pracovnic sociálních poraden přišli občané, kteří v důsledku dluhů zvažují osobní 

bankrot, i zástupci neziskových organizací, jež následně radí svým klientům. 

 V listopadu Ivanu Řápkovou, která v té době už půl roku také pracovala v poslanecké 

sněmovně, v čele města vystřídal Jan Mareš. Všechny dobře nastavené procesy však běžely 

dál, například jednou týdně mobiliární exekuce prostřednictvím zaměstnanců magistrátu. Na 

ty navazovaly dražby zabaveného majetku. Celkově třetí proběhla 8. června, nabízelo se v ní 

136 předmětů a výtěžek činil 35 tisíc korun. Čtvrtá se uskutečnila 12. října a ze 184 

nabízených předmětů se prodalo 91 za 33 tisíc korun. Poslední dražba roku 2010 se konala 

před Vánoci a městu přinesla přes 30 tisíc korun. 



[135] 
 

7. 2. Pirátský koráb Belladona doplul k Barážovým ostrovům, 

tam ztroskotal 
 

 Rok 2010 byl druhým, do kterého hokejisté KLH Chomutov vstupovali s jasným cílem 

– vybojovat extraligu. Tentokrát je do ní měl dovést renomovaný trenér Radim Rulík, držitel 

zlatých medailí z MS dvacítek 2000 i MS dospělých 2005, kdy v roli asistenta stál po boku 

Jaroslavu Holíkovi a Vladimíru Růžičkovi.  

 K dispozici měl opět kádr ze dvou třetin obměněný, ovšem opět nabitý hráči zvučných 

jmen. Nově za Chomutov hráli například Milan Procházka, čerstvý vítěz extraligy a jeden 

z nejlepších útočníků Karlových Varů, nebo juniorský mistr světa a účastník seniorského MS 

Milan Kraft, který v NHL ve 215 utkáních vstřelil 41 gólů. Největší přestupovou bombou 

v rámci celé 1. ligy byl však příchod bývalého reprezentanta a věčného rebela Radka Dudy. 

Problematický útočník si hned získal přízeň chomutovského publika originalitou, ale 

především výkony a střeleckou potencí. Základní část ligy dokončil s bilancí 23 branek a 37 

asistencí ve 44 zápasech, čímž se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Byla to ovšem jen 

náplast na celkové výkony mužstva, které neodpovídaly očekávání. Po impozantním začátku 

a dvanácti vítězstvích v řadě Chomutov polevil a před Vánoci 2009 dokonce prošel krizí a pět 

zápasů za sebou prohrál. Ústecké Lvy, kteří ho mezitím předstihli, už do konce základní i 

nadstavbové části nedohnal. Nic na tom nezměnily ani další posily před koncem lednového 

přestupového termínu, z těch věhlasných jmenujme brankářskou jedničku Sparty Praha Jana 

Cháberu, lotyšského reprezentanta, účastníka několika mistrovství světa a olympijských her 

Atvarse Tribuncovse a především krále střelců předchozího ročníku extraligy Davida Hrušku 

ze Slavie Praha. V konečné tabulce KLH Chomutov skončil druhý se ziskem 100 bodů a skóre 

176:108, ztrátou na vítězné Ústí n. L. 17 bodů a naopak náskokem na třetí Olomouc 19 bodů. 

V tabulce domácích i venkovních zápasů byl Chomutov taktéž druhý za Ústím. Plný počet 

bodů uhrál s Třebíčí, Znojmem, Táborem, Vrchlabím, Šumperkem i Havířovem, naopak ani 

jediný s partnerskou Kadaní, se kterou navíc prohrál i obě přípravná utkání před sezonou. 

Diváků chodilo na starý zimní stadion v průměru 1 602 na zápas, což se samozřejmě v play 

off výrazně zlepšilo. 

 Zásluhu na tom měly nejen napínavé hokejové souboje, ale i 

nápaditá kampaň v pirátském stylu. Hráči Zdeněk Skořepa, Radek 

Duda (na snímku) a František Bombic se nechali nafotit v pirátském 

oděvu, s bambitkami, noži a mačetami a billboardy s těmito snímky 

na několika místech města zvaly na domácí zápasy. Ty probíhaly 

v patřičné atmosféře, se světelnou show, hudbou, výzdobou 

stadionu. Góly Chomutova byly oslavovány střelbou z děla, diváky 

burcoval pirátský maskot. Do pirátského se stylizoval i klubový web, 

kde byla vyvěšena mapa s legendou o cestě pirátského korábu 

Belladona k Barážovým ostrovům za pokladem, rozuměj za vítězstvím v 1. lize a postupem do 

extraligy přes baráž. A proč zrovna piráti? „Protože poslání piráta je loupit, obírat ostatní. A 
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to je přesně to, co nás v play off čeká,“ vysvětlil symbol kampaně marketingový manažer KLH 

Chomutov David Dinda. „Chceme každého soupeře obrat o účast v play off a na konci cesty 

se radovat z toho, že všichni za námi mají koráby potopené, jenom ten náš pluje dál.“ 

             

 Do rozhodující části sezony hokejisté KLH vstoupili čtvrtfinálovou sérií s oblíbeným 

Znojmem. Už v základní části ho porazili 6:2 a 8:2 a servítky si nebrali ani v play off. Před 

domácími fanoušky zahájili kanonádou 10:1 a 7:1 a vysokou produktivitu si udrželi i v prvním 

utkání ve Znojmě, v němž zvítězili 7:5, a to hlavně díky hattricku znojemského odchovance 

Procházky. Čtvrtý zápas byl přece jen opatrnější a hosté ho vyhráli 3:1, když třemi góly 

v poslední třetině otočili vedení domácích. V sérii se zaskvěl kapitán týmu Zdeněk Skořepa, 

který se po zranění kolene do sestavy vrátil před play off, nastupoval se speciální ortézou a 

přesto zaznamenal 10 bodů za 3 góly a 7 asistencí.  V semifinále Chomutov čekala Olomouc. 

V dvojutkání na chomutovském ledě byli úspěšnější piráti, kteří soustředěným výkonem 

Hanáky porazili 3:1 a 4:2. První odvetu v Olomouci také vyhrál Chomutov 4:3 na nájezdy, 

když domácí si tuto šanci vybojovali vyrovnávacím gólem v 60. minutě při hře bez brankáře. 

Čtvrtý zápas přece jen vyhrála Olomouc, když se rychle ujala dvoubrankového vedení a hosté 

pak dokázali jen snížit na konečných 2:1. Druhý „mečbol“ měl Chomutov opět před vlastním 

publikem a bezchybným výkonem ho využil. Zvítězil 3:0 a postoupil do finále 1. ligy. 

 Jeho obsazení bylo očekávané, přes Kadaň a Hradec Králové se do finále dostal i 

největší favorit soutěže a dlouholetý rival Slovan Ústečtí Lvi. V prvním utkání na ústeckém 

ledě KLH Chomutov přes dobrý výkon a více střeleckých pokusů prohrál 1:2, ve druhém už 

byl celek z krajského města jasně lepší, a tak po výsledku 2:5 Chomutov prohrával 0:2 na 

zápasy. Na chomutovském ledě se karta obrátila. První zápas Chomutov ubojoval, vítězství 
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4:3 zajistil v prodloužení David Hruška. Druhý už měl pevně v rukou a vítězstvím 5:2 srovnal 

stav série na 2:2. V pátém zápase uhájilo Ústí n. L. domácí neporazitelnost, když zvítězilo 4:2, 

ale totéž se podařilo v šestém zápase Chomutovu, který Lvy smetl dokonce 6:2. Poprvé se 

jako žolík ukázal na poslední dva finálové duely z Plzně vypůjčený mladík Jan Kovář, jenž 

otevřel skóre utkání. Podruhé sehrál klíčovou roli v sedmém zápase, který už o vítězi ligy a 

postupujícím do baráže musel rozhodnout. Na nabitém ústeckém stadionu měli lepší start 

domácí, ujali se vedení, ale ještě v 1. třetině Chomutov vyrovnal. Urputný boj v 53. minutě 

rozhodl právě Jan Kovář, který se prodral do útoku a přes atak ústeckého obránce prostřelil 

brankáře Salfického. Chomutov se tak stal vítězem první ligy!  

 Pro hokejisty KLH Chomutov však cesta nekončila, poslední překážkou na cestě za 

splněním cíle byl nejhorší celek extraligy BK Mladá Boleslav. Středočeši byli účastníkem 

baráže potřetí v řadě – na jaře 2008 si proti Ústí nad Labem vybojovali účast v extralize, o rok 

později se v ní proti stejnému soupeři udrželi. Očekávání chomutovských fanoušků bylo 

veliké, věřili, že po 36 letech se v Chomutově opět bude hrát nejvyšší soutěž. Šance ještě 

stouply po úvodních zápasech v Mladé Boleslavi. Výkon hráčů KLH měl stoupající tendenci, 

v prvním sice prohráli 3:5, ale ve druhém už zvítězili 2:1, když rozhodující gól dal minutu před 

koncem Radek Duda. O to větším zklamáním byly zápasy na vyprodaném chomutovském 

stadionu. Potvrdilo se, že hostům mnohem lépe než útočení a tvoření hry svědčí vyčkávací 

taktika a hra na brejky. Chomutov se sice v obou případech ujal vedení, ale obě dramatické 

bitvy nakonec prohrál, první 2:4, druhou 3:4. Frustrovaný tým pak už nenašel dostatek sil na 

odpor v pátém zápase a v Mladé Boleslavi prohrál 1:5. Boleslav se zachránila v extralize, 

Chomutov zůstal v 1. lize. Kanadské bodování play off znovu ovládl Radek Duda s 6 góly a 20 

asistencemi v 21 utkáních, průměr bodu na zápas překročil i Milan Kraft s 8 góly a 14 

přihrávkami. Pověst excelentního střelce potvrdil David Hruška, autor 11 branek. 

  

 V baráži hráči KLH Chomutov sváděli urputné boje, před brankou Mladé Boleslavi 

 zleva Stanislav Mikšovic, Petr Jíra a Václav Eiselt. 
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 7. 3. Od nejstaršího zimního stadionu k nejmodernějšímu 
 

           Zimní stadion se sousední tréninkovou halou je nejsledovanější stavbou Integrovaného 

plánu rozvoje města Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí. Proto mu byla věnována 

samostatná kapitola v kronice za rok 2009. Zápis končí ve fázi, kdy na charakteristický nosný 

oblouk hlavní haly byla usazována střešní konstrukce a stavba tak začala získávat svou 

budoucí podobu. Montáží krajních polí boční a střešní konstrukce začala růst do výšky i 

tréninková hala.  

              
 Letecký pohled na stavbu zimního stadionu a tréninkové haly z počátku února 2010. 

 

 Když pominuly největší mrazy, práce se rozběhly naplno a stavba se měnila ze dne na 

den. Rychlým tempem probíhalo usazování ocelové kostry střechy, stejně jako montáž 

konstrukce tréninkové haly a betonáž železobetonových konstrukcí šatnového bloku a 

rohových věží v hlavní hale. Významným milníkem byla od poloviny března do začátku dubna 

montáž sendvičové konstrukce střechy zimního stadionu. Zastřešením stavby bylo možno 

zahájit hrubé rozvody elektroinstalace a vytápění. Dále byly osazeny vzduchotechnické 

jednotky na rohových věžích. 

 V průběhu května byla dokončena betonáž šatnového bloku. I zde tak mohly být 

postupně prováděny práce na rozvodech elektřiny, vody, na kanalizaci a podobně. V obou 

halách se rozběhly betonáže budoucích ledových ploch, do nichž bylo zabudováno vyhřívání 

základových spár, které zabraňuje promrzání podloží a eliminují tak nebezpečí zvedání nebo 

dokonce lámání plochy. Práce na obou kluzištích pak pokračovaly budováním konstrukčních 

vrstev. 
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Pohled do obou hal, kde začátkem května probíhala betonáž budoucích ledových ploch.
  

 Zakončení hrubé stavby zimního stadionu město oslavilo dalším takzvaným milníkem. 

Akce pro veřejnost proběhla 16. května v letním areálu Banda, kde zhruba pro dvě tisícovky 

diváků zahrály kapely Wohnout, Joe Purple a Album a taneční show předvedl Beethoven DC 

EXE. S pohárem za vítězství v 1. lize přišla i trojice hráčů KLH Chomutov. Návštěvníci oslavy 

měli možnost si prostřednictvím malých exkurzí prohlédnout staveniště. Zvenku viděli, jak na 

hlavní hale postupuje osazování stěn sendvičovým pláštěm a montování prosklených dílů 

včetně dveří. U tréninkové haly zase zaznamenali probíhající montáž plechových stěn a částí 

střechy. Pár dní nato si budoucí působiště přišli prohlédnout i sami hokejisté KLH Chomutov. 

 Okolo poloviny roku se vyrovnal skluz zapříčiněný tuhou zimou. Svižně postupovaly 

montáže technologických celků, osazovány byly jednotlivé komponenty vytápění, chlazení 

ledových ploch, vzduchotechniky, úpravny vody, trafostanice a náhradního zdroje elektřiny. 

V prázdninových měsících už přišly na řadu dokončovací práce. V této fázi bylo na obou 

spojených stavbách nejživěji, souběžně zde působilo až 220 lidí. Montovali vnitřní dělící 

příčky a dveře, upravovali podlahy, obkládali stěny, pracovali na rozvodech elektrického 

proudu, vytápění, na vzduchotechnice a na slaboproudých rozvodech. Současně se budovaly 

přístupové cesty, parkovací plochy a veřejné osvětlení, na což po prázdninách navázalo 

zakládání ploch zeleně. V tomtéž období probíhalo vyklízení tréninkové haly, šaten a prostor 

pro regeneraci a zvyšování kondice. Dokončeno bylo chlazení ledových ploch, a tak zatímco 

okolo nich postupovala montáž mantinelů, plexiskel, střídaček a trestné lavice, propojovaly 

se jednotlivé systémy, aby byly připraveny na zkušební ledování. 

 Zájem veřejnosti o vznikající zimní stadion sílil, proto se 

město začátkem září rozhodlo pořádat organizované prohlídky. Ty 

probíhaly každý čtvrtek ve dvou dopoledních a dvou odpoledních 

časech, později už jen odpoledne. Trvaly hodinu a vedl je zástupce 

investora, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Petr 

Chytra, na snímku v podřepu. Přes trvající zájem byly prohlídky 

v polovině listopadu ukončeny, hlavně kvůli udržování čistoty v již 

hotové tréninkové hale a v šatnovém bloku. Do útrob nového 

stadionu nahlédly 3. října i čtyři tisíce návštěvníků oslavy dalšího 

milníku výstavby, která proběhla na parkovišti v areálu a jako hlavní 

hvězda zde vystoupil Petr Kolář se svou kapelou. Opět nechyběli tři hokejisté KLH Chomutov. 
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 V listopadu bylo hlediště nové arény osazeno sedačkami, další vnitřní prostory pak 

ostatním vybavením, jako jsou umyvadla, mušle a záchody, požární signalizace nebo třeba 

kamerový systém. Dovezena a usazena byla moderní multimediální kostka se čtyřmi LED 

tabulemi a dvěma kruhovými displeji. Protože její základ tvoří ocelová konstrukce, váží 3,5 

tuny.  

 Výstavba stadionu se chýlila ke konci. Specialisté dolaďovali operační systémy a řídící 

technologie a zprovozněné je předávali zástupcům investora, konkrétně odboru rozvoje, 

investic a majetku města. Následovalo období kontrol a hledání případných chyb. Tréninková 

hala najela na zkušební provoz v polovině prosince, o dva měsíce později, tedy v roce 2011, ji 

následovala hlavní hala. 

  

 Už v září byly obě haly zvenku hotové, uvnitř ale práce rychlým tempem pokračovaly. 

 

Zimní stadion - základní údaje 

Název stavby: CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU - ZIMNÍ STADION CHOMUTOV 

Investor: statutární město Chomutov 

Generální projektant: AED project, a.s. 

Hlavní architekt: ANIMA, spol. s r.o. - prof. akad. arch. Jindřich Smetana   

Generální dodavatel: North stav, a.s. 

Hlavní subdodavatel: INSKY, spol. s r.o. 
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Základní parametry stavby:  

 zastavěná plocha zimního stadionu 5 394 m2 

 zastavěná plocha tréninkové haly a šatnového bloku 3 965 m2 

 kapacita hlediště celkem 4 957 osob (severní tribuna 2 020 míst k sezení, jižní tribuna 

1 306 míst k sezení, východní tribuna 518 míst k sezení, západní tribuna 730 míst, kombinace 

sezení a stání, skyboxy nad jižní tribunou 64 míst k sezení, ve věžích 108 míst k sezení, VIP 

patro 160 míst k sezení, invalidé 10 míst, restaurace 41 míst k sezení) 

   

Zimní stadion - popis stavby 

 Architektonická koncepce vycházela z původního účelu prostoru, proto kasárenský 

charakter dostalo do vínku i celé nové sportovně rekreační centrum. Coby vlajková loď 

projektu je toho zářným příkladem právě zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovým 

blokem. Až schematicky ukázněným uspořádáním a pragmatickou a víceméně unifikovanou 

estetikou se vyznačuje jak celek, tak jeho jednotlivé objekty.   

 Pás objektů začíná hlavní halou o rozměrech půdorysu 83 x 65,5 m, jejíž dominantní 

funkci podporuje páteřní nosný oblouk pro zavěšení střechy, na druhém konci rytmicky 

řazených kvadratických modulů je tréninková hala. Čela těchto modulů orientovaná do 

komunikací jsou minimalisticky pojatá - monolitické stěny obvodového pláště, ocelové 

únikové schody, krycí sítě ze zinkované oceli. Denní světlo je v chodbách mezi jednotlivými 

hmotami objektu zajištěno lineárními stropními světlíky.  

 Hokejová aréna, bez ohledu na kapacitu pět tisíc diváků, je s výjimkou dominantního 

nosného oblouku střechy relativně drobná. Podle záměru autorů má také působit skromně. 

Suše až asketicky vypadají i vnitřní prostory, kde výtvarnou stránku zajišťují spíš proporce než 

množství materiálu. Do architektonického záměru zapadají i viditelně a přísně geometricky 

vedené vzduchotechnické a elektrické rozvody. 

 Hlediště hlavní haly s tribunami je 

vytyčeno prosklenými rohovými věžemi, 

kam byly umístěny doprovodné funkce – 

kanceláře hokejového klubu, restaurace, 

prostory pro novináře a sálová režie. 

Optimální viditelnost je základním 

parametrem nejen pro hlavní podélné 

tribuny včetně skyboxů a VIP zónu pod 

střechou, ale i pro speciálně koncipované 

čelní tribuny na kratších stranách, které 

jsou situované výš a mají výrazný sklon.  

 Hlediště i kluziště vyhovují parametrům pro extraligový hokej. Ledová plocha je 

variabilní, jednoduchým způsobem se dá z rozměru 60 x 28 m zúžit na 60 x 26 m. A protože 

stadion je multifunkční a hala tak může být využita například pro koncerty, dají se mantinely 

odmontovat a kluziště překrýt izolačními podlahovými deskami. Na koncerty je uzpůsobena i 

střecha. Vnitřní stěna pohlcuje hluk, konstrukce zase dovoluje zavěšení aparatury. 
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 Podpůrná funkční náplň stadionu je situována do šatnového bloku mezi hlavní a 

tréninkovou halou. Zde se nachází 16 šaten od žáčků po A mužstva, tělocvičny, prostory 

regenerace, trenérské místnosti a nezbytné technické zázemí. Pás monolitických kvádrů je 

s halami propojen prosvětlenými komunikačními koridory. Opět se tedy jedná o prostorovou 

reminiscenci na „vojenský tábor“ – viz snímky. Strohá tréninková hala o půdorysných 

rozměrech 64,8 x 35,8 m s vloženou galerií pro diváky je od šatnového objektu prostorově 

oddělena. S hlavní halou je propojena v ose stadionu v úrovni přízemí a 1. patra. 

 Výrazným vzhledovým atributem stadionu je masivní předpjatý oblouk v podélné ose 

stavby (na snímku). Ten umožnil zavěšení soustavy velkorozponových žeber nad prostorem 

bez přídavných konstrukcí a kromě střešního pláště nese také všechny vzduchotechnické 

rozvody, osvětlení ledové plochy a multimediální kostku. Je konstrukčním „majstrštykem“ 

statiků. Není proto divu, že toto řešení je velmi ceněno odbornou veřejností, květnové číslo 

časopisu Stavebnictví dokonce věnovalo zastřešení chomutovského stadionu pět stran. 
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Poděkování 
 

 Žádný kronikář neobsáhne všechny informace, proto i já jsem při této práci do velké 

míry závislý na podkladech, které mi připraví pověření pracovníci odborů magistrátu, dalších 

úřadů a institucí. Těm, kteří údaje z činnosti vybírali zodpovědně, vybrali střídmě a zpracovali 

pečlivě, na tomto místě srdečně děkuji. Za sebe i za ty, kteří budou s kronikou města třeba 

někdy v budoucnosti pracovat. 

 

         Stanislav Král, kronikář 
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Programové prohlášení koaličních stran zastoupených 
v Radě města Chomutova na léta 2010 - 2014 

  

 
  
  
Na základě výsledků komunálních voleb a v souladu s dohodou o koaliční spolupráci 
v Zastupitelstvu města Chomutova na léta 2010 až 2014 a s vědomím odpovědnosti za 
rozvoj statutárního města Chomutova vůči jeho občanům se zastupitelé zvolení 
v komunálních volbách 2010 do Zastupitelstva města Chomutova za Českou stranu sociálně 
demokratickou (dále jen ČSSD), Občanskou demokratickou stranu (dále jen ODS), stranu 
TOP09 a stranu SEVEROČEŠI.CZ (dále strany koaliční dohody) shodli na těchto základních 
prioritách své činnosti v tomto volebním období:  
 
I. Ekonomika, rozpočet, aktivní podpora zaměstnanosti 
 
A) Rozpočet 

 Běžné výdaje rozpočtu statutárního města Chomutova musí být vždy kryty běžnými 
příjmy, tj. daňovými a nedaňovými příjmy a provozními dotacemi. Součástí běžných 
výdajů v příslušném roce bude finanční rezerva v minimální výši 35 milionů Kč. Při 
propadech příjmů ze státního rozpočtu bude její výše stanovena s ohledem na  
zachování vyrovnaného rozpočtu města.  

 Běžné výdaje nebudou kryty kapitálovými příjmy a úvěry.  
 Úvěr bude uzavřen pouze tehdy, bude-li v rozpočtu města vytvořena finanční rezerva 

pro krytí splátky jistiny a úroků (tato finanční rezerva není totožná se stanovenou 
finanční rezervou) a dále pak pokud roční dluhová služba (tj. jistina + úrok)  
nepřesahuje  10 % z rozpočtovaných běžných příjmů.  

 Kapitálové příjmy včetně úvěrů budou použity výhradně ke krytí investic 
v rozpočtovém roce či případně v dalších letech jako zlepšený hospodářský výsledek.  

 Zlepšený hospodářský výsledek bude vždy použit výhradně na investice.  
 Plán investic bude zohledňovat společenskou prospěšnost a účelnost a ekonomickou 

návratnost. Realizace investic bude zahájena v případech, kdy budou známy budoucí 
provozní náklady nově vzniklé investice. Prioritou investic pro další období jsou 
projekty Integrovaného plánu rozvoje města a projekty s investiční dotací programů 
EU nebo grantů orgánů a organizací České republiky.  

 Finanční prostředky Fondu oprav budou oprávněné organizace čerpat na základě 
potřebnosti provedení opravy, resp. v souladu s plánem oprav a revizí.  

 Podmínkou pro schválení ročního rozpočtu města v Zastupitelstvu města Chomutova 
musí být vždy aktualizovaný rozpočtový výhled na pět let, ze kterého bude patrný 
vývoj hospodaření města. 

 
B) Podpora zaměstnanosti a podnikání  
 

 Budeme aktivně podporovat rozvoj podnikání a cestovního ruchu, včetně 
podnikatelských aktivit na oživení centra města a hledat další možnosti zvýhodnění 
podnikatelských subjektů.  

 Zachováme tržní místo pro nový tržní systém „zdravé výrobky přímo od dodavatelů“.    
 Budeme podporovat zapojení nezaměstnaných z evidence úřadu práce do údržby 

města jako jeden z nástrojů k efektivnímu řešení problému nezaměstnanosti v 
Chomutově.  
 



II. Bydlení, obnova sídlišť, infrastruktura  
 

 Zachováme nízkoúročené půjčky z Fondu rozvoje města na modernizaci bytového 
fondu a oprav domů (zejména fasád, oken střech, apod.) pro občany a SVJ.  

 Podpoříme přípravu a prodej pozemků z majetku města pro individuální výstavbu 
rodinných domů.  

 Podpoříme opravy bytových domů v majetku CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ, a.s., a 
v majetku města zejména zateplením a dalšími energetickými opatřeními.  

 Zajistíme ve struktuře bytů v majetku CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ, a.s., a majetku 
města dostatek bytů pro mladé rodiny.  

 Nájemné v nájemních bytech udržíme v sociálně únosné výši.    
 Vytvoříme samostatná parkovací místa v lokalitách města, kde je jejich nedostatek. 

Náklady budou hrazeny z Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.  
 Budeme systematicky zlepšovat stav městské infrastruktury, zejména chodníků, 

zeleně, veřejného osvětlení, městských komunikací, zastávek MHD, bezbariérových 
přístupů pro osoby se sníženou pohyblivostí apod.  

 Zlepšíme dostupnost města, zejména jeho centra, rozšířením sítě cyklistických 
stezek.   

 Při revitalizaci a regeneraci panelových sídlišť se zaměříme na:  
-          budování dětských a sportovních hřišť, 
-          budování nových parkovacích ploch, příp. parkovacích domů, 
-          vytváření klidových zón a budování zeleně a drobné architektury. 

                  
III. Bezpečnost občanů a pořádek ve městě  
 

 Důsledně budeme prosazovat realizaci opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti 
občanů a veřejného pořádku.  

 Podpoříme zdokonalení technického vybavení a rozšíření a modernizaci městského 
kamerového dohlížecí systému Městské policie Chomutov (dále jen „MěPo“).  

 Podpoříme zvyšování a prohlubování kvalifikace strážníků MěPo se zvýšením jejich 
odpovědnosti za pracovní výkony. Podpoříme aktivity ke zvýšení důvěry ve výkon 
MěPo, včetně aktivit zaměřených na prevenci a poradenskou činnost.  

 Budeme pokračovat v opatřeních směřujících k nepřizpůsobivým občanům, včetně 
eliminace prostituce v městských ulicích s uplatněním dohledu nad dodržováním 
zákonů a vyhlášek při principu „nulové tolerance“.  

 Budeme pokračovat v dohledu nad problematickými oblastmi města Chomutova  
metodou kontrolních bodů, také na základě podnětů občanů a zjištěných skutečností 
Městskou policií Chomutov a Policií ČR.  

 Ve spolupráci s odborníky budeme pokračovat v zaměření na zvyšování bezpečnosti 
dětí a mládeže a v podpoře efektivní spolupráce organizací zaměřených na prevenci 
a intervenci v oblasti rizikového chování dětí a mládeže.  
 

IV. Výchova, vzdělávání, školství 
 

 Zajistíme dostatek míst pro vzdělávání podle vzdělávacích programů mateřských 
škol.  

 Zachováme vhodnou formu školního stravování a podpoříme aktivity školních družin 
a školních klubů.  

 Podpoříme další rozvoj školství všech stupňů, včetně aktualizace Koncepce rozvoje 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.  

 Budeme pokračovat v postupné racionalizaci neinvestičních nákladů městem 
zřizovaných školských a předškolních zařízení. Úspory vzniklé racionalizačními 
opatřeními budou ponechány ve prospěch školství.  

 Budeme pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích budov školských zařízení a 
v rekonstrukcích školních hřišť s využitím dotačních prostředků.  



 Budeme podporovat projekty, které prokazatelně vedou k rozšiřování a zkvalitňování 
výchovného a vzdělávacího procesu ve školách a vzdělávacích zařízeních a 
organizacích, včetně programů a projektů zaměřených na trvale udržitelný život.  

 Budeme podporovat prevenci kriminality a boj se závislostmi u dětí a mládeže.  
 S pomocí městské policie budeme účinně bojovat proti dětskému záškoláctví.  
 Budeme podporovat různé formy rekvalifikačního a rozšiřujícího vzdělávání mládeže 

a dospělých. 
 

V. Kultura 
 

 Podpoříme zachování a rozšíření nabídky kulturních a společenských aktivit 
s důrazem na aktivity pro pozitivní prezentaci města a rozvoj cestovního ruchu.  

 V zájmu optimalizace nákladů v oblasti kultury budeme prosazovat důslednější 
spolupráci a koordinaci mezi organizacemi města.  

 Podpoříme alternativní projevy kultury, zejména místní autory.  
 Občanské aktivity v oblasti kultury podpoříme podle Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Chomutova.  
 Budeme poskytovat součinnost při péči o obnovu a údržbu památek ve městě. 

 
VI. Sport a tělovýchova 
 
    Vrcholový sport  

 -   Zachováme fond pro poskytování dotací tzv. podporovaných sportů podle Zásad    
       pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům.   

 
    Výkonnostní a rekreační sport 

-         Zachováme fond pro poskytování dotací pro výkonnostní a rekreační sport 
podle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova.  

-         Podpoříme využití školních hřišť a sportovišť pro rekreační sport a vyžití.  
-         Podpoříme regenerace (rekonstrukce) sportovišť na sídlištích v součinnosti 

s projektem Regenerace panelových sídlišť. 
 
     Konkrétní projekty 

-        Budeme pokračovat v revitalizaci prostor na Kamenném vrchu - Eldorádu. 
-         Provedeme revitalizace areálu bývalé ploché dráhy jako víceúčelového 

sportovně rekreačního areálu dle zpracovaného projektu.  
-         Zajistíme pokračování realizace projektu Bezručova údolí a výstaveb 

cyklostezek v rámci města Chomutova a cyklostezek spojující okolní města 
(např. cyklostezka Chomutov - Most).  

-        Úspěšně dokončíme realizace projektu IPRM Zadní Vinohrady.   
-        Úspěšně dokončíme realizace projektů IPRM Sídliště - místo pro život.  
-        Podáme žádost o spěšné dokončení realizace IPRM Trolejbusy - zdravé 

město.  
 
VII. Správa a řízení města 
 

 Budeme pokračovat v racionalizaci služeb občanům poskytovaných Magistrátem 
města Chomutova naplňování závěrů Koncepce informatiky ve smyslu realizace 
portálu občana.  

 Prohloubíme informovanost občanů o dění ve městě, o činnosti magistrátu města a 
organizací města prostřednictvím Chomutovských novin; Chomutovské noviny získají 
novou tvář.  

 Aktivně zapojíme do činnosti spolky, svazky měst a další instituce, které mohou 
přispět k efektivnímu rozvoji města a regionu, prohloubíme spolupráce s dalšími 
statutárními městy České republiky.  



 Prohloubíme rozvoj dobrých vztahů s Jirkovem a sousedními obcemi.  
 Prohloubíme rozvoj partnerských vztahů se svými partnerskými městy v zahraničí.  
 Budeme pokračovat v setkávání s občany jako jednom ze základních způsobů 

přenosu informací občan - vedení města.  
 Realizace veřejných zakázek bude probíhat v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách v platném znění a v zachování přítomnosti zástupce veřejnosti při 
hodnocení veřejných zakázek.   
 

VIII. Sociální záležitosti, zdravotnictví  
 

 Budeme aktivně pokračovat v naplňování Komunitního plánu sociálních služeb.  
 Prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb Chomutov i  nadále zajistíme 

odpovídající šíři sociálních služeb pro sociálně a zdravotně handicapované 
spoluobčany.  

 Vytvoříme podmínky pro podporu a koordinaci aktivit organizací zabývajících se 
činností v oblasti sociálních služeb.  

 Podpoříme zachování zdravotní pohotovosti.  
 Budeme iniciovat vznik zubní pohotovosti.  
 Občanské aktivity v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví podpoříme podle Zásad pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova.  
 

   
IX. Životní prostředí a technické služby 
 

 Budeme prosazovat zachování a zkvalitňování stavu veřejné zeleně ve městě včetně 
vhodné údržby zelených ploch - dodržení generelu zeleně.  

 Zrealizujeme opatření vedoucí ke snížení prašnosti a informování občanů o stavu 
ovzduší. V této oblasti prosadíme dostatečné množství zeleně při nové výstavbě.  

 Budeme vytvářet podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování třídění komunálního 
odpadu v souladu se schválenou Koncepcí odpadového hospodářství, navýšíme dle 
potřeby množství kontejnerů na tříděný odpad, včetně přiměřeného pokrytí města 
Chomutova odpadkovými koši včetně košů na psí exkrementy.  

 Rozšíříme místa pro velkoobjemové kontejnery ve městě jako prevenci snižování 
výskytu černých skládek.  

 Podpoříme provozovatele komunálních služeb pro zajištění: 
-          větší čistoty a pořádku ve městě, 
-          péči o městské komunikace (chodníky, ulice). 

 Podpoříme kvalitní ekologickou osvětu ve školách a v médiích. 
 
  
X. Doprava 
 

 Budeme pokračovat v obnově vozového parku.  
 Budeme upravovat jízdní řády a kapacitu přepravních prostředků dle zjištěných 

informací z odbavovacího systému, tzn. dle zájmu cestujících.  
 Zavedeme placení jízdného dle počtu ujetých zastávek s bonusovým programem pro 

děti a seniory.  
 Vytvoříme systém dopravní obslužnosti páteřní sítí linek MHD.  

 
 

V Chomutově dne 12. listopadu 2010  
 
 
 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

č. 2/2010 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 
 

Zastupitelstvo města Chomutova se dne 29. 3. 2010 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit 

některá místa veřejného prostranství na území města Chomutova, na kterých se zakazuje 

konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých 

mravů a bezpečnosti ve městě a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých.    

 

Čl. II 

Vymezení pojmů 

 

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a 

to bez ohledu na vlastnictví k danému prostoru. 
1) 

 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se 

rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 

objemového procenta alkoholu.
2)

 

 

Čl. III 

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného 

prostranství na území města Chomutova. 

 

2) Seznam vymezených míst veřejných prostranství, na které se vztahuje zákaz požívání 

alkoholických nápojů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 

3) Grafické vymezení míst veřejných prostranství, na které se vztahuje zákaz požívání 

alkoholických nápojů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. 

 

4) Je-li veřejné prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů, vymezeno 

ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na veřejné prostranství uvnitř vymezeného 

území, a to včetně uvedených ulic. 

 

                                                 
1
 Viz. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

2
 Viz. § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních  k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. IV 

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 

1) Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného 

prostranství jsou vyjmuty: 

a. zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po 

dobu jejich provozu, 

b. veřejné akce, jako jsou kulturní, sportovní, společenské akce, dále pak na 

shromáždění apod., a to v prostoru konání takové akce, jsou-li pořádány 

v souladu s příslušnými právními předpisy, povoleními a ohlášeními a jsou-li 

na nich alkoholické nápoje veřejně podávány se souhlasem pořadatele akce, 

c. oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 

 

2) Pokud není možno akci podřadit pod žádný z výše uvedených bodů, může Rada města 

Chomutova udělit výjimku z této obecně závazné vyhlášky, a to na základě žádosti 
3)

 a 

za předpokladu, že udělením výjimky nebude narušen veřejný pořádek. 

Žádosti o výjimku se podávají písemně na adrese: Magistrát města Chomutova, právní 

úsek, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 

 

Čl. V 

Kontrola a sankce 

 

1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie
4)

 Chomutov. 

  

2) Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno 

podle zvláštního právního předpisu.
5)

  

 

Čl. VI 

Účinnost 

 

Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 013/10 ze 

dne 29.  3. 2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

…………………………     ………………………… 

Ing. Jan Řehák      Mgr. Ing. Ivana Řápková 

náměstek primátorky                 primátorka 

 

 

Vyhlášeno dne
6)

:…………..      Sejmuto dne:………………      Účinnost ode dne:………… 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam vymezených míst veřejného prostranství 

Příloha č. 2 – Grafické vymezení míst veřejného prostranství 

Příloha č. 3 – Vzor žádosti o udělení výjimky 

 

                                                 
3
 Vzor žádosti je přílohou č. 3 této vyhlášky 

4
 Viz § 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

5
 Viz § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

6
 Viz § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a):………………. 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství 

 

Seznam vymezených míst veřejného prostranství, na kterých je zakázáno požívání 

alkoholických nápojů: 

 

1) Střed města vymezený ulicemi: 

        Palackého, Riegrova, Na Příkopech, Mánesova, Farského 

 

2) Lokalita ul. Palackého, magistrát, park ČSA, Městské lázně a Sportovní hala, 

vymezená ulicemi: 

Palackého, Zborovská, Čelakovského, Mostecká, Mánesova, včetně parkoviště u 

Magistrátu města Chomutova a obchodního centra. 

 

3) Lokalita náměstí T. G. Masaryka a Střední průmyslová škola, vymezená ulicemi: 

Smetanova, Křižíkova, Meissnerova, Školní 

 

4) Lokalita okolí autobusového nádraží a nákupního centra ul. Wolkerova, včetně 

prostoru v kruhovém objezdu ul. Lipská x Zborovská x Palackého x Wolkerova 

 

5) Lokalita náměstí Dr. Beneše a okolí, vymezená ulicemi: 

Spořická, Čechova, Školní, 28. října až k ul. Palackého 

 

6) Lokalita Chomutov hlavní nádraží, vymezená takto: 

        Ul. Nádražní, prostory přiléhající k budově Českých drah až k lávce přes koleje. 

 

7) Lokalita sídliště Kadaňská a okolí, vymezená ulicemi: 

         Kadaňská, Na Průhoně, Klicperova, Adámkova, Alešova 

 

8) Lokalita ul. Lipská  
Od Kina Oko a jeho parkoviště až k č. p 2261 včetně parku u kostela sv. Barbory a parku     

směrem k areálu Veros, Mýtná, Kostelní, ohraničená korytem řeky Chomutovka 

 

9) Lokalita ul. Bezručova, vymezená ulicemi: 

Kostelní, Bezručova, obchodní centrum, koryto řeky Chomutovka, ul.  Úzká 

 

10) Lokalita okolí základní školy Heyrovského, vymezená ulicemi: 

        Akademika Heyrovského, Jiráskova, Seifertova, Lužická, Bezručova 

 

11) Lokalita okolí areálu Severka, Úřad práce, vymezená ulicemi: 

        Blatenská, Cihlářská, Vrchlického 

 

12) Lokalita vlakové zastávky Chomutov – město 

 

13) Lokalita Březenecká, okolí nákupního centra a objektu Krystal, vymezená ulicemi: 

Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod Strážištěm, včetně okolí ZŠ a nákupního 

centra 

 

 



14) Lokalita Březenecká II, okolí zdravotního střediska, nákupního centra a bývalého 

kina Evropa, vymezená ulicemi: 

        Březenecká, Kundratická, Dřínovská 

 

15) Lokalita ul. Hutnická 
Od 17. listopadu 4787 až k č. p. 5287 

 

16) Lokalita sídliště Kamenná, vymezená oválem ulice Kamenná  

 

17) Lokalita sídliště Kamenný Vrch, vymezená ulicemi: 

         Kamenná, Březový Vrch, Kamenný Vrch vč. oddechové lokality Eldorádo 

 

18) Lokalita sídliště Písečná, vymezená ulicemi: 

         Písečná, Jirkovská vč. přilehlého nákupního centra 

 

19) Lokalita sídliště Zahradní, vymezená ulicemi: 

        Zahradní, Růžová, Pod Břízami a koncem katastrálního území města Chomutov 

 

20) Lokalita sídliště Zahradní II, vymezená ulicemi: 

         Zahradní, Písečná 

 

21) Lokalita sídliště Zadní Vinohrady, vymezená ulicemi: 

         Kosmonautů, A. Muchy, Zadní Vinohrady, Mostecká 

 

22) Lokalita ZŠ ul. Havlíčkova, vymezená ulicemi: 

Václavská, Kostnická, Havlíčkova, Husova 

 

23) Lokalita Luna a okolí, vymezená ulicemi: 

Blatenská, Rooseweltova, Šafaříkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

4/2010, 

o změně obecně závazné vyhlášky   

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

      Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 26. 4. 2010 podle ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

 

 

 

Článek I. 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutova č. 5/2009 se mění takto: 

V článku 10 (Úlevy a osvobození od poplatku) se v odstavci 1 doplňuje nové písmeno i) se 

zněním:  

„i) Osoby, které užívají veřejná prostranství za účelem umístění dočasných staveb a 

zařízení sloužících pro poskytování služeb formou restauračních předzahrádek“ 

 

Článek II. 

Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 062/10 ze 

dne 26. 4. 2010 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………     ………………………… 

Ing. Jan Řehák      Mgr. Ing. Ivana Řápková 

náměstek primátorky                 primátorka 

 

 

Vyhlášeno dne
1)

: ………………  

Sejmuto dne:  ……………………  

Účinnost ode dne: …………… 

 



STATUTÁRNÍ  MĚSTO CHOMUTOV 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

č. 7/2010, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 
Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 20. 9. 2010 usneslo vydat na 

základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Článek 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 

 

V obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 

ze dne 31.3.2008, se  ruší příloha č. 1 a nahrazuje se novou přílohou č. 1, a to z důvodu změny 

lokalit, v nichž jsou provozovny povinny ukončit veřejnosti přístupnou hudební produkci 

v podobě živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin. Nová příloha č. 1 je přílohou této 

vyhlášky. 

 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 131/10 ze 

dne 20. 9. 2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................     ....................................................... 

Ing. Jan Řehák      Mgr. Ing. Ivana Řápková 

náměstek primátorky                 primátorka města 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne……………   Sejmuto dne:……………. Účinnost ode dne:……………. 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Chomutova č. 7/2010, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutova č. 2/2008, o ochraně nočního 

klidu a regulaci hlučných činností. 

 

 



Lokality, kde se omezuje doba pořádání veřejných hudebních produkcí 

 

Lokalita Ulice: 

Sídliště Zahradní Zahradní, Pod Břízami, Písečná, Skalková, 

Borová 

Sídliště Písečná Písečná, Jirkovská 

Sídliště Mostecká, Zadní Vinohrady Mostecká, Kosmonautů, Patočkova, 

Vítězslava Nezvala, Sluneční, Zadní 

Vinohrady 

Oblast ohraničená ulicemi Šafaříkova, Roosevelltova, Moravská 

Sídliště Severka – areál Za cihelnou Březenecká, Moravská, Cihlářská, Blatenská 

Sídliště Jitřenka Jiráskova, Bezručova, Kostnická, Hornická, 

Husova, Ak. Heyrovského, Lužická, 

Seifertova, Gerstnerova, Zengerova 

Úsek mezi křižovatkami Blatenská a 

Cihlářská 

Moravská 

Sídliště Březenecká Březenecká, Holešická, Dřínovská, 

Kundratická, Stavbařská 

Historický střed města Palackého, Riegrova, Na Příkopech, 

Mánesova, Farského 

Lokalita ul. Školní Školní, K. Světlé, 28. října, Vršovců, 

Meisnerova, Vodních staveb 

Lokalita parku ČSA a Magistrátu města 

Chomutova 

Zborovská, Čelakovského, Mostecká, 

Mánesova, Farského, Palackého po obou 

stranách až ke kruhovému objezdu 

Lokalita ul. Kadaňská Na Průhoně, Klicperova, Alešova, Kadaňská, 

Fügnerova, Osvobození, Palachova, 

V Alejích, Kukaňova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTÁRNÍ  MĚSTO CHOMUTOV 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

č. 8/2010, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 
Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 20. 9. 2010 usneslo vydat na 

základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“¨): 

 

 

Článek 1 

 

V obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ze dne 29. 3. 2010, se v příloze č. 1 a v příloze č. 2 mění lokalita č. 15 tak, že 

nově zní: 

 

Lokalita ul. Hutnická 

Od ul. 17. listopadu č. p. 4787 až k č. p. 5332 

 

 

Článek 2 

 

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ze dne 29. 3. 2010, zůstávají beze změny. 

 

 

Článek 3 

 

Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 130/10 ze 

dne 20. 9. 2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………     ………………………… 

Ing. Jan Řehák      Mgr. Ing. Ivana Řápková 

náměstek primátorky                 primátorka 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne……………   Sejmuto dne:……………. Účinnost ode dne:……………. 

 



NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

č. 1/2010 

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  
  

Rada města Chomutova se dne 22. 2. 2010 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a 

c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin 

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 

oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 

silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

 

1. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u č.p.101 

Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 861 až 3921 

Nerudova 

Palackého - parkoviště před knihovnou 



Riegrova - úsek podél Chomutovky u č.p. 3653 - 3658 

Příční 

Puchmayerova 

Revoluční 

Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 

Táboritská 

U městských mlýnů 

Žižkovo nám.  

 

2. oblast ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova - Čechova - Beethovenova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

28. října 

Čechova 

Ing. Meisnera - mezi ul. Školní a Čechova 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 

Křižíkova 

Legionářská 

mjr. Šulce 

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 

nám. T. G. Masaryka 

Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1), od č.p. 4058 k č.p. 254 

Poděbradova 

Purkyňova 

Smetanova 

Vikové-Kunětické 

Vršovců 

Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471 

Zdeňka Štěpánka - sídliště 

 

3. oblast ohraničená ulicemi  Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – Tyršova – Na 

Příkopech – Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Arbesova 

Grégrova 

Hálkova 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 

Heydukova 

Karla Buriana  

Libušina - vedle soudu 

Na Bělidle 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901 

Partyzánská 

Příkopy 

Puškinova 

Selská 

Sklepní 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 

 

4. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Zborovská – Buchenwaldská – 

Boženy Němcové s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  



Buchenwaldská 

Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

 

5. další zpoplatněná parkoviště 

Kamenná  - úsek mezi č.p. 5106 až 5119 

Kosmova  - parkoviště naproti čp. 4721 

parkoviště  - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 

Přemyslova  - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1. 5. do 30. 9. 

Přemyslova  - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 

Wolkerova  - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská  - parkoviště u zimního stadionu 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo 

zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město 

Chomutov v  budově magistrátu čp. 4602 ve Zborovské ulici. 

 

2. Stání vozidla je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího automatu v době: pondělí až 

pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 12:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem 

uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

 

3. Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna 

denně po dobu 24 hodin. 

 

4. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova: nepřetržitý provoz 

 

 

 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovací kartou či parkovacím lístkem vydaným 

parkovacím automatem nebo výběrčím. 

 

2. Parkovací karta nebo parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání vozidla na 

viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla tak, aby umožňoval bezprostřední 

kontrolu údajů o platnosti. Řidič motocyklu uschová parkovací kartu nebo parkovací 

lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

 

3. Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku. 

  

4. Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo 

jejich určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 

 

 

 



Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 3/2009, upravující 

organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 

442/09 ze dne 9. 11. 2009, účinné od 1. 12. 2009. 

 

2.  Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 048/10 ze dne 

22. 2. 2010 a nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2010. 

 

 

 

Ing. Jan Řehák     Mgr. Ing. Ivana Řápková 

              1.náměstek                     primátorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne: 25. 2. 2010 

Sejmuto dne: 15. 3. 2010 

Účinnost ode dne: 1. 3. 2010 

 

 



NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

č. 3/2010 

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

  
Rada města Chomutova se dne 12. 4. 2010 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a 

c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

c) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin 

d) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 

oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 

silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

 

1. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u čp.101 

Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 861 až 3921 

Nerudova 

Palackého - parkoviště před knihovnou 

Riegrova - úsek podél Chomutovky u čp. 3653 - 3658 

Příční 

Puchmayerova 



Revoluční 

Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 

Táboritská 

U městských mlýnů 

Žižkovo nám.  

 

2. oblast ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova - Čechova - Beethovenova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

28. října 

Čechova 

Holečkova 

Ing. Meisnera - mezi ul. Školní a Čechova 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 

Křižíkova 

Legionářská 

mjr. Šulce 

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 

nám. T. G. Masaryka 

Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1), od č.p. 4058 k č.p. 254 

Poděbradova 

Prokopova 

Purkyňova 

Smetanova 

Vikové-Kunětické 

Vršovců 

Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471 

Zdeňka Štěpánka - sídliště 

 

3. oblast ohraničená ulicemi  Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – Tyršova – Na 

Příkopech – Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Arbesova 

Grégrova 

Hálkova 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 

Heydukova 

Karla Buriana  

Libušina - vedle soudu 

Na Bělidle 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901 

Partyzánská 

Příkopy 

Puškinova 

Selská 

Sklepní 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 

 

4. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Zborovská – Buchenwaldská – 

Boženy Němcové s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  

Buchenwaldská 



Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

5. další zpoplatněná parkoviště 

Kamenná  - úsek mezi č.p. 5106 až 5119 

Kosmova  - parkoviště naproti čp. 4721 

parkoviště  - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 

Přemyslova  - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1. 5. do 30. 9. 

Přemyslova  - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 

Wolkerova  - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská  - parkoviště u zimního stadionu 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo 

zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město 

Chomutov v  budově magistrátu čp. 4602 ve Zborovské ulici. 

2. Stání vozidla je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího automatu v době: pondělí až 

pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 12:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem 

uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

3. Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna 

denně po dobu 24 hodin. 

4. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova: nepřetržitý provoz 

 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovací kartou či parkovacím lístkem vydaným 

parkovacím automatem nebo výběrčím. 

2. Parkovací karta nebo parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání vozidla na 

viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla tak, aby umožňoval bezprostřední 

kontrolu údajů o platnosti. Řidič motocyklu uschová parkovací kartu nebo parkovací 

lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

3. Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.  

4. Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo 

jejich určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2010, upravující 

organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 

048/10 ze dne 22. 2. 2010, účinné od 1. 3. 2010. 

2.  Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 145/10 ze dne 

12. 4. 2010 a nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2010. 

 

 

…………………………..     ………………………………  

Ing. Jan Řehák     Mgr. Ing. Ivana Řápková 

1. náměstek primátorky    primátorka 

 

Vyhlášeno dne: 23. 4. 2010    Sejmuto dne:…………….. 



NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

č. 9/2010 

upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

  
Rada města Chomutova se dne 4. 10. 2010 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a 

c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 

1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin 

b) k stání motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu 

ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která 

má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 

3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací 

Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání 

silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

 

1. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Husovo nám. 

Chelčického - parkoviště u čp.101 

Jakoubka ze Stříbra 

Klostermannova 

Mánesova - parkovací místa na vozovce 

Mánesova - parkoviště před Městskou halou 

Mánesova - parkoviště před sportovním domem 

Mánesova - parkoviště u Městských lázní 

Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 

nám. 1. máje - vyznačená plocha u oválu 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 861 až 3921 

Nerudova 

Palackého - parkoviště před knihovnou 

Riegrova - úsek podél Chomutovky u čp. 3653 - 3658 

Příční 

Puchmayerova 



Revoluční 

Riegrova - parkoviště Východní zahrady (za objektem SKKS) 

Táboritská 

U městských mlýnů 

Žižkovo nám.  

 

2. oblast ohraničená ulicemi Wolkerova – Rokycanova - Čechova – Ing. Meisnera - Kochova 

– Beethovenova – Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

28. října 

Čechova 

Holečkova 

Ing. Meisnera 

Karolíny Světlé - vč. přilehlého zadního traktu Palackého ul. 

Kochova – úsek mezi ul. Beethovenova a Ing. Meisnera 

Křižíkova 

Legionářská 

mjr. Šulce 

nám. Dr. Beneše - úsek mezi ul. Školní a Pionýrů 

nám. T. G. Masaryka 

Palackého - před č.p. 4258-4261 (bývalá Pošta 1), od č.p. 4058 k č.p. 254 

Poděbradova 

Prokopova 

Purkyňova 

Smetanova 

Školní ul. - parkoviště před č.p. 3634-3637 

Vikové-Kunětické 

Vršovců 

Vodních staveb – parkoviště podél č.p. 5471 

Zdeňka Štěpánka - sídliště 

 

3. oblast ohraničená ulicemi  Pražská – Křivá – Vinohradská – Mostecká – Tyršova – Na 

Příkopech – Riegrova s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 

Arbesova 

Grégrova 

Hálkova 

Hálkova - parkoviště za č.p. 5344 

Heydukova 

Karla Buriana  

Libušina - vedle soudu 

Na Bělidle 

Na Příkopech - úsek přilehlý k č.p. 3697 až 901 

Partyzánská 

Příkopy 

Puškinova 

Selská 

Sklepní 

Tyršova - parkoviště za městskou halou 

 

4. oblast ohraničená ulicemi Dr. Farského – Palackého – Zborovská – Buchenwaldská – 

Boženy Němcové s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 



Boženy Němcové - parkoviště u Městského divadla  

Buchenwaldská 

Palackého - zadní trakt za čp. 4445-4505 

Zborovská - parkoviště před čp. 4602 – budova MMCh 

 

5. další zpoplatněná parkoviště 

Kamenná  - úsek mezi č.p. 5106 až 5119 

Kosmova  - parkoviště naproti čp. 4721 

parkoviště  - u Podkrušnohorského zooparku u výjezdu ze sil. I/13 

Přemyslova  - parkoviště u hotelu "U jezera" - jen v období od 1. 5. do 30. 9. 

Přemyslova  - parkoviště u restaurace Podkrušnohorského zooparku 

Wolkerova  - část parkoviště pod autobusovým nádražím 

Zborovská  - parkoviště u zimního stadionu 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů či výběrčích nebo 

zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Statutární město 

Chomutov v  budově magistrátu č.p. 4602 ve Zborovské ulici. 

2. Stání vozidla je zpoplatňováno prostřednictvím parkovacího automatu v době: pondělí až 

pátek 7:00 – 19:00 hodin., sobota 7:00 – 12:00 hodin. Mimo zpoplatněnou dobu a o státem 

uznaných svátcích je stání vozidla bezplatné. 

3. Parkovací místa vyhrazená pouze pro držitele platných parkovacích karet jsou zpoplatněna 

denně po dobu 24 hodin. 

4. Provozní doba na parkovišti v ul. Kosmova:   nepřetržitý provoz 

 

Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje platnou parkovací kartou či platným parkovacím 

lístkem vydaným parkovacím automatem nebo výběrčím. 

2. Platná parkovací karta nebo platný parkovací lístek musí být umístěn po celou dobu stání 

vozidla na viditelném místě za předním sklem uvnitř vozidla tak, aby umožňoval 

bezprostřední kontrolu údajů o platnosti. Řidič motocyklu uschová platnou parkovací 

kartu nebo platný parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. 

3. Parkovací lístek je nepřenosný a platí pouze pro ulici nebo parkoviště uvedené na lístku.  

4. Držitelé parkovacích karet mohou užívat bez časového omezení místní komunikace nebo 

jejich určené úseky v oblasti, kterou mají uvedenou ve své kartě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Statutárního města Chomutova č. 5/2010, upravující 

organizování dopravy na území města Chomutova, vydané usnesením Rady města č. 

209/10 ze dne 24. 5. 2010, účinné od 1. 6. 2010. 

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 386/10 ze dne 

4. 10. 2010 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 

 

………………………………    ……………………………………  

Ing. Jan Řehák     Mgr. Ing. Ivana Řápková 

              1. náměstek                     primátorka 



 NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

č.10/2010 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich 

malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

 

Rada města Chomutova se dne 18. 10. 2010 usnesla podle ustanovení §27, odst. 5 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanovením §11, odst. 1 a §102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

Čl. 1 

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v plánu zimní 

údržby, který je zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Chomutova a je 

každoročně aktualizován. 

 

Čl. 2 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Chomutova č. 02/1998 - o zimní údržbě 

komunikací, ze dne 12. 10. 1998, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezuje takové 

úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí z důvodu jejich dopravní bezvýznamnosti. 

 

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 401/10, ze dne  

18. 10. 2010 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

     ………………………….        …………………………. 

     Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                     Ing. Jan Řehák 

 primátorka města          náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne: …………… Sejmuto dne:…………… Účinnost ode dne:……………. 

 

 



NAŘÍZENÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA 

 

č.   11/2010, 

kterým se stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad 

ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků a místních komunikací 

 

 

Rada města Chomutova se dne 18. 10. 2010 usnesla podle ustanovení §27, odst. 6 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11, 

odst. 1 a §102, odst. 2, písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 

 

Čl. 1 

 

Nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

chodníků a místních komunikací.  

 

 

Čl. 2 

 

Pro účely tohoto nařízení se zimní údržbou rozumí zmírňování závad, které vznikly 

povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období na místních komunikacích. 

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku. V tomto období se 

provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby, který je zveřejněn na webových stránkách 

Statutárního města Chomutova a je každoročně aktualizován. 

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto definované období, zmírňují se závady 

ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

 

 

Čl. 3 

 

1. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél 

obrubníku, s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, nástupních hran 

zastávek MHD, a to v celé jejich šíři a délce. Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do 

vozovky, nesmí být zataraseny poklopy, sloužící jako přístupy k sítím a zařízením, 

uloženým pod povrchem chodníku. 

 

2. Schůdnost chodníků a přechodů pro chodce se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, 

oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály, ale pouze na vrstvu 

sněhu do výšky 3 cm. 

 

 



 Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve 

kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od 

zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný 

roztok. Při strojním čištění nesmí zbývající výška sněhu překročit 3 cm.  

 

3. Rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad v schůdnosti a sjízdnosti místních 

komunikací jsou podrobně uvedeny v plánu zimní údržby, který je zveřejněn na webových 

stránkách Statutárního města Chomutova a je každoročně aktualizován. 

 

4. Podle možností v průběhu zimního období a po jeho skončení je nutné rovněž zajistit 

očištění všech místních komunikací odstraněním zdrsňujícího inertního materiálu. 

 

 

Čl. 4 

 

    Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Chomutova č. 401/10 ze dne                 

18. 10. 2010 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….    …………………………. 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                  Ing. Jan Řehák 

      primátorka města                    náměstek primátorky 

 

 

 

Vyhlášeno dne: …………… Sejmuto dne:…………… Účinnost ode dne:……………. 

                                                 
 


