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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1.  Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 

 

            Jen sedm hodin a tři minuty trval rok 2015 a Chomutov se dočkal prvního narozeného 

občánka. Byla jím holčička Sofie Chambers, která se mamince Kateřině Chambers narodila 

v chomutovské porodnici s přesnými porodními mírami tří kilogramů a padesáti centimetrů. 

Jak příjmení miminka a maminky napovídají, tatínek Steven Chambers je Angličan. Malou 

Sofii přišel do porodnice přivítat a její maminku pozdravit primátor Jan Mareš (na snímku). 

Rodiče při té příležitosti dostali pět tisíc korun, malá holčička pak knížku a několik hraček. 

  

 Chomutovem 6. ledna prošel tradiční 

tříkrálový průvod. Jeho základ tvoří pracovníci 

zooparku, z jehož bran také na pouť městem 

vyrazil. Kašpar, Baltazar a Melichar s družinou 

doputovali i k radnici, kde je přivítal a pohostil 

primátor Jan Mareš (na snímku). Koledníci 

cestou vybírali příspěvky na Tříkrálovou sbírku 

Charity ČR. Chomutované měli možnost do 

zapečetěných kasiček přispět během devíti dnů 
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nejen na ulici, ale také na koncertě pěveckého sboru Happy Smile na historické radnici a při 

hokejovém utkání Chomutov – Most. Celkem se vybralo rekordních 65 216 korun. 

 

 Okresní soud 7. ledna potrestal čtyřmi lety vězení bývalou ředitelku chomutovského 

stacionáře Naděje 2000 Jaroslavu Lochařovou a tříletou podmínkou s dvouletou zkušební 

lhůtou hlavní sestru Šárku Hatašovou. Klienti ve stacionáři živořili v katastrofálních podmín-

kách, místo důstojného žití jen přežívali. Poměry v bývalém stacionáři Naděje 2000 se soud 

zabýval od prosince 2011. Ředitelka Lochařová podle rozsudku klienty týrala v letech 2006 až 

2010, hlavní sestra Hatašová v letech 2008 až 2010.  

 

 Pražský vrchní soud 7. ledna snížil bývalému vojákovi Michalovi Krnáčovi trest za 

vraždu Romana Housky o čtyři a půl roku na třináct let. Soudce přihlédl k tomu, že Krnáčovi 

se nepodařilo prokázat majetkovou motivaci činu a v jeho prospěch také vyzdvihl dosavadní 

bezúhonnost a možnost resocializace. 

 

 Od 1. ledna platí v Chomutově vyhláška, která zakazuje provoz veškerých výherních 

automatů. Správně by tak ve městě už neměl být zapnutý ani jediný. Jenže dál se hraje nejen 

v krytu za sportovní halou a v TIPu na Zahradní, které doposud měly výjimku, ale i v dalších 

hernách, které měly být zavřené už loni. Všichni provozovatelé se brání stejně, poukazují na 

to, že mají povolení od Ministerstva financí. To sice licence na žádost měst postupně odebírá, 

ale činí tak velice pomalu.   

 

          Ve čtyřiceti chomutovských volebních okrscích proběhlo v sobotu 31. ledna opakované 

hlasování do zastupitelstva města Chomutova. Lidé volili ze stejných kandidátek volebních 

stran a hnutí jako v říjnu. Do zastupitelstva se nakonec dostalo stejných pět stran jako v říjnu, 

přičemž hnutí PRO Chomutov volby tentokrát vyhrálo se ziskem 26,97 % a bude mít jedenáct 

zastupitelů. Druhá skončila ČSSD (17,85 %), třetí KSČM (15,18 %), čtvrtý Nový Sever (13,66 %) 

a páté ANO 2011 (12,26 %). Trojkoalice PRO Chomutov + KSČM + ANO 2011, která vznikla po 

říjnových volbách, má i po opakovaných volbách k dispozici klidnou většinu 22 hlasů. Volební 

účast byla nižší než při říjnovém hlasování, a to 22,24 % (více v kap. Veřejná správa - Volby). 

 

Únor 
 

 Prezident republiky Miloš Zeman v rámci návštěvy Ústeckého kraje 4. února zavítal 

i na Chomutovsko. Závěrečnou část programu absolvoval v Jirkově, kde na Červeném hrádku 

poobědval a měl zde tiskovou konferenci. Přímo do Chomutova tentokrát nepřijel. 

 

            Ministerstvo financí zkraje února s konečnou platností odebralo licenci první herně 

v Chomutově. Vedení města vnímá verdikt resortu jako své vítězství v dlouholetém boji proti 

hazardu. S jeho regulací začal magistrát již v roce 2008, ale teprve na konci roku 2014 začalo 

ministerstvo na základě vyhlášky města a opakovaných apelů na zahájení správních řízení 
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o odejmutí licencí tyto licence hazardním společnostem rušit. Bohužel provozovatelé podali 

proti rozhodnutí ministerstva opravný prostředek a herny v dalších měsících fungovaly dál 

bez ohledu na vyhlášku. Teprve 28. ledna 2015 vydal ministr financí průlomové rozhodnutí, 

kterým zamítl rozklad provozovatele hazardních zařízení a potvrdil rozhodnutí ministerstva 

o odejmutí licence. Rozhodnutí, které je konečné a nelze tedy proti němu uplatnit opravné 

prostředky, bylo doručeno do datových schránek všech účastníků řízení začátkem února.  

 

 Kvalitní a čerstvé regionální potraviny si Chomutované i v roce 2015 mohli koupit na 

farmářských trzích. Již pátým rokem se konaly ve čtrnáctidenních intervalech na náměstí 

1. máje, přičemž první, zaměřené na zabijačkové pochoutky, proběhly v sobotu 28. února. 

 

Březen 
 

 
 

 Bez překvapení proběhlo 2. března na historické radnici ustavující zastupitelstvo. 

Koalice složená z hnutí PRO Chomutov a stran KSČM a ANO 2011 se již předem dohodla jak 

na programových cílech, tak na personálním obsazení vedení města, což hlasování potvrdilo. 

V čele města tak stanul vítěz komunálních voleb z hnutí PRO Chomutov Daniel Černý (na 

snímku vpravo), do funkce primátora ho zvolilo dvacet zastupitelů z pětatřiceti. Na primátora 

kandidoval i Jan Mareš z ČSSD (na snímku vlevo), který vládl v minulém volebním období. 

Hlasovalo pro něj ale pouze sedm zastupitelů. Po volbě nového primátora byli voleni i jeho 

náměstci. Prvním, který bude Daniela Černého zastupovat v době nepřítomnosti, se stal lídr 

ANO 2011 Marek Hrabáč, druhým pak lékař Marian Bystroň z PRO Chomutov, který ve funkci 

bude působit jako neuvolněný (více v kap. Veřejná správa - Volby). 
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 Ustavující zastupitelstvo 2. března bylo 

prvním, jež bylo živě přenášeno na internet.  

Přenosy nejsou ukládány, takže se nedají spustit 

zpětně. Podle právního výkladu by to odporovalo 

zákonu o ochraně osobních údajů. Zasedací 

místnost je snímána ze tří stacionárních kamer, 

přenášen je i záběr na tabuli s přehledem, jak 

který zastupitel hlasuje. 

 

 Zatmění Slunce 20. března bylo největší 

v České republice viditelné v letech 2011-2026, 

také až do června roku 2021 poslední viditelné 

z našeho území. Při maximální fázi Měsíc krátce 

před jedenáctou hodinou zakrýval 73 procent 

slunečního disku. V Chomutově tento úkaz bylo 

možno veřejně pozorovat u školy v Havlíčkově 

ulici, kde to zprostředkoval místní astronomický 

kroužek. U dalekohledů se vystřídali žáci školy a 

také několik desítek zájemců z řad veřejnosti.  
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 Na pozvání náměstka primátora Marka Hrabáče přijel 27. března na radnici ministr 

životního prostředí Richard Brabec. Hovořili o tom, co by se v Chomutově dalo udělat pro 

životní prostředí. Projednávali konkrétní projekty, na něž město hledá vhodné dotační tituly, 

třeba odbahnění Kamencového jezera, třídičku odpadů a revitalizaci rybníků v zooparku. Na 

snímku zleva předseda oblastní organizace ANO 2011 Jan Richter, ministr životního prostředí 

Richard Brabec, primátor Daniel Černý a náměstek primátora Marek Hrabáč. 

 

Duben 
 

 Dva kilogramy semtexu, samopaly, útočné pušky, brokovnice, tlumiče, laserové 

zaměřovače a stovky nábojů našli 14. dubna kriminalisté při prohlídce truhlářské dílny přímo 

pod nákupním centrem Bohemia na sídlišti Březenecká. Kromě zbraní kriminalisté na místě 

zajistili i velké množství drog a zhruba 350 tisíc korun v hotovosti. To vše tam měl ukryté 

muž, kterého policie původně stíhala společně s dalšími dvěma komplici za loupež a vydírání. 

Jak se později ukázalo, šlo o zbraně vyřazené ozbrojenými složkami, ale poté opět upravené 

do střelbyschopného stavu. 

 

 Na silnici I/13 začal v polovině měsíce vyrůstat betonový zátaras, který má oddělit 

oba směry čtyřproudé komunikace. Důvodem je bezpečnost, přes frekventovanou silnici 

často za plného provozu přebíhali chodci a auta už jich několik srazila. Bariéra povede celým 

Chomutovem, od Písečné až po Nové Spořice, a bude tedy dlouhá přes pět kilometrů. Práce 

potrvají téměř do konce roku. 
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 Oficiální otevření hřiště pro street workout proběhlo 18. dubna v areálu Eldoráda na 

Kamenném vrchu. Hřiště se nachází hned vedle krytého skateparku a momentálně je největší 

v České republice i na Slovensku. Disponuje rozlohou 300 m2, pokryté je litým polyuretanem 

o tloušťce 30 mm a má 35 hrazd, 4 bradla a další prvky na cvičení s vlastní vahou těla i volný 

prostor pro hromadné cvičení skupin. Hřiště, jehož pořizovací hodnota je 1,05 milionu korun, 

je volně přístupné pro veřejnost. Otevření sportoviště uspořádala jirkovsko-chomutovská 

skupina Street Hard Workers s hosty ze širšího regionu a jedním workouterem ze Slovenska. 

 

        K již dobře známé iniciativě Ukliď-

me Česko se v hodnoceném roce přidalo 

i samotné město Chomutov a jeho tech-

nické služby. Zorganizovalo úklid lesíku 

u nemocnice, při němž každý dobrovolník 

vyfasoval rukavice, sběrný pytel a mohl si 

i půjčit napichovací tyč. Akce proběhla 

18. dubna a v Chomutově se do ní na 

jiných místech zapojili také junáci, kteří 

tradičně uklízeli Bezručovo údolí, nebo 

základní školy v ulicích Kadaňská, Školní, 

Hornická a Zahradní. 
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Květen 
 

 Bývalý senátor a exstarosta Chomutova Alexandr Novák se 7. května dostal po dvou 

letech a jednom měsíci z vězení na svobodu. Na základě rozhodnutí chomutovského soudu 

byl propuštěn z věznice ve Všehrdech, kde si odpykával čtyřletý trest za přijetí úplatku ve výši 

42 miliónů korun. 

 

 
 

 Sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války si Chomutov nepřipomněl pouze 

obvyklými pietními akty u pomníků na hřbitově a v městském parku, ale i akcí pro veřejnost 

v sousedství divadla. Členové Muzea československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku 

a 41. mechanizovaného praporu ze Žatce zde 8. a 9. května rozbili vojenské historické tábory, 

v nich zprovoznili polní kuchyni, kinosál s promítáním dokumentů z konce války a připravili 

prezentaci současné vojenské techniky a obrany. Zajímavým zpestřením programu obou dnů 

byla ukázka boje o divadlo.  

 

 Město Chomutov se 17. května od 21 do 24 hodin připojilo k mezinárodní akci Světlo 

pro AIDS. Nasvícením městské věže červeným světlem vzpomnělo na oběti nevyléčitelné 

nemoci a připomnělo důležitost prevence před ní.   

 

 V městském parku v budově, kde dřív měly technické služby sklad nářadí a techniky 

pro údržbu, bylo 15. května otevřeno rodinné centrum Rozmarýn. Vybudovalo ho město, 

i s vybavením to městskou pokladnu přišlo na zhruba 3,5 milionu korun. V jedné polovině 

prostoru je herna pro děti, hned vedle ve druhé pak kavárna pro dospělé. 
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 Ke dvěma stům obyvatel Chomutova přišlo 28. května diskutovat o osudu starých 

městských lázní. Na místě mohli nejen slovně, ale i písemně vyjádřit svůj názor, zda budovu 

zbourat, nebo využít jiným způsobem, případně obnovit provoz lázní. Návrhů se sešla celá 

řada, například zřízení botanické zahrady, mořského světa, IQ parku, rychlobruslařské haly, 

surf parku, galerie, dinoparku nebo motýlího domu. K tématu se na místě veřejně vyjádřilo 

několik odborníků včetně architektů a většina z nich podpořila myšlenku najít pro budovu 

výhodně položenou na okraji parku v centru města nové využití. 

 

Červen 
 

 Parky a další výsadby ve veřejném prostoru, stejně jako na soukromých pozemcích 

se během jara po estetické stránce měnily k horšímu. Více než polovina smrků stříbrných 

a pichlavých hnědla a jejich jehličí postupně opadávalo. Odborníci zjistili, že na vině byla 

mšice smrková, která se přemnožila v důsledku dvou posledních mírných zim. Postižen jimi 

byl nejen Chomutov, ale celé Podkrušnohoří. 

 

            Primátor a jeho náměstci se rozhodli, že budou pravidelně vyrážet do chomutovských 

ulic, aby při osobních setkáních s občany získali podněty pro zlepšení života ve městě. Poprvé 

takto primátor Daniel Černý a jeho náměstek Marek Hrabáč 10. června zavítali na sídliště 

Zahradní. Při pochůzce se setkali a hovořili s několika desítkami zdejších obyvatel. Potvrdilo 

se, že nejožehavějším problémem je občanské soužití. Atmosféru na sídlišti ilustruje situace, 

kdy po rozhovorech s primátorem a jeho odchodu vznikl slovní konflikt mezi starousedlíky a 

některými romskými nájemníky, takže na místě nakonec musela zasáhnout městská policie.  
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 Držiteli Ceny Jiřího Popela z Lobkovic se 22. června stali Václav Svoboda, republikově 

známý filatelista, a in memoriam Josef Vykrůtil, místní činovník v oblasti kultury, především 

amatérského divadla. Udílení cen proběhlo pojedenácté, tentokrát opět při zahájení zasedání 

zastupitelstva. Na snímku Václavu Svobodovi (vpravo) ocenění předává primátor Daniel Černý 

(bližší představení obou laureátů v závěru této kapitoly). 

 

Červenec 
 

 Dva kropicí vozy Technických služeb města Chomutova křižovaly od 2. do 5. července 

ulice města, aby sprškou vody i přidanou vůní osvěžily rozpálený vzduch a snížily prašnost. 

Důvodem byly tropické teploty, které v denních maximech překračovaly 33 stupňů Celsia. 

Kropení ulic v horkých dnech se v Chomutově stává standardem. 

 

 Osmačtyřicetiletý Miroslav Kalina z Loun od 18. do 25. července poosmé absolvoval 

běžeckou pouť Českem z Ostravy do Chomutova v délce 485 kilometrů. Jeho charitativní Běh 

o život je vyjádřením solidarity s onkologicky nemocnými lidmi i výrazem vděčnosti onkologii 

v chomutovské nemocnici, kde se dříve sám z této nemoci léčil. Každoročně proto nemocnici 

předává peníze, které prostřednictvím běhu získá. V roce 2015 to bylo 200 tisíc korun, což 

bylo nejvíc v osmileté historii Běhu o život. 
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 Na dva roky do vězení s dozorem poslal 24. července Krajský soud v Ústí nad Labem 

v odvolacím řízení Šárku Hatašovou, vedoucí ošetřovatelku soukromého stacionáře Naděje 

2000. U chomutovského okresního soudu v lednu vyvázla s podmínečným trestem. Jaroslavě 

Lochařové, která zařízení pro seniory zřídila, odvolání zamítl. Ta si musí odpykat čtyři roky ve 

vězení. Obě jsou podle verdiktu vinny trestným činem týrání svěřené osoby. Nemocní senioři 

v zařízení trpěli hlady, nedostatkem hygieny a neměli zajištěnu odpovídající lékařskou péči.  

 

 Na Kamencovém jezeře bylo uprostřed letní sezony, přesně 31. července, nečekaně 

uzavřeno hlavní molo. Doporučil to statik, který molo shledal v havarijním stavu a hrozící 

zřícením. Později bylo vedle něho nainstalováno menší provizorní pontonové molo, jež mělo 

usnadnit vstup do vody ze západního břehu. 

 

Srpen 
 

            Vlna úmorných veder postihla Chomutovsko stejně jako další místa České republiky 

v první půlce srpna. Nejvyšší teplota byla na meteorologické stanici v Tušimicích naměřena 

7. srpna, a to 36,6 stupně Celsia. Lidé využívali všechny možnosti, jak se zchladit, a tak bylo 

na všech koupalištích plno. 

 

          V Chomutovce, kousek od mostku 

v Kostelní ulici, bylo 29. srpna ráno 

objeveno tělo utonulého zpěváka X-Left 

To Die Davida Weingärtnera (na snímku). 

Jeho smrt nebyla uspokojivě objasněna, 

odpověď na to, jak se mohl utopit, nedala 

ani soudní pitva. Vody totiž tou dobou na 

místě bylo jen maximálně 30 centimetrů. 

Smrt ale mohl způsobit pád ze zídky, jež 

se nad hladinou tyčí do výšky okolo dvou 

metrů, neblahou roli mohl sehrát také 

alkohol nebo drogy. David Weingärtner 

se narodil 25. ledna 1985 v Chomutově, 

zemřel tedy v pouhých třiceti letech. Byl 

frontmanem blue-corové skupiny X-Left 

To Die, se kterou vydal jedno řadové CD a 

například v roli předkapely vystupoval se 

svým hudebním vzorem Marylinem Man-

sonem. Sólově na sebe upozornil v roce 

2010 v televizní show Robin Hood - Cesta 

ke slávě, kde skončil druhý, a především 

pak o dva roky později v pěvecké soutěži Hlas Česko Slovenska, kde také patřil k nejlepším. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_%E2%80%93_Cesta_ke_sl%C3%A1v%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_%E2%80%93_Cesta_ke_sl%C3%A1v%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas_%C4%8Cesko_Slovenska
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Září 
 

 Mimořádně horké léto skončilo s nástupem dětí do školy. Naposledy rtuť v teploměru 

vyšplhala nad tropickou třicítku 1. září, kdy meteorologové na stanici v Tušimicích naměřili 

teplotu 31,6 stupně Celsia. 

 

 U pomníčku na Palackého ulici proběhl 3. září pietní akt na počest policisty Romana 

Jedličky, který v roce 2008 za cenu vlastního života zastavil sériového vraha Romana Postla.  

Vzpomenout si spolu s Jedličkovou partnerkou a dcerkou přišli policisté i zástupci médií. 

 

 Jeden z fenoménů současnosti – mobilní internetové připojení – dorazil i do městské 

hromadné dopravy v Chomutově. K síti se cestující prostřednictvím wifi nově mohou připojit 

ve všech čtyřech autobusech, jež obsluhují nejdelší linku č. 1, spojující Jirkov a hypermarket 

Globus v Chomutově. 

 

Říjen 
 

 Mezi šestnácti českými městy, v nichž se konala akce Plaveme prsa, byl i Chomutov. 

Plavecká štafeta se v bazénu Aquasvěta uskutečnila 10. října. Konala se v rámci mezinárodní 

osvětové kampaně Breast Health Day, která si klade za cíl upozorňovat na dobrou prognózu 

v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu, na možnosti kvalitního života vyléčených žen 

a na význam podpory při léčbě i po ní. Účastní se jí jak pacientky, tak sympatizující veřejnost. 

 

 Na více než sedm měsíců byla 16. října uzavřena Písečná ulice, jež je součástí páteřní 

komunikace přes chomutovská sídliště. Důvodem je velká přestavba území kolem Kulturního 

a společenského střediska na Zahradní i samotné ulice. Omezení postihuje nejen řidiče, ale i 

cestující městskou hromadnou dopravou, která je vedena horní komunikací přes Zahradní.  

 

            Chomutov si 27. října u památníku 

Tomáše G. Masaryka na stejnojmenném 

náměstí, stejně jako každý rok, 

připomněl výročí vzniku samostatného 

československého státu, jež připadá na 

28. října. K pomníku spolu s představiteli 

města položili věnce a kytice zástupci 

společenských a vojenských organizací, 

politických stran a studenti chomutov-

ských středních škol.  
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Listopad 
 

 Na radnici v Chomutově se 3. listopadu 

uskutečnila odborná konference Comotovia 

2015. Stěžejním tématem bylo 500. výročí sňatku 

Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze 

Starého Dvora, který spojil panství Chomutov a 

Červený Hrádek, čímž poprvé došlo ke sjednocení 

správního území zhruba o velikosti dnešního 

okresu do jedněch rukou. Odborníci z oblasti 

historie ale také přednášeli například o sídlech 

rodu Weitmilů v severozápadních Čechách, 

o recesistickém spolku Schlaraffia, o kronikáři 

Johannovi Josefu Urtikovi a jeho Dějinách města 

Chomutova či o spojení generála Karla Kutlvašra 

s Chomutovem. Poprvé se konference Comotovia 

uskutečnila v roce 2002, od roku 2005 probíhá ve 

dvouletých cyklech. 

 

            Zatímco pracovníci technických služeb instalovali vánoční výzdobu, v Chomutově, jako 

na řadě dalších míst republiky, padaly teplotní rekordy. Nejvýše rtuť teploměru vystoupala 

od 5. do 7. listopadu, kdy denní maxima dosahovala až 19 stupňů Celsia. 
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 V listopadu si v Chomutově veřejnost každoročně připomíná dvě významné události. 

Památku válečných veteránů uctili 11. listopadu účastníci pietního aktu u pomníku padlých 

v parčíku u kostela svaté Barbory v Lipské ulici (na snímku na předchozí straně). Připravilo ho 

město Chomutov a Řád rytířů radiotechnického vojska, mezi účastníky ale byli i členové vo-

jenských a společenských organizací, politických stran a místních základních a středních škol. 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva se 17. listopadu zase 

slavil u památníku Obětem válek a totalit v městském parku. Květiny a věnce k němu přišli 

položit nejvyšší představitelé města, zástupci místních sdružení, společenských organizací a 

politických stran a také v ještě větší míře, než bylo zatím obvyklé, studenti středních škol. 

 

 V závěru měsíce začalo psům a jejich majitelům sloužit první psí hřiště v Chomutově. 

V souladu se snahou oživit městský park ho město nechalo vybudovat nedaleko rodinného 

centra Rozmarýn. Je volně přístupné, ale je ohraničeno dřevěnými palisádami. Uvnitř je osm 

překážek, rovněž dřevěných a většinou stylizovaných do podoby kostí.  

 

 
 

 První adventní neděli, která v roce 2015 připadla na 29. listopad, proběhlo za velkého 

zájmu veřejnosti na náměstí 1. máje tradiční rozsvícení stromu a vánoční výzdoby. Uvedla 

ho výpravná pohádka o sněhové vločce v podání divadla V Pytli. Poté, co se strom, svíce na 

adventním věnci i vánoční výzdoba v centru města rozsvítily, byl odpálen velkolepý ohňostroj. 
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Prosinec 
 

 Špatné parkování město v rozumné míře dlouhodobě potírá. V hodnoceném roce ale 

v adventním období vyzkoušelo jinou taktiku. Místo takzvané botičky a následné pokuty po 

vzoru partnerského města Annabergu-Buchholze našel řidič špatně zaparkovaného vozidla za 

stěračem jen upozornění na prohřešek s pozváním na vánoční trhy a přáním hezkých svátků. 

 

 
 

 Náměstí 1. máje bylo po celý adventní čas místem setkávání ve sváteční atmosféře. 

Každodenní program Chomutovských Vánoc převážně v obřím vytápěném stanu doplňoval 

prodej vánočního zboží včetně stromků, kaprů a občerstvení v dřevěných stáncích. Každou 

neděli byla rozsvícena jedna svíce na adventním věnci, o Štědrý den byl k vidění živý betlém, 

o půlnoci v kostele svatého Ignáce zazněla Rybova Česká mše vánoční v provedení Komorního 

orchestru města Chomutova a místních pěveckých sborů. 

 

 Vánoční svátky nejen v Chomutově byly ve znamení nezvykle vysokých teplot. Počasí 

26. prosince dokonce přineslo překonání dlouhodobých teplotních rekordů. V Tušimicích, 

kde sídlí meteorologická stanice, bylo naměřeno 12,5 stupně Celsia, dosavadním maximem 

bylo 10,3 stupně z roku 1997. 

 

 Druhou polovinu listopadu a celý prosinec přispívali lidé ve veřejné sbírce Pomůžeme 

Matějovi. Vyhlásilo ji město Chomutov na popud studentského parlamentu pro onkologicky 

nemocného Matěje Volfa, donedávna výborného plavce Slávie Chomutov. Výtěžek měl být 

použit na drahou alternativní léčbu dvanáctiletého chlapce v Německu. Na speciálním účtu a 

v několika kasičkách rozmístěných v budovách magistrátu, v Aquasvětě a v chomutovských 

školách se nakonec sešla vysoká částka 1 001 417 Kč, sčítání proběhlo hned po Novém roce. 
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1. 2.  Daniel Černý, nový primátor Chomutova 
 

             

Hlasováním zastupitelů se 2. března novým primátorem Chomutova stal Ing. Daniel 

Černý. Na nejvyšší politický post ve městě směřoval od října 2014, kdy hnutí PRO Chomutov, 

v jehož čele stál, vyhrálo komunální volby. Jelikož však v jejich průběhu došlo k prokázanému 

podvádění nakupováním hlasů pro ČSSD, nařídil soud opakované hlasování na 31. ledna 2015. 

Také to sdružení PRO Chomutov vyhrálo a Daniel Černý i díky povolebnímu vyjednávání stanul 

v čele města. 

 Daniel Černý se narodil 31. října 1972 v Chomutově. Po studiu na zdejší průmyslovce 

pokračoval studiem oboru průmyslové inženýrství a management na Západočeské univerzitě 

v Plzni. Od ukončení studia pracuje ve firmě zabývající se dodávkami a vývojem technologií 

pro zkoušení materiálů, v níž prošel přes technické profese až na pozici obchodního ředitele. 

V mládí se věnoval aktivně judu a karate, rekreačně pak volejbalu a lyžování. V Chomutově je 

znám především jako fotograf. Do tajů fotografie nahlédl už jako dítě, a když pak ve dvanácti 

letech žil rok s rodiči v Bangladéši, kde se mu do rukou dostalo profesionální vybavení, propadl 

fotografování naplno. Přestože fotí i portréty, módní a reklamní fotografie a cestopisné 

reportáže, jeho nejoblíbenějším žánrem se staly akty. Snímky tohoto druhu publikoval nejen 

v České republice, ale i v zahraničí a jeho fotografie jsou zastoupeny i v několika soukromých 

sbírkách. Od roku 1991 svá díla veřejně prezentuje prostřednictvím autorských nebo společ-

ných výstav. Tíhne k nezávislému umění, proto také spolupořádá kulturní festival Obnaženi. 
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Přispívá ke znovuoživení historických center měst, když postupně zakoupil několik 

nevyužitých či zanedbaných budov v Chomutově, Kadani a Žatci, opravuje je a pokouší se jim 

vrátit smysluplné využití, buď v rámci komerčních projektů, nebo například jako předškolní 

zařízení, chráněné dílny, ateliéry či sídla obecně prospěšných společností. 

V souladu se svými konzistentními občanskými postoji se pod hlavičkou sdružení PRO 

Chomutov jako nezávislý kandidát navržený Stranou zelených pokoušel do komunální politiky 

vstoupit ve volbách v roce 2010. Za sdružení, jež obdrželo druhý nejvyšší počet hlasů, se do 

zastupitelstva dostalo osm kandidátů. Daniel Černý zůstal na pozici prvního náhradníka a začal 

pracovat v komisi majetku, investic a územního plánu při radě města. Když v prosinci 2011 

jeden ze zástupců hnutí v zastupitelstvu rezignoval, Černý ho vystřídal. Opět jako nestraník 

za Stranu zelených na kandidátce hnutí PRO Chomutov pak mandát zastupitele v řádných 

volbách v říjnu 2014 i v opakovaném hlasování v lednu 2015 nejen obhájil, ale dokonce se 

stal primátorem města Chomutova. Daniel Černý žije v Chomutově s partnerkou Miroslavou 

Hovorkovou, s níž má jednu dceru. 

 

Ukázka z fotografické tvorby Daniela Černého: 
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1. 3.  Premiéra pro město i pro výtvarnici Marii Svobodovou 
 

           Česká pošta vydala 15. dubna 2015 

známku s vyobrazením kostela svatého 

Ignáce a galerie Špejchar. Bylo to vůbec 

poprvé, co se v české známkové tvorbě 

objevil nějaký chomutovský námět. 

Autorkou výtvarného návrhu byla místní 

malířka a grafička Marie Svobodová. Také 

ona poštovní známku navrhovala poprvé, 

přestože drobnou grafiku pro filatelistické 

účely tvoří od sedmdesátých let. 

 Spolu s výjevem ze spodní části 

náměstí 1. máje je na známce také nápis 

Chomutov 2015 - VI. mezinárodní výstava 

Euregia Egrensis, ve kterém je klíč k této 

pro město významné události. V roce 2012 

se totiž chomutovský filatelistický klub 

rozhodl připravit uvedenou mezinárodní 

výstavu a v průběhu příprav členy výboru 

v čele s předsedou Václavem Svobodou 

napadlo pokusit se do emisního plánu 

prosadit „chomutovskou“ známku. Protože 

osoba předsedy i jím vedený klub byly  

zárukou kvalitní spolupráce, Česká pošta 

v říjnu 2013 žádosti vyhověla a za datum 

vydání určila 15. duben 2015. Výroby návrhu se ujala právě Marie Svobodová, manželka 

Václava Svobody. Ta už dříve pro Českou poštu nakreslila řadu příležitostných razítek nebo 

přítisků na korespondenční lístky a dopisnice a ke světovým výstavám v letech 1998 a 2008 

udělala návrhy diplomů pro vystavující s typickou kaligrafií.   

 Veřejnosti Česká pošta známku představila v den vydání 15. dubna, a to na hlavní 

poště v Jindřišské ulici v Praze 1. Známka vyšla v nákladu 630 tisíc kusů a její hodnota 25 Kč ji 
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předurčuje k vyplácení dopisnic zasílaných po 

Evropě. Hned následující den 16. dubna proběhl 

slavnostní křest na chomutovské historické 

radnici. Rytířský sál zcela zaplnili nejen odborníci 

a filatelističtí nadšenci, ale i chomutovští patrioti. 

Křtu se spolu s Marií Svobodovou zúčastnili také 

zástupci České pošty a Svazu českých filatelistů, 

primátor města Daniel Černý, jeho náměstek Marek 

Hrabáč a také Václav Svoboda, jenž se o známku 

zásadní měrou zasloužil. Veliký zájem byl nejen 

o samotnou známku, ale i o další příležitostné 

produkty - pamětní listy s razítkem prvního dne a 

takzvanou obálku prvního dne. Fronta se stála i 

na autogram výtvarnice Svobodové. 

           Jak bylo naznačeno, známka byla předzvěstí 

VI. mezinárodní výstavy Euregia Egrensis. Ostatně 

odkazuje na ni nejen nápisem, ale i obrazovým námětem, protože výstava proběhla právě ve 

Špejcharu. Začala 6. května a její slavnostní zahájení opět přivedlo do Chomutova význačné 

osobnosti filatelie, tentokrát i z Německa. Návštěvníci mohli na výstavě do 10. května 

zhlédnout sbírky z různých zemí celého světa, historické známky nebo rozličné tematické 

sbírky. Výstava se konala u příležitosti vydání vůbec první poštovní známky před 175 lety 

v roce 1840 v Anglii a na památku zakladatele výstav v regionu Poohří Františka Lněničky, 

který uspořádal první ročník Euregia Egrensis v Karlových Varech v roce 2001.  
 

 



[23] 

 

1. 4.  Čerství držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
 

Josef Vykrůtil in memoriam 

Josef Vykrůtil se narodil 15. září 1923 na Moravském Slovácku, odkud v srpnu 1945 při 

osídlování pohraničí přišel do Chomutova. Postupem času se stal chomutovským patriotem, 

který pro město vykonal mnoho záslužné práce na poli kultury, hlavně v oblasti amatérského 

divadla. Ještě v roce 1945 se stal spoluzakladatelem zdejšího divadelního souboru, který byl 

v roce 1947 pojmenován Jednota divadelních ochotníků Karel Čapek. Stěžejním způsobem se 

podílel na jeho činnosti a uměleckém rozvoji, byl hercem, režisérem a pod hlavičkou spolku 

vedl dětský divadelní soubor. Byl také členem poradních sborů pro divadlo nejen v okrese a 

v kraji. Aktivně pracoval i jako funkcionář Svazu českých divadelních ochotníků, kde byl za to 

odměněn nejvyšším oceněním, Zlatým odznakem SČDO. Zemřel 23. ledna 1986 v Chomutově. 

 

Václav Svoboda  

            Václav Svoboda je chomutovským patriotem, propagátorem města v Česku i zahraničí. 

Je dlouholetým členem Klubu českých filatelistů a v současnosti i členem jeho předsednictva. 

Aktivně vystavuje na mezinárodních výstavách a je rovněž jejich komisařem. V Chomutově se 

podílel na pořádání několika výstav poštovních známek, které přilákaly mnoho návštěvníků a 

byly významnými kulturními událostmi ve městě. S manželkou Marií, známou chomutovskou 

malířkou a grafičkou, zajišťoval vydání několika dopisnic s obrazovým přítiskem s tematikou, 

jež připomínala některá výročí našeho města. Jeho zásluhou Česká pošta do emisního plánu 

zařadila poštovní známku s motivem Chomutova, která vyšla 15. dubna 2015. Na snímku 

Václav Svoboda na zasedání zastupitelstva, kde Cenu Jiřího Popela z Lobkovic převzal. 
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1.  Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 Vernisáží výstavy prací světoznámého grafika Oldřicha Kulhánka 28. ledna obnovila 

činnost galerie Zlatý klenot, která se nachází v jižní části náměstí 1. máje, přímo pod galerií 

Špejchar. V přední části domu sídlí klenotnictví, v zadním rozlehlém sále je situována galerie. 

Podle provozovatelky klenotnictví a připojené galerie Dagmar Říhové v uvedených prostorách 

už galerie fungovala v 90. letech a na začátku nového století. Vernisáž výstavy proběhla na 

den přesně dva roky od smrti Oldřicha Kulhánka, který v té době vystavoval ve Špejcharu. 

 

Únor 
 

 Osmadvacetiletá Chomutovanka Irenka Moravec reprezentovala Českou republiku 

ve finále celosvětové soutěže Miss Plus Size Universe v hlavním městě Trinidadu a Tobaga 

Port of Spain. Soutěž proběhla 1. února a Irenka Moravec si v konkurenci patnácti soupeřek 

vedla úspěšně, získala jeden z hlavních titulů Miss photogenic. 

 

 
 

 Mimořádně úspěšnou základní část 1. ligy završili začátkem února Piráti Chomutov. 

Za 52 kol nastřádali rekordních 119 bodů, když druhé České Budějovice předčili o 24 bodů. 

Nastříleli přitom rovných 200 gólů. Na snímku před brankou Kladna bojuje Štěpán Hřebejk. 
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 Taneční centrum Beethoven D.C. Chomutov v úvodu února zazářilo na Mistrovství ČR 

v disco dance v Jablonci nad Nisou. Chomutovští tanečníci získali devět zlatých a tři stříbrné 

medaile. Nejúspěšnější byla juniorka Alexandra Štejnarová, která zvítězila čtyřikrát, a to ve 

dvou svých sólo vystoupeních, společně s Vítem Lukavcem v mixu i jako členka malé skupiny 

New Age (na snímku). Tři nejcennější kovy si ze šampionátu odvezl Vít Lukavec, kromě mixu 

se Štejnarovou a účasti ve skupině New Age to bylo za vítězství v sólo kategorii mužů.  

 

 Nejúspěšnějším sportovcem Cho-

mutovska za rok 2014 se stala Simona 

Baumrtová. Vyhlášení výsledků ankety 

v městském divadle proběhlo 16. února, 

a protože plavkyně Slávie Chomutov tou 

dobou trénovala s dánskou reprezentací 

na Floridě, cenu za šesté vítězství v řadě 

za ni převzal její bratr Ondřej Baumrt, též 

plavecký reprezentant, kterého vlastní 

výsledky vynesly na šesté místo ankety. 

Druhé místo obsadil reprezentant do 23 let v kanoistice Daniel Pokorný (SC 80 Chomutov), 

z třetího se radoval reprezentant v řeckořímském zápase Artur Omarov (Czech Wrestling 

Chomutov), ze čtvrtého hokejista Ondřej Kaše (Piráti Chomutov), pátý byl nejvýše postavený 

nechomutovský sportovec, kadaňský kickboxer Tomáš Nešuta. Nejúspěšnějším kolektivem se 

mezi dospělými stala ženská štafeta Slávie Chomutov, mezi mládeží junioři Pirátů Chomutov. 

První místo mezi jednotlivci v nabité kategorii mládeže odborníci a hlasující veřejnost přiřkli 

Davidu Vopatovi (judo VTŽ Chomutov). Vítězem mezi trenéry byl vyhlášen Martin Bocian 

(florbal FbC Chomutov), mezi veterány pak Blanka Doležalová (kanoistika SC 80 Chomutov). 

Na snímku přijímá gratulaci hokejista Ondřej Kaše, vpravo kickboxer Tomáš Nešuta.  
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Březen 
 

 Radek Čermák ze Skicross teamu Chomutov se 3. března stal držitelem ustavujícího 

světového rychlostního rekordu ve sjezdu na běžkách. Podařilo se mu to při závodech speed 

trip v andorské Granvaliře, kde dosáhl neuvěřitelné rychlosti 145,875 kilometru v hodině, což 

byl oficiální výkon posvěcený certifikátem. Závody se jezdí na speciálních sjezdových lyžích, 

Radek Čermák běžky, v podstatě sériový typ Sporten Ranger s doporučenou maloobchodní 

cenou 3 590 Kč, nazul mimo oficiální program.  

 

            Vítězem ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za rok 2014 se stala Simona 

Baumrtová, která anketu vyhrála již popáté. Zopakovat vítězství z okresního kola se podařilo 

i juniorům Pirátů Chomutov, kteří byli zvoleni nejlepším mládežnickým kolektivem Ústeckého 

kraje. Vyhlášení výsledků proběhlo 23. března v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. 

 

 
 

 Devatenáct učitelů a pedagogických pracovníků z mateřských, základních, středních 

a speciálních škol, ze základní umělecké školy i ze střediska volného času Domeček převzalo 

26. března na radnici ocenění za svou práci. Při příležitosti 423. výročí narození Jana Amose 

Komenského, na které připadá svátek pedagogů Den učitelů, předali primátor města Daniel 

Černý a náměstci Marek Hrabáč a Marian Bystroň kantorům plaketu, pamětní list a květinu. 
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 Plesovou sezonu v Chomutově tradičně uzavřel reprezentační ples města. Proběhl 

v městském divadle 28. března a v jeho rámci vystoupili například zpěvák Jiří Korn, skupina 

Těžkej Pokondr (na snímku) a tanečníci Jan Onder s Lucií Hunčárovou.  

 

 Junioři Pirátů Chomutov mají třetí titul mistra České republiky za poslední čtyři roky. 

Sezonu nezačali dobře, ale postupně se zlepšovali. Ve čtvrtfinále play off přešli přes Kladno, 

v semifinále přes Liberec a ve finále po vítězstvích 4:1 a 2:1 nad Mladou Boleslaví obhájili titul 

z předchozího roku. Rozhodující zápas odehráli na ledě Středočechů 29. března. Také mladší 

dorostenci Pirátů získali medaili, když na závěrečném turnaji čtyř nejlepších celků extraligy 

jednoho soupeře porazili a dvěma podlehli a obsadili třetí místo. 

 

Duben 
 

 Město Chomutov se vůbec poprvé v historii objevilo 

na poštovní známce. Autorkou výtvarného návrhu je místní 

výtvarnice Marie Svobodová. Česká pošta známku vydala 

15. dubna, o den později proběhl její křest v Rytířském sále 

radnice. Známka předznamenala VI. česko-německou filate-

listickou výstavu Euregia Egrensis, která se 6. až 10. května 

uskutečnila v galerii Špejchar (více v kap. Premiéra pro město 

i pro výtvarnici Marii Svobodovou). 
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 Vynikající sezona Pirátů Chomutov byla 17. dubna korunována postupem do nejvyšší 

soutěže. Tento den chomutovští hokejisté v rámci baráže hostili Slavii Praha a k úspěchu jim 

stačilo vyhrát jakýmkoliv způsobem. Po nerozhodném stavu 2:2 v základní hrací době vstřelil 

v prodloužení postupový gól obránce Martin Rýgl a na stadionu propukla obrovská radost 

(více v kap. Ze dna bez zaváhání zpět na vrchol). 

  

 V Městské sportovní hale v Chomutově se 18. a 19. dubna konalo Mistrovství Čech 

tanečních formací v uměleckých tanečních disciplínách v kategoriích dětí do 8 let a do 12 let. 

Závodilo se v hip hopu, disco dance, street show, jazz dance, show dance dalších disciplínách. 

 

 Chomutovské slavnosti se 25. a 26. dubna poprvé uskutečnily v Podkrušnohorském 

zooparku, přesněji ve skanzenu Stará Ves. Důvodem bylo jubileum zooparku, který v roce 

2015 slavil 40 let od založení. Program se ale pohyboval v obvyklých mantinelech. K vidění 

tak opět byly rytířské souboje, vystoupení komediantů, kejklířů, divadelníků, ohňová show a 

koncert skupiny Sto zvířat. Občerstvení i různé drobnosti se daly pořídit na jarmarku. Kromě 

vystoupení uvedené ska kapely sklidily největší divácký ohlas velké rytířské turnaje ozdobené 

takřka kaskadérskými výkony protagonistů ze 

skupiny Lví rytíři. V rámci pocty zooparku na 

jeho začátky na pódiu zavzpomínal zakladatel 

Walter Markel, na snímku uprostřed sfoukává 

svíčky na narozeninovém dortu s primátorem 

Danielem Černým a ředitelkou zooparku Ivetou 

Rabasovou. Doprovodným bodem slavností byl 

opět sraz milovníků historických vozů, jehož 

jedenadvacátý ročník proběhl za rekordní 

účasti sto padesáti aut a motocyklů. 
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 Stříbrným písmem se do historie basketbalového klubu Levharti Chomutov zapsaly 

mladší žákyně U14. Družstvo se nejen probojovalo na závěrečný turnaj mistrovství republiky, 

ale ještě na něm obsadilo druhé místo z osmi týmů. Stříbro je pro Levharty první medailí. 

   

Květen 
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 První máj byl opět časem dračích lodí na Kamencovém jezeře. O pohár primátora 

města Chomutova se posádky firem, organizací, občanských sdružení, zájmových či profesních 

skupin, reprezentanti měst, obcí nebo jen příznivci vodních sportů utkali již posedmé. Trochu 

překvapivým vítězem se stala posádka složená z mladých kanoistů klubu SC 80 Chomutov (na 

snímku na předchozí straně), která zaskočila všechny včetně vítězů dvou předchozích ročníků 

Fitness zimák Most. 

 

 Ryze český sport národní házená oslavil 110 let své existence v Chomutově. Během 

týdenní akce sehrály takzvaný superpohár týmy staršího žactva, dorostu i starých gard, oslavy 

pak 8. května vygradovaly společenským galavečerem v městském divadle a o dva dny později 

na hřišti mezizemskými zápasy Čechy – Morava v kategoriích juniorů, juniorek, žen a mužů. 

 

 Kniha o historii výtvarného umění 

Všemu světu na útěchu - Sochařství a 

malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 

1350-1590, kterou vydalo chomutovské 

muzeum, obdržela 14. května prestižní 

cenu Gloria musaealis. Kniha je částečně 

pojatá jako obsáhlý katalog ke stálé 

muzejní výstavě, ale záběr má daleko širší. 

Ve zdůvodnění ocenění bylo uvedeno, že 

významně přispívá k poznání výtvarné 

kultury 14. až 16. století v severozápad-

ních Čechách, přičemž vychází z hlubokých 

uměnovědných analýz vystavených děl a 

zároveň je zajímavou kulturněhistorickou 

sondou do historie chomutovských 

muzejních sbírek. Komplexním způsobem 

tak završuje dlouholeté badatelské úsilí 

muzejních pracovníků a poutavou formou 

přibližuje bohatství významných památek 

regionu. Soutěže se zúčastnilo 62 muzeí a galerií z celé republiky, které přihlásily 87 projektů. 

V kategorii, v níž soutěžila chomutovská kniha, bylo 35 publikací. 

 V polovině května příznivce Pirátů Chomutov výrazně potěšily dvě informace. Nejprve 

14. května klub oznámil, že odchovanec kadaňského a chomutovského hokeje Ondřej Kaše 

podepsal nováčkovskou smlouvu s klubem kanadsko-americké NHL Anaheim Ducks s ročním 

platem 670 tisíc dolarů, o pár dní později zveřejnil zprávu, o níž se již delší dobu spekulovalo, 

a to že desetiletý kontrakt na trénování s ním uzavřela legenda českého i světového hokeje 

Vladimír Růžička starší, tou dobou trenér české reprezentace.  
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 Vážné zranění utrpěla 18. května krátce po půlnoci trenérka, choreografka a duše 

chomutovské taneční školy Stardance Chomutov Jana Zelenková. Při srážce s převráceným 

kamionem, do něhož najela svým vozem, se zranili další čtyři lidé. Dospělá spolujezdkyně, její 

dvě dcery sedící na zadních sedadlech a řidič kamionu. Nehoda se stala u Všehrd, kudy se 

osádka osobního automobilu vracela z taneční soutěže v Bohumíně. Po douměsíčním pobytu 

v nemocnicích, dvou operacích a rekonvalescenci se Jana Zelenková k práci v taneční škole 

vrátila. Stardance pečuje o zhruba 250 tanečníků, v drtivé většině děvčat. 

 Punkově laděným programem, při 

němž vystoupily kapely Plexis, Do řady!, 

Znouzectnost a Totální nasazení, začal 

29. května na dvoře Hřebíkárny festival 

Otevřeno. Dvanáctý ročník pak pokračoval 

do 6. června a návštěvníci si při něm nejen 

na Hřebíkárně, ale i v  divadle, Kulisárně a 

v letním kině mohli užít pár divadelních 

vystoupení a řadu hudebních. Ze známých 

interpretů hráli třeba Blue Effect, Doctor 

P.P., Framus 5 nebo Tři sestry (na snímku).  

Červen 

 Fotbalisté FC Chomutov obsadili v České fotbalové lize až 17. místo z osmnácti celků, 

když v novém bodovém systému získali 38 bodů, a spadli do divize. O rok dřív přitom z 5. místa 

dostali od svazu nabídku hrát 2. ligu, ale z finančních důvodů ji nepřijali. Divize, tedy až čtvrtá 

nejvyšší soutěž, se v Chomutově hrála už čtyři sezony v letech 2006 až 2010. Pokles úrovně 

fotbalu v Chomutově podtrhl druhý nejlepší místní tým AFK LoKo Chomutov, jenž z 15. místa 

divize sestoupil do krajského přeboru. 

 Namále měly i národní házenkářky SK Chomutov NH, ještě donedávna neochvějné 

vládkyně nejvyšší soutěže. Přestože v závěru sezony jim hrozil i sestup z 1. ligy žen, vítězství 

v posledním kole i souhra dalších výsledků je nakonec dostaly na 7. místo z deseti. 

 Aby si současníci udělali představu o tom, co všechno po kolejích v minulosti jezdilo, 

pořádá Národní technické muzeum v železničním depozitáři v Chomutově dvakrát do roka 

Den otevřených dveří (na snímku na následující straně). První v roce 2015 proběhl od 19. do 

21. června, druhý pak od 28. do 30. srpna. Depozitář ukrývá okolo stovky kolejových vozidel 

několika rozchodů a různých typů, ozdobou sbírky jsou například drezína z roku 1850, parní 

lokomotiva vyrobená v roce 1870 a kolejový sněhový pluh z roku 1980. Pozornost přitahuje i 

parní lokomotiva Albatros, která v roce 1964 jela rychlostí 162 km/h, čímž vytvořila dosud 

platný český rekord. Depozitář při dnech otevřených dveří navštěvuje přes dva tisíce lidí. 



[32] 

 

 
 

Červenec 
 

 Úřednice chomutovského magistrátu 

Danuše Hrbková (na snímku) k 6. červenci 

shromáždila 369 předmětů v podobě včely 

nebo se včelím motivem a vysloužila si za to 

zápis do České knihy rekordů a kuriozit.  

 

 Ohromným překvapením a úspěchem 

skončila účast kanoistů SC 80 Chomutov 

Ondřeje Bišického (kajak, 200 m) a Michala 

Čeřovského (čtyřkajak, 1 000 m) na mistrov-

ství světa juniorů do 23 let v portugalském 

Montemoru. V disciplínách, které jsou olym-

pijské a tudíž maximálně kvalitně obsazené, 

se oba probojovali do finále a v nich obsadili 

páté místo. Bišickému přitom v době závodu 

bylo 17 let a Čeřovskému dokonce teprve 

16, takže závodili se staršími soupeři. 
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 V letním kině 15. července se počtvrté konal koncert Letní filharmonie. V orchestru 

a sboru vystoupilo více než 150 umělců a již tradičně se po boku zkušených profesionálních 

hudebníků představili také žáci z uměleckých škol Chomutovska. Tradiční je též mezinárodní 

obsazení tělesa. Vedle českých muzikantů tak tentokrát účinkovali umělci z Německa, Polska, 

Švédska, Japonska, Dánska, Brazílie, Jižní Koreje a Rumunska. Nácvik a samotný koncert pak 

opět s taktovkou v ruce vedla vynikající švédská dirigentka Kajsa Boström. Letní filharmonie 

přilákala do hlediště kina více než 1 300 diváků, a tak celá akce proběhla ve skvělé atmosféře. 

Na snímku dopolední zkouška na náměstí 1. máje. 

 

 Novým trenérem fotbalistů FC Chomutov, kteří sestoupili do divize, se stal bývalý 

československý reprezentant a účastník mistrovství světa 1982 Pavel Chaloupka.  

 

Srpen 
 

 V Kazani, v padesátimetrovém bazénu vystavěném na fotbalovém stadionu, proběhl 

od 2. do 9. srpna světový šampionát v plavání. Chomutovské plavkyni Simoně Baumrtové 

vůbec nevyšel, ani v jednom ze tří startů nepostoupila z rozplaveb. Na 100 m znak skončila 

dvacátá s časem 1:00,91 minuty, na 50 m také dvacátá s časem 28,67 sekundy a na 200 m 

s časem 2:11,78 obsadila devatenácté místo.  
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 Rozmanité formy kvalitní kultury nabídl od 8. do 15. srpna třináctý ročník festivalu 

Obnaženi (na snímku). Návštěvníci mohli zažít taneční performance s mezinárodní účastí, 

tematickou výstavu, výtvarný battle, hudbu z Belgie, Británie a Holandska, projekci filmu 

držitele ceny Jindřicha Chalupeckého, literární večer, dílnu pro děti, kurzy jin jogy, jógy pro 

děti, pilates a filmový workshop, jehož frekventanti během festivalu natočili film o silnici I/13 

protínající Chomutov. 

 

 Mladý judista VTŽ Chomutov David Vopat se na mistrovství světa kadetů v Sarajevu 

dostal až do osmifinále, kde ho zastavil později stříbrný italský závodník. Vopat tak skončil na 

děleném devátém místě.  

 

           Mistrovství světa juniorů v plavání 

v Singapuru se zúčastnil i talentovaný 

závodník Slávie Chomutov Tomáš Franta. 

Předvedl výborné výkony na znakových 

tratích, na 50 m si časem 26,47 vysloužil 

osmnácté místo a na 200 metrů znak 

časem 2:02,91 obsadil patnácté místo. 

Nejkvalitnější výkon podal ve svém prvním 

závodě na 100 metrů, kde postoupil do 

semifinále, v němž se podruhé v kariéře 

dostal pod 56 vteřin a časem 55,98 obsadil 

čtrnáctou příčku. 
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Září 
 

  

 Chomutovský akademický malíř, sochař a pedagog Kamil Sopko (na snímku) se zařadil 

mezi české rekordmany, a to díky jeho dřevěné intarzii Kosmos, jež zdobí chodbu jirkovské 

školy v ulici Budovatelů. Pozoruhodné dílo znázorňující výsek Země a vesmíru s přírodními 

a figurálními motivy měří 530 na 308 centimetrů, a je tak největší v Česku a možná i v Evropě. 

Sopkova rodina proto k umělcovým 75. narozeninám iniciovala oficiální přeměření, jež 4. září 

vedlo k zápisu do České knihy rekordů.  

 

           Na Kamencovém jezeře se 5. září posedmé uskutečnil závod dračích lodí Chomutovský 

pohár. Soutěžilo se ve třech kategoriích, závod posádek škol vyhráli Dubáci, mezi dospělými 

pak závod na 200 metrů tým města Štětí a na 1 000 metrů Draci MZV. 

 

           Hudební festival Indian Summer Open 

Air tradičně pořádaný Střediskem knihovnic-

kých a kulturních služeb Chomutov byl tento-

krát věnovaný památce zesnulého zpěváka 

skupiny X-Left To Die Davida Weingärtnera. 

Jako poslední v řadě kapel 12. září vystoupili 

pozůstalí členové X-Left To Die Roman Knop, 

Jan Valenta a Víťa Růžička (na snímku), kteří už 

s předstihem vyhlásili, že tímto vystoupením 
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existenci skupiny uzavírají. V akustické verzi zahráli pár skladeb z její jedenáctileté historie. 

Dojemného loučení se zúčastnilo několik stovek fanoušků, kteří ke stojanu s velkou fotkou 

Davida Weingärtnera nakladli kytice a zapálené svíčky. 

 

 Desítky ostrostřelců z celé republiky i sousedních států se sjely do Chomutova, aby se 

zúčastnily slavnosti žehnání praporu. Místní ostrostřelci si totiž po devíti letech od obnovení 

spolku pořídili reprezentativní, ručně vyšívaný prapor, který se stal jedním z hlavních symbolů 

sboru. K tradici patří jeho požehnání při mši a slavnostní zatlučení hřebů do jeho žerdi. Stalo 

se tak 19. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ještě předtím k ostrostřelcům promluvil 

primátor Daniel Černý, který také přítomné ostrostřelecké spolky z Chomutova, Rakovníka, 

Senomat, Lokte, Kroměříže, německého města Zschopau a polského města Tuchola podaroval 

pamětními stuhami na prapory.  

 

 TJ Slávie Chomutov uspořádala 25. až 26. září již 32. ročník Velké ceny Chomutova, 

opět za účasti řady mezinárodně úspěšných plavců, včetně domácí Simony Baumrtové. Ta 

nastoupila do osmi závodů, z nichž hned šest vyhrála. Akci zpestřil třetí ročník exhibiční PRO-

AM štafety, kde v jedné štafetě spolu startovali dva zástupci sponzorských firem a dva elitní 

čeští plavci. Vítězství a putovní pohár se po roční přestávce vrátily ke společnosti SMP, která 

plavala v sestavě Martin Doksanský, Jindřich Tautrman, Simona Baumrtová a Ondřej Baumrt.  

 

 Galavečer thajského boxu Fight Night 

v Bobycentru v Brně přinesl další velký úspěch 

chomutovskému thajboxerovi Jiřímu Žákovi 

(na snímku). Ve váhové kategorii do 88,5 kg 

porazil Ivana Staniče z Chorvatska na technické 

k. o. ve třetím kole a získal titul světového 

šampiona asociace ISKA.  

 

           Mistrovství světa ve street dance show 

a Světového poháru v disco dance v Ostravě 

se zúčastnili i závodníci tanečního klubu 

Beethoven D.C. Chomutov. V konkurenci více 

než dvou tisíc tanečníků ze šestnácti zemí chomutovský klub vybojoval šest medailí a zařadil 

se k nejúspěšnějším klubům šampionátu. Nejúspěšnějším jednotlivcem se stal Vítek Lukavec, 

který suverénně zvítězil v kategorii disco dance muži a s partnerkou Alexandrou Štejnarovou 

vybojoval zlato v kategorii smíšených duet, navíc získal bronz jako člen malé skupiny. Teprve 

osmiletý Adam Paluba obsadil druhé místo v dětské sólové kategorii. Alexandra Štejnarová 

k zlatu získala bronz v akrobatické disciplíně freestyle a také byla nejlepší českou tanečnicí 

v disco dance jednotlivkyň, když v konkurenci 130 soutěžících obsadila vynikající 14. místo. 

Poslední medaili vysoutěžila třetím místem velká juniorská disco formace B-Girls.  
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Říjen 
 

 Fotograf Jan Saudek se 1. října osobně zúčastnil vernisáže své výstavy v galerii Zlatý 

klenot. Jak se očekávalo, světoznámý fotograf hýřil dobrou náladou, vtipkoval nejen o svém 

věku, ale i své práci, rodině a vztahu k ženám. Výběr fotografií provedla fotografova manželka 

Pavlína Saudková, rozená Hodková, která pochází z Chomutovska, v Chomutově studovala 

gymnázium a vernisáže se také osobně zúčastnila. Výstava trvala do konce roku. 

 

 
 

 Softbalisté SC 80 Beavers Chomutov podlehli ve finále extraligy Spectru Praha 1:3 na 

zápasy (1:6, 3:2, 3:10,1:5) a obsadili druhé místo. Mladý tým chomutovských odchovanců byl 

druhý už po základní části, úspěšná tedy byla celá sezona. Beavers zaznamenali devatenácté 

finále v řadě, z toho jedenáctkrát vybojovali mistrovský titul. Na snímku Jakub Vrba. 

 

 Po skončení sezony ve 46 letech 

uzavřel svou bohatou sportovní kariéru 

proslulý nadhazovač Lubomír Vrbenský. 

Za Beavers hrál 29 let a podílel se tedy na 

všech dosavadních úspěších A mužstva. 

V reprezentaci nastupoval v letech 1996 

až 2009 a byl klíčovým hráčem při ziscích 

čtyř titulů mistrů Evropy a při čtyřech 

účastech Česka na mistrovstvích světa. Je 

několikanásobným vítězem tradiční anke-

ty Nejúspěšnější sportovec Chomutovska, 

čerstvě byl zařazen do síně slávy Interna-

tional softball federation. 
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 Další medaile si Beethoven D.C. 

Chomutov přivezl z německé Bochumi, 

kde se ve dnech 8. až 11. října konalo 

Mistrovství světa v disco dance a disco 

freestyle. Nejcennější, zlatou, vybojovali 

členové malé skupiny New Age Alice Svo-

bodová, Anna Kölblová, Jana Olišarová, 

Alexandra Štejnarová, Kamila Hamplová, 

Kateřina Kotrčová a Vítek Lukavec. 

Soutěž malých skupin v hlavní věkové 

kategorii přitom byla rekordně obsazená, 

Chomutovští porazili 32 týmů. Lukavec 

získal titul 1. vicemistra světa v disciplíně 

sólo muži a druhou stříbrnou medaili 

vybojoval spolu se Štejnarovou v soutěži 

smíšených duet dospělých (na snímku). 

Úspěchem bylo také 6. místo juniorské 

formace B-Girls, 7. místo Alexandry Štej-

narové v akrobatické disciplíně freestyle 

a 8. místo juniorské malé skupiny B-Bees.

  

 Po dvanácté proběhl česko-německý nezávislý hudební festival Cumbajšpíl, opět to 

bylo v areálu hlavního chomutovského nádraží. Během dvou pátečních večerů 23. a 30. října 

se návštěvníkům představila řada zajímavých skupin mimo hlavní proud, například legenda 

temné elektroniky Vanessa, alternativní rockoví Kill the dandies!, experimentální projekt Ježíš 

táhne na Berlín, hiphopová skupina Pio Squad nebo svérázné dívčí duo Čokovoko. Tradičně 

vystoupili i saští Meniak a ostravští Schwarzprior. 

 

 Fotbalový stadion na Zadních Vinohradech byl 27. října dějištěm kvalifikačního utkání 

o postup na mistrovství Evropy žen mezi Českou republikou a Itálií. Domácí fotbalistky před 

solidní návštěvou 1 260 diváků prohrály 0:3 (0:2), v obraně celý zápas odehrála chomutovská 

rodačka a odchovankyně Kyjic Petra Bertholdová, nynější kapitánka Sparty Praha. 

 

Listopad 
 

 V městském divadle měla 10. listopadu premiéru hra Dámy z Aniane, kterou napsal 

chomutovský rodák Milan Kopecký. V hlavních rolích se představily Daniela Kolářová a Dana 

Syslová. Milan Kopecký v minulosti v Chomutově v premiéře uvedl i další svou divadelní hru 

Dveře aneb Pane, vy jste náhoda. 
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 Chomutovské taneční gala – Velká 

cena města Chomutova se v městském 

divadle 15. listopadu konala už potřicáté. 

V úvodu byl do síně slávy Českého svazu 

tanečního sportu uveden spolupořadatel a 

zakladatel akce Josef Zelenka, na snímku 

mu dar předává primátor Daniel Černý. 

V samotné soutěži se více dařilo zahranič-

ním tanečníkům, ve standardních tancích 

zvítězili Pawel Stekala a Danuta Kwasny 

z Polska, v latinskoamerických si prvenství 

vybojovala slovenská dvojice Vít Domorád 

a Simona Tejcová. 

 

 Vzácné dřevořezby či deskové malby bylo od 28. listopadu až do dubna 2016 možno 

zhlédnout v muzeu na výstavě Světci a světice s podtitulem Poklady středověkého umění. 

Exponáty zapůjčila Národní galerie v Praze, a to recipročně za zápůjčku části ceněné muzejní 

kolekce trvale od října 2013 vystavené v radničních prostorách pod názvem Všemu světu na 

útěchu. 
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Prosinec 
 

          V izraelském městě Netanya proběhl od 2. do 6. prosince evropský šampionát v plavání 

v krátkém bazénu. Společně se Simonou Baumrtovou se poprvé mistrovství Evropy zúčastnil 

také její mladší oddílový kolega Tomáš Franta. Baumrtová ze tří znakových disciplín získala dvě 

pátá místa a jedno šesté, z toho na 200 m a 50 m po nejlepších výkonech roku. Nespokojená 

nakonec byla jen se závodem na 100 m znak, kde výborně zaplavala rozplavbu a semifinále, 

ale nepovedlo se jí finále. Její semifinálový čas by přitom stačil na stříbro (více v kap. Sezonu 

pokazil neúspěch na mistrovství světa). Franta byl se svou premiérovou účastí na vrcholné 

seniorské akci spokojený. Nejlepším umístěním sice byla dvacátá příčka na 200 m znak, ale 

dvakrát překonal český juniorský rekord a jednou za ním zaostal o pouhé tři setiny vteřiny. 

   

 
 

 Česká futsalová reprezentace neuspěla v chomutovské sportovní hale v kvalifikaci 

o postup do baráže o mistrovství světa, když ve čtyřčlenné skupině skončila až třetí. Nejdřív 

10. prosince podlehla Kazachstánu 1:3 (na snímku), o den později zvítězila nad Francií 3:2 a 

13. prosince prohrála se Slovinskem 2:3. Všechna utkání českého týmu sledovaly plné ochozy.  

 

 Sedm titulů mistra republiky a šest titulů vicemistra vybojovali tanečníci Beethoven 

D.C. Chomutov na Mistrovství České republiky v disco dance v Bohumíně, čímž se stali  jasně 

nejlepším klubem mistrovství. Nejúspěšnějšími jednotlivci byli už poněkolikáté Vítek Lukavec 

a Alexandra Štejnarová, kteří zvítězili ve svých sólových kategoriích, společně v duetu a také 

jako členové malé skupiny New Age. 
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 Milovaný i zatracovaný popový hudebník 

Michal David vystoupil v chomutovské SD aréně 

16. prosince. Několika tisícům diváků v ochozech 

zahrál zejména osvědčené hity, s nimiž prorazil na 

hudební scénu v 80. letech. Davidovo vystoupení 

bylo vůbec prvním koncertem v SD aréně, a to 

díky zakoupení speciální skládací podlahy, určené 

na překrytí ledové vrstvy. 

Již několik let jsou hráči Pirátů Chomutov 

běžnou součástí mládežnických reprezentací České 

republiky. Sedmnáctého prosince si v duelu proti 

Finsku (0:3) před vyprodanou pražskou O2 arénou 

reprezentační premiéru odbyl obránce Pirátů Jan 

Rutta a stal se tak po několika desetiletích prvním 

hokejistou Chomutova v seniorské reprezentaci 

ČR. Rutta odehrál i další dva zápasy Channel One 

Cupu proti Švédsku (3:1) a Rusku (4:2) a přestože 

se bodově neprosadil, předvedl kvalitní a pro svou 

budoucnost v reprezentaci nadějné výkony. 

V Helsinkách se na přelomu roku od 26. prosince do 5. ledna konalo Mistrovství světa 

v ledním hokeji hráčů do 20 let. Piráti Chomutov tam měli zastoupení v osobách Davida 

Kašeho a Radka Veselého. David Kaše při druhé účasti na šampionátu dvacítek dosáhl jedné 

asistence, Radek Veselý při premiéře vstřelil jednu branku. Celkově se ale české reprezentaci 

nedařilo, ve skupině obsadila třetí místo a nakonec skončila pátá, když ve čtvrtfinále vypadla 

po debaklu od USA 0:7. 
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2. 2.  Ze dna bez zaváhání zpět na vrchol 
 

Po neuvěřitelně zpackané sezoně, jež na jaře 2014 vyústila v pád z hokejové extraligy, 

stáli Piráti na rozcestí. Majoritní akcionář klubu Jaroslav Veverka starší vážně zvažoval odchod 

z Chomutova, což by nejpopulárnější sport ve městě nepochybně uvrhlo do propasti, z níž by 

se na současnou úroveň vracel jen obtížně a možná by se mu to nepovedlo vůbec. Naštěstí 

se majitel klubu asi po týdenním zvažování rozhodl podporovat zdejší hokej dál a ve stejném 

rozsahu. Ale stanovil jednoznačný úkol – co nejrychleji se vrátit do nejvyšší soutěže. 

Překopaného kádru, z něhož odešly dlouholeté opory Lukáš Pulpán a David Hruška, 

ale také hráči, kteří neměli k Chomutovu vztah a za hodně peněz předváděli chabé výkony, 

se ujal zkušený 63letý trenér Břetislav Kopřiva. Přivítal svého jmenovce Miroslava Kopřivu, 

který dosud chytal ruskou KHL za Slovan Bratislava, z Karlových Varů obránce Jiřího Drtinu, 

v sezoně chomutovského kapitána, a Martina Rýgla, u něhož šlo o návrat do Chomutova. 

Z Liberce do Chomutova přestoupil útočník Antonín Dušek a z Hradce Králové další útočník 

Lukáš Květoň. Z cizinců se osvědčili Slováci Jaroslav Koma a Marek Hovorka, Kanaďané Bryan 

McGregor, Brett Skinner, kanadský rodák s italským pasem Mario Scalzo a Fin Tomas Sinisalo. 

Šestnáct zápasů odehrál Američan Greg Moore. Víc příležitostí začali dostávat chomutovští 

odchovanci. Těsně před startem sezony přišel ze Slavie Praha útočník Vladimír Růžička mladší, 

jehož otec a současný trenér reprezentace Vladimír Růžička u Pirátů oficiálně vykonával funkci 

konzultanta, ale neoficiálně se podílel i na trénování mužstva. V říjnu přibyl z Mladé Boleslavi 

další útočník David Květoň, který už chomutovský dres oblékal během play off v roce 2009. 
 

 
 

Po příznivých výsledcích z přípravy, kdy Chomutov vyhrál deset z třinácti zápasů, se 

v 1. lize Piráti museli nejprve srovnat s faktem, že soupeři až na výjimky proti nim volili 

vyčkávací taktiku, urputně bránili a vyráželi do rychlých brejků. Herní a střelecká převaha se 

tak obvykle nepromítla do výsledku. Na snímku branku Kladna dobývají útočníci David Květoň 

a Tomas Sinisalo. I tak se ale Piráti pozvolna dostali do čela tabulky a už je z něho do konce 
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základní části nikdo nesesadil. Naopak v jejím závěru Chomutov vyhrál jedenáctkrát v řadě, 

přestože měl 1. místo už jisté. V konečné tabulce tak měl 119 bodů, o 24 víc než druhé České 

Budějovice! Také skóre měl Chomutov impozantní, střelecký účet se zastavil na rovných 200 

gólech. Jedenáct z nich vsítil Jan Rutta, který se tak stal nejlépe střílejícím obráncem 1. ligy. 

 

     Z V VP PP P VG OG   B 

1. Piráti Chomutov  52 33 7 6 6 200 102 119 

2. Motor České Budějovice 52 26 7 3 16 184 134   95 

3. SK Horácká Slavia Třebíč 52 28 2 6 16 145 127   94 

4. HC Dukla Jihlava  52 24 8 5 15 169 140   93 

5. Rytíři Kladno   52 27 4 3 18 185 123   92 

6. HC AZ Havířov 2010  52 23 4 5 20 147 147   82 

7 SK Kadaň   52 23 2 8 19 139 134   81 

8. HC Stadion Litoměřice 52 24 3 3 22 151 131   81 

9. HC Benátky nad Jizerou 52 20 8 2 22 131 126   78 

10. HC Slovan Ústí nad Labem 52 22 2 5 23 159 165   75 

11. Salith Šumperk  52 19 4 5 24 154 188   70 

12. HC Most   52 11 5 9 27 109 195   52 

13. LHK Jestřábi Prostějov 52 9 5 3 35 116 207   40 

14. HC Havlíčkův Brod  52 8 6 4 34 113 183   40 

 

Výborná forma a pohoda se přenesly i do play off. V něm Piráty nejprve vyzval Slovan 

Ústí nad Labem. Klub z krajského města prošel transformací a momentálně neměl finanční 

ani hokejovou sílu Lvů, s nimiž Chomutov léta sváděl urputné prvoligové bitvy. První zápas 

čtvrtfinále na domácím ledě vyhráli Piráti bez výrazných problémů 4:1, když otočili vedení 

hostů. Komplikace ale přišly ve druhém utkání. Chomutov ho dobře rozehrál a ve 13. minutě 

vedl 2:0, pak se však hosté rozstříleli a z SD arény si odvezli vítězství 7:5. Piráti se z pomyslné 

facky poučili a ve dvou zápasech v Ústí nad Labem ji domácím vrátili i s úroky po výhrách 9:2 

a 5:1. Pátý zápas v Chomutově měl být postupový. Piráti začali dobře a ve 13. minutě šli do 

vedení 2:0, ale hosté vzápětí snížili a v 54. minutě srovnali, když přihrávku před branku do sítě 

nasměrovala hůl domácího obránce. Tím si ale Piráti příděl smůly nevybrali. V prodloužení 

soupeře zatlačili před jeho bránu, aby nakonec rozhodující gól sami inkasovali. A opět puk za 

záda brankáře nasměroval chomutovský obránce, tentokrát bruslí. Všechny tři góly Ústí byly 

připsány Jaroslavu Roubíkovi, který za Chomutov hrál v letech 2000-2003. V šestém zápase 

v Ústí se pro změnu ujal vedení Slovan, ale hosté už nic neponechali náhodě a zvítězili 6:1. 

V semifinále byl soupeřem Chomutova čtvrtý celek základní části Dukla Jihlava. Série 

nebyla tak divoká jako ta čtvrtfinálová, zato bojovnější a urputnější. Domácí zápasy odehrál 

Chomutov pozorně v obraně a také díky tomu první vyhrál 4:2 a druhý před televizními 

kamerami České televize 1:0. Namotivovaná Jihlava pak doma snížila po vítězství 4:2, druhý 

den ale hokejisté Chomutova klopýtnutí napravili výhrou 4:1. Pátý duel v SD aréně už přinesl 

postup Pirátů do baráže po vítězství 6:3. Na snímku z této série útočník Štěpán Hřebejk. 



[44] 

 

 
 

Baráž měla opět podobu soutěže čtyř týmů, dvou nejlepších z 1. ligy a dvou nejhorších 

z extraligy. Příslušnost k hokejové elitě hájily HC Olomouc a Slavia Praha, o návrat naopak 

usilovaly Motor České Budějovice a Chomutov. Pro Piráty šlo o čtvrtou baráž za sebou a pro 

jejich útočníka Nikolu Gajovského dokonce o osmou, když před přestupem do Chomutova ji 

čtyřikrát v řadě hrál za Mladou Boleslav. Chomutovští začali prohrou 1:2 v Praze a pak doma 

přetlačili Olomouc 3:2 po nájezdech. Na jihu Čech Piráti zvítězili 4:1, o dva dny později Motor 

na domácím ledě porazili 4:3 po prodloužení, když museli odpovídat na tři góly hostů v řadě 

v první třetině. Nečekanou sprchou byla prohra 0:2 doma se Slavií, kdy měl Chomutov jasnou 

převahu, ale v brance Pražanů čaroval Dominik Furch. Ztracené body naštěstí vzápětí dokázali 

Piráti přivézt z Hané, když po třinácti minutách zápasu vysílaného Českou televizí vedli 3:0. 

Prolínací soutěž byla velmi vyrovnaná, po těchto šesti kolech ji vedla Slavia s jedenácti body, 

jen o bod zpět byl Chomutov. Přestože o Budějovicích se říkalo, že ještě na extraligu nejsou 

připravené a do baráže jdou nasbírat zkušenosti, měli Jihočeši po první polovině soutěže osm 

bodů a byli třetí. Čtvrté místo patřilo šestibodové Olomouci.  

Mimořádně důležité tři body, díky kterým šel poprvé do čela barážové tabulky, získal 

Chomutov znovu za přítomnosti kamer České televize na ledě Slavie Praha. Vítězný gól na 2:1 

vstřelil bývalý dlouholetý slávistický útočník Vladimír Růžička pouhých patnáct vteřin před 

koncem. Euforie neměla dlouhého trvání, v 8. kole Chomutov prohrál 3:4 s Olomoucí, když 

marně dotahoval čtyřgólové manko. Naštěstí pak zvládl oba zápasy proti Českým Budějovicím, 

jimž ve druhé půlce soutěže přece jen došel dech. Nejvýraznějšími výsledky jinak vyrovnané 

baráže venku vyhrál 4:0 a doma soupeře rozstřílel 7:1. Piráti tak poprvé vyhráli před vlastními 

diváky, přestože herně a střelecky navrch měli ve všech domácích zápasech.  
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Na snímcích z domácího utkání proti Motoru Lukáš Květoň střílí jeden z gólů Pirátů (nahoře), 

David Květoň bojuje před brankou hostů (dole vlevo) a hráči po zápase zdraví diváky (vpravo). 
    

 

V 11. kole měl Chomutov postup na dosah – stačilo jakkoliv doma porazit Slavii Praha. 

Zápas 17. dubna sledovalo vyprodané hlediště. Hosté, kteří pro udržení naděje museli vyhrát 

za plný počet bodů, se ve 12. minutě ujali vedení ve dvojnásobné přesilovce. Piráti pokračovali 

v aktivní hře a před první přestávkou Marek Hovorka vyrovnal a stejný hráč ve 41. minutě 

v přesilovce vstřelil vedoucí gól. V 51. minutě se ale z vyrovnání radovali hosté a opět to bylo 

v početní výhodě o dva hráče. Nervydrásající bitva došla za stavu 2:2 do prodloužení a v jeho 

4. minutě padlo rozhodnutí z hokejky Martina Rýgla. Dostal přihrávku do volného prostoru a 

z hranice kruhů pro vhazování propálil brankáře Furcha! Emoce vytryskly naplno, na šťastného 
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střelce se sesypali spoluhráči (na sním-

ku) a celý stadion začal slavit návrat do 

nejvyšší soutěže. Kluziště, hrdla a hlavy 

hráčů zalévalo šampaňské. Na spodním 

snímku nad hlavami hokejistů trenér 

Břetislav Kopřiva, který v emocích po 

utkání hovořil o tom, že vyhrát baráž 

bylo těžší než získat titul s Třincem. 

Jelikož Olomouc v souběžně hraném 

utkání porazila Budějovice, znamenala 

prohra v Chomutově pro Slavii Praha 

sestup do 1. ligy po 21 letech. Poslední 

kolo baráže tedy nic neřešilo, v zápase 

dvou postupujících týmů prohráli Piráti 

v Olomouci 2:5 a v baráži skončili druzí. 
 

 
 

Konečná tabulka baráže: 

1. HC Olomouc   12 7 0 2 3 34 26 23 

2. Piráti Chomutov  12 5 3 0 4 38 25 21 

3. HC Slavia Praha  12 4 3 1 4 25 23 19 

4. Motor České Budějovice 12 2 0 3 7 22 45   9 
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2. 3.  Sezonu pokazil neúspěch na mistrovství světa 
 

 
             

            Simona Baumrtová zůstala i v roce 2015 nejlepší sportovkyní Chomutovska a současně 

jedním z nejlepších českých plavců, jak dokládají příslušné sportovní ankety. Také v dlouhodo-

bých evropských tabulkách patří mezi nejlepší plavkyně. Přes mimořádnou píli v tréninkovém 

procesu a navzdory jinak kvalitním výkonům se ale plavkyni Slávie Chomutov nepodařilo 

uspět na mistrovství světa, které je pro hodnocení úspěšnosti sezony klíčové. 

Cílem první půlky roku bylo připravit se kvalitně na Světovou univerziádu v Jižní Koreji 

a na mistrovství světa v dlouhém bazénu v ruské Kazani. Osvěžující změnou v přípravě bylo 

zařazení dvou soustředění s plaveckým týmem Aalborgu, v němž působí většina členů dánské 

reprezentace, včetně Simoniny velké soupeřky i kamarádky Mie Nielsenové. První soustředění 

proběhlo v únoru na Floridě a druhé v červnu v Dánsku. Obě česká reprezentantka hodnotila 

velmi pozitivně, pochvalovala si kvalitní tréninky i příkladné vztahy mezi plavci.  

První větší závody Simona Baumrtová absolvovala v březnu v Kodani, kde na Danish 

Open časem 2:01,46 překonala český rekord na 200 m volný způsob, ale na znakových tratích 

zaostala za osobními rekordy. Další příprava probíhala v Čechách, koncem května pak s plavci 

z Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odletěla 

na mezinárodní závody do norského Bergenu, kde se jí opět podařilo překonat český rekord 

na 200 m volný způsob (2:01,24). Úspěšná byla i v osobním životě, v pololetí zdárně ukončila 

magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor fyziotera-

pie. 
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První letní vrchol představovala Světová univerziáda v Gwangju v Jižní Koreji, kde se 

Baumrtové podařilo splnit první limit pro účast na olympijských hrách v Riu de Janeiro, když 

v závodě na 200 m znak obsadila 2. místo časem 2:10,53. Na poloviční trati skončila čtvrtá 

v druhém nejlepším čase sezony 1:00,92. Po návratu zbytek přípravy před mistrovstvím světa 

proběhl v českých bazénech. Mistrovství světa v 50metrovém bazénu v Kazani, tedy závodní 

vrchol roku, se Simoně Baumrtové nepodařilo podle představ. Ve všech startech skončila už 

v rozplavbách, když na 100 m znak doplavala dvacátá s časem 1:00,91 minuty, na 50 m také 

dvacátá s časem 28,67 sekundy a na 200 m s časem 2:11,78 obsadila 19. místo. Za časem na 

100 m znak z předchozího šampionátu v Barceloně, kde získala šesté místo, zaostala o 1,07 

sekundy.   

Příprava na podzimní vrcholy začala dvěma soustředěními reprezentace v Nymburce 

a na Mallorce. Po návratu Simona šokovala fantastickými časy na svých snad nejoblíbenějších 

závodech Plzeňských sprintech. Výsledkem byly nové české rekordy na 200 m volný způsob 

1:56,33 a na 400 m volný způsob 4:05,37, znamenité časy zaplavala i na znakařských tratích. 

Mistrovství Evropy v krátkém bazénu se 2. až 6. prosince poprvé v historii konalo na Blízkém 

východě, konkrétně v izraelském městě Netanya. Chomutovská plavkyně se tam probojovala 

ve všech startech do finále. Zatímco na dvoustovce a na padesátce se směrem od rozplaveb 

k finále dokázala zlepšovat a výsledkem bylo páté místo s časem 2:04,09 a šesté s 0:26,75, 

stometrová trať byla jediným zdrojem nespokojenosti, protože se jí dařilo v rozplavbách a 

v semifinále, v obou případech dohmátla druhá, ale ve finále zaplavala horší čas 0:57,73, jenž 

ji zařadil na pátou příčku. Ve štafetách Simona Baumrtová zasáhla do závodů na 4 x 50 m 

polohově ženy (7. místo) a na 4 x 50 m polohově mix (8. místo). Krátce po šampionátu pak 

využila formy na mezinárodních závodech v dlouhém bazénu v Amsterodamu. Splnila tam 

druhý limit pro účast na olympijských hrách v Riu de Janeiro, tentokrát na 200 m polohový 

závod časem 2:14,06. Skvělou formu potvrdila i v ostatních startech, v nichž překonala český 

rekord na 200 m volný způsob (2:00,21) a k tomu dosáhla nejlepších časů sezony na 50 m 

znak (28,46) a 100 m znak (1:00,66). Po krátkém oddychu pak druhý svátek vánoční odletěla 

s plavci Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

třítýdenní soustředění na exotický ostrov Reunion. 
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1.  Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

Rada města Chomutova do 18. února 2015 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Jiří Binter     Ing. Vojtěch Čihař 

  Bc. Martin Klouda     Ing. Rudolf Kozák  

  Mgr. Jan Mareš, MBA    Mgr. Milan Märc 

  Stanislav Mikšovic     Ing. Jan Řehák 

  Jindřich Stádník     Jana Vaňhová 

  Ing. Kamila Vrtišková  

 

 

Rada města Chomutova od 2. března 2015 pracovala ve složení (abecedně): 
 

  MUDr. Marian Bystroň    Ing. Daniel Černý 

  Ing. Ladislav Drlý     Ing. Jan Hartman 



[50] 

 

  JUDr. Marek Hrabáč     JUDr. Ivana Chábová 

  Jaroslav Komínek     Ing. Vladimír Koten 

  MUDr. Monika Mrugová    Ing. Karina Sobotková 

  Libuše Zmátlová 

         Rada města Chomutova se v roce 2015 sešla třicetkrát. Její neveřejná jednání se konala: 

12. ledna, 26. ledna, 18. února, 2. března, 9. března, 16. března, 30. března, 15. dubna, 

28. dubna, 4. května, 18. května, 1. června, 8. června, 15. června, 22. června, 9. července, 

10. srpna, 24. srpna, 31. srpna, 14. září, 21. září, 29. září, 5. října, 19. října, 29. října, 9. listo-

padu, 23. listopadu, 30. listopadu, 7. prosince a 15. prosince. Navíc 15. července se na radnici 

na náměstí 1. máje ke společnému zasedání sešly rady měst Chomutova a Jirkova. 

 

Zastupitelstvo města Chomutova od 2. března 2015 pracovalo ve složení (abecedně): 

Eva Beranová 

MUDr. Marian Bystroň 

Ing. Daniel Černý  

David Dinda 

Ing. Ladislav Drlý 

Aleš Gelhof (do 23. září) 

Ing. Jan Hartman 

Ing. Miloň Houda 

JUDr. Marek Hrabáč 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová 

David Ištok 

Bc. Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Karel Lipmann 
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Mgr. Andrea Löblová 

Ing. Marek Malý 

Stanislav Mandát 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

Mgr. Milan Märc 

PaedDr. Jan Micka 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

Ing. Vladimíra Nováková 

David Palán 

JUDr. Pavel Polák 

Ing. Karina Sobotková 

Mgr. Karel Straka 

Ing. Milan Štefanov 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Beneš Vraný 

Vlastimil Waic 

Jiří Weber (od 23. září) 

Libuše Zmátlová 

 

            Zastupitelstvo města Chomutova v roce 2015 zasedalo sedmkrát. Veřejnosti přístupná 

jednání proběhla 2. a 30. března, 4. května, 22. června, 21. září, 23. listopadu a 15. prosince. 

 

 Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena na pracovišti 

servisu pro zastupitelstvo města v budově magistrátu, zveřejněna na úřední desce magistrátu 

a dále jsou přístupná na webových stránkách města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 

 

Zde jsou nejzásadnější a nejzajímavější rozhodnutí: 

 

 Na prvním zasedání v roce rada města podle schválených zásad pro přidělování dotací 

z rozpočtu města vyhlásila granty na rok 2015. Uchazeči mohli do 31. března žádat o granty 

v těchto oborech – podpora přirozeného sociálního prostředí osob prostřednictvím sociálních 

služeb; podpora pracovní integrace osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením; 

podpora a rozvoj sportovních talentů z řad dětí a mládeže; podpora a rozvoj sportovních 

talentů - sporty s převahou individuálního charakteru.  

 

Na stejném zasedání 26. ledna radní zrušili vyhlášené výběrové řízení na rekultivaci 

skládky v Pražské ulici, a to ze zákonného důvodu. Protože v zadání bylo garantováno devět 

měsíců na realizaci a současně konečný termín v červnu, nebylo technicky možné zakázku 

stihnout. Ve zrušeném výběrovém řízení se nakupily prodlužování lhůt, námitky a odvolání 

účastníků. Městu tak nezbývá, než vypsat nové výběrové řízení. 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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Na posledním jednání funkčního období se rada města sešla 18. února. Po lednovém 

zrušení výběrového řízení vyhlásila novou zakázku na rekultivaci a odplynění skládky. Ještě 

předtím město vyjednalo u poskytovatele dotace posunutí termínu dokončení, a to do konce 

října. Předpokládaná hodnota zakázky byla 44,7 milionu korun bez DPH.  

 

Rada města Chomutova na tomtéž posledním jednání schválila dodatek ke smlouvě 

s firmou, jež má od roku 2012 na pozemcích města u nákupních center rozmístěné speciální 

kontejnery na sběr textilu. Dodatkem bylo sjednáno, že počet takových kontejnerů naroste 

na 34. Firma zajišťuje jejich svoz a k tomu nabídla městu odměnu ve výši 1 500 korun za rok a 

každý kontejner. Bonusem pro město je i fakt, že tříděním textilu se sníží objem komunálního 

odpadu odváženého na skládku.  

 

 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva po opako-

vaném volebním hlasování svolal primátor Jan Mareš 

na 2. března. Zvoleno na něm bylo nové vedení 

města. To se kompletně změnilo, když primátorem 

se stal Daniel Černý a jeho náměstky Marek Hrabáč 

a Marian Bystroň. Po projevu nového primátora a 

složení slibu (na snímku ho skládá Libuše Zmátlová) 

zastupitelé projednali zřízení výborů, zvolili jejich 

předsedy a také rozdělili kompetence primátorovi a 

náměstkům. Ustavující zasedání zastupitelstva bylo 

poprvé přenášeno na internet, a to prostřednictvím 

čtyř stacionárních kamer. 
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Hned po skončení ustavujícího zastupitelstva, na kterém padl návrh vyměnit zástupce 

města v orgánech městských firem, to noví radní provedli. Na svém jednání navazujícím na 

zastupitelstvo odvolali dosavadní zástupce a dosadili nové. Jedinou výjimkou byl Dopravní 

podnik měst Chomutova a Jirkova, kde je třeba součinnost s radními sousedního města.  

 

Na druhém jednání nového volebního období se zastupitelé sešli hned 30. března. Po 

krátké debatě schválili rozpočet města na rok 2015, čímž ukončili rozpočtové provizorium, 

které bylo nastoleno po nařízení opakovaného hlasování v komunálních volbách.  

 

Radní na jednání 15. dubna schválili zřízení druhé přípravné třídy při základní škole 

na Zahradní, a to od 1. září 2015 na dobu neurčitou. Opět se bude jednat o třídu pro sociálně 

znevýhodněné děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je 

předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Se zřízením musí souhlasit 

krajský úřad. Přípravné třídy jsou v Chomutově provozovány už od roku 2003. Podle potřeby 

byly otevřené v základních školách v ulicích Na Příkopech, Akademika Heyrovského, nyní jsou 

ve školách na Písečné, Zahradní a v ulici 17. listopadu, pro nový školní rok bude Chomutov 

žádat krajský úřad o celkem šest přípravných tříd. 

 

 Na tomtéž jednání radní vybrali vítěze opakovaného výběrového řízení na rekultivaci 

a odplynění skládky komunálního odpadu. Hodnoceny byly dvě nabídky s tím, že základním 

hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Společnosti 

skládka Chomutov - sdružení firem Silnice Group, Klement, DTS Vrbenský a Pastell. Nabídková 

cena s DPH je 46,9 milionu korun, přičemž na 90 % uznatelných nákladů může město získat 

dotaci. 

 

Na jednání 15. dubna si radní také pozvali zástupce České lékařské komory, internistu 

a kardiologa Miroslava Šofra a hovořili s ním o stavu chomutovské nemocnice, jež vykazuje 

řadu nedostatků jak ve vybavení a celkovém stavu, tak v personálním obsazení. Rozhodli se, 

že připraví na jednání zastupitelstva otevřený dopis hejtmanovi kraje Oldřichu Bubeníčkovi 

s požadavkem na seznámení s koncepcí provozu a rozvoje nemocnice a současně s vyjádřením 

připravenosti města k možné podpoře.  

 

A konečně na zasedání 15. dubna byli schváleni členové komisí, které jsou poradním 

orgánem rady města. Při jmenování se radní řídili návrhy jednotlivých zastupitelských klubů a 

přihlášek z řad veřejnosti. V příštích čtyřech letech budou při radě působit sociální komise, 

bezpečnostní komise, komise majetku, investic a územního plánu, komise životního prostředí, 

dopravní komise, komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, komise pro sportovní a 

volnočasové aktivity a likvidační komise. Zasedne v nich 86 lidí. 

 

Každoročně očekávané a vášnivě diskutované rozdělování peněz na sport, kulturu a 

sociální oblast měli zastupitelé na programu jednání 4. května. V rámci peněz pro takzvané 
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podporované sporty se hodinu a půl debatovalo o dotaci pro hokejisty. Komise pro sportovní 

a volnočasové aktivity, která návrh připravuje, totiž pro Piráty počítala pouze s 4,9 milionu 

korun. Zastupitelé jim ale dotaci pro mládež zvýšili na 7,5 milionu korun, což je o 100 000 Kč 

víc než v roce 2014. Další částky byly přiděleny takto – florbal  FbC 98 Chomutov 700 000 Kč, 

plavání TJ Slávie Chomutov 700 000 Kč, fotbal FC Chomutov 700 000 Kč, basketbal Levharti 

Chomutov 650 000 Kč, zápas Czech Wrestling Chomutov 600 000 Kč, kanoistika Sportclub 80 

Chomutov 400 000 Kč, judo VTŽ Chomutov 350 000 Kč, fotbal AFK LoKo Chomutov 300 000 

Kč, softbal Sportclub 80 Chomutov 225 000 Kč, národní házená SK Chomutov NH 200 000 Kč, 

atletika VTŽ Chomutov 150 000 Kč. Do kategorie podporovaných sportů tak bylo v roce 2015 

zařazeno dvanáct sportovních klubů, které mohly peníze od města použít výhradně na práci 

s mládeží, proto je hlavním kritériem počet dětí a mládežníků v jednotlivých klubech. Menší 

kluby si mohou žádat dotace na činnost také, peníze však jdou z jiné kapitoly a částky bývají 

řádově nižší.  

 

Zastupitelé na tomtéž zasedání 4. května definitivně odstoupili od smlouvy na stavbu 

obchodního střediska na Březenecké, na místě bývalého kina Evropa (původně Kolčugino). 

Firma Herkul, investor plánovaného centra, měla začít stavět nejpozději v březnu 2015, místo 

toho zažádala město o prodloužení lhůty o dva roky a jako důvod uvedla, že nemůže sehnat 

potravinový řetězec, který je pro podobná obchodní centra klíčový. Město teď musí v souladu 

se smlouvou vrátit firmě Herkul kupní cenu za pozemky ve výši 3,4 milionu korun a na zhruba 

stejnou částku společnost vyčíslila své náklady na demolici bývalého kina Evropa a náhradní 

výsadbu zeleně.  

 

Zastupitelé 22. června neschválili návrh na snížení daně z nemovitosti. Na zasedání 

ho předložilo opoziční sdružení Nový Sever, koalice ho však nepodpořila. Hlavně kvůli tomu, 

že by to znamenalo sedmimilionový výpadek v rozpočtu, jež si podle vedení města Chomutov 

nyní nemůže dovolit. 

 

Rada města Chomutova na svém jednání 9. července schválila Směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek statutárním městem Chomutov a uložila složkám města, příspěvkovým 

organizacím města, městské policii a obchodním společnostem města, aby se směrnicí řídily. 

Zakázky od města a jeho organizací budou transparentnější a pod větší kontrolou. U malých 

zakázek na služby a dodávky od 300 000 do 2 000 000 Kč (u stavebních prací od 750 000 do 

6 000 000 Kč) bude rozhodovat o výběru nejvhodnější nabídky městská rada, dosud stačilo 

rozhodnutí vedoucího odboru a primátora. Další změnou je zapracování prvku společensky 

odpovědného zadávání, kdy firma, která výběrové řízení vyhraje, musí na zakázce zaměstnat 

alespoň deset procent dlouhodobě nezaměstnaných osob z celkového počtu zaměstnanců, 

kteří se budou podílet na zakázce. 

 

Radní Chomutova a Jirkova se 15. července na chomutovské historické radnici sešli na 

společném jednání, jehož jediným tématem byl dopravní podnik obou měst. Odsouhlasili 
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zapojení Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova do systému Dopravy Ústeckého kraje 

a vzali na vědomí zrušení komerční meziměstské linky Jirkov - Chomutov - Praha k 31. srpnu. 

Jen na vědomí vzali předloženou analýzu provozu trolejbusové dopravy na území obou měst.  

 

Městští radní na jednání 24. srpna vybrali dodavatele dvou plánovaných rekonstrukcí 

za desítky milionů korun. Za vítěze výběrového řízení na opravu Šafaříkovy ulice a částí Jirás-

kovy a Hornické ulice za 18 milionů korun určili Stavební společnost AMP a SaM Chomutov 

a na druhou etapu revitalizace okolí bývalého kulturního střediska na Zahradní za 43 milionů 

korun vybrali litoměřickou firmu Gardeline. 

 

Nejprve 14. září jednoznačně rada města a o týden později už jen těsně zastupitelstvo 

rozhodly o založení zapsaného ústavu Chomutov re:kult, který bude mít za úkol celoroční 

otevření železničního depozitáře, zřízení zázemí pro umělce v kině Praha a oživení bývalých 

městských lázní. Výhodou nezvyklé právní formy by byla možnost, na rozdíl od příspěvkových 

organizací či akciových společností, žádat o dotace. Zatímco samotné zřízení organizace ještě 

v zastupitelstvu těsně prošlo, když pro návrh hlasovali jen koaliční zastupitelé, ředitel nové 

instituce na několik pokusů vybrán nebyl a celý projekt byl poté odložen. V rámci přípravy na 

plánované založení zapsaného ústavu Chomutov re:kult využili někteří zastupitelé, na snímku 

druhý zleva primátor Daniel Černý, třetí zleva Ladislav Drlý a zcela vpravo Karina Sobotková, 

pozvání Národního technického muzea do chomutovského železničního depozitáře, kterým 

je provedl ředitel Karel Ksandr, druhý zprava. 
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Zastupitel a člen kontrolního výboru 

Aleš Gelhof se v létě vzdal své funkce. Změna 

vešla v platnost na jednání zastupitelstva 

města Chomutova 21. září, kdy ho po složení 

slibu v pětatřicetičlenném sboru nahradil další 

v pořadí na kandidátce hnutí ANO 2011, 

podnikatel Jiří Weber, na snímku skládá slib 

zastupitele. Šlo o první personální změnu od 

opakování hlasování v komunálních volbách. 

 

Rada města Chomutova, jejíž zasedání 

21. září navazovalo na jednání zastupitelstva, 

rozhodla o zřízení noclehárny pro lidi bez 

přístřeší, a to navzdory petici místních, která 

jim byla o týden dřív doručena. Noclehárna 

vznikla z bývalého správcovského domku 

v malém průmyslovém areálu v Kochově ulici. 

 

Rozsáhlé změny ve struktuře magistrátu schválili radní na zasedání 29. října. Změny 

se týkají tří odborů. Odbor rozvoj, investic a majetku města se rozdělí na dva. Jeden bude mít 

v gesci majetek, druhý rozvoj a investice, jako tomu bylo dřív. Rozdělen bude i nynější odbor 

stavební úřad, živnostenský úřad a životní prostředí. Vzniknou dva nové odbory, stavební a 

životní prostředí, čímž dojde k oddělení agend, které mohou jít v některých případech proti 

sobě. Živnostenský úřad bude včleněn pod odbor dopravních a správních činností. Formálně 

zrušen bude odbor kancelář tajemníka, jenž nově bude mít status úseku. Naopak samostatnost 

získá odbor kancelář primátora, který byl dosud nestandardně začleněn pod odborem interní 

audit. Všechny změny budou platné od 1. března 2016. 

 

Zastupitelstvo města 24. listopadu schválilo návrh radních, že od 1. ledna 2016 budou 

městskou hromadnou dopravou v Chomutově bezplatně cestovat lidé nad 70 let a zdarma ji 

budou mít také dárci krve, kteří jsou držiteli Janského plakety. V obou případech se musí 

jednat o chomutovské občany. 

 

Rozpočet na rok 2016, první, který sestavovala koalice PRO Chomutov, KSČM a ANO 

2011, schválili zastupitelé 15. prosince. Projde jím víc než miliarda korun a je sestavený jako 

vyrovnaný. Debata trvala i s přestávkou dvě hodiny, nakonec pro rozpočet zvedlo ruku dvacet 

zastupitelů, proti byli tři a osm se zdrželo hlasování.  
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3. 2.  Činnost Magistrátu města Chomutova 
  

Rok 2015 přinesl do činnosti magistrátu, v jehož čele ve funkci tajemníka pokračuje 

Ing. Theodor Sojka, řadu změn. Převážně to bylo v souvislosti s novou politickou reprezentací, 

kterou do vedení města vynesly výsledky opakovaných komunálních voleb. 

 A právě opakování voleb do zastupitelstva ovlivnilo fungování celého města, protože 

v přechodném období staré vedení města nemohlo dělat žádná závažná rozhodnutí. Přesto 

byl na začátku roku implementován největší projekt úřadu posledních let ve výši 33 milionů 

korun. Rozvoj služeb eGovernmentu byl započat již v roce 2013, ale dokončen byl až v lednu 

2015. Výstupem bylo portálové řešení k elektronické komunikaci veřejnosti s magistrátem. 

Prostřednictvím datového skladu byl vytvořen systém reportů pro úředníky a vedení města 

nazývaný manažerský informační systém (MIS), který umožňuje sledovat on-line množství 

definovaných ukazatelů. V rámci portálového řešení byly vypracovány nové webové stránky 

magistrátu www.chomutov-mesto.cz s nabídkou interaktivních formulářů, návodů, jak řešit 

životní situace občana, včetně virtuální prohlídky úřadu.      

 Březnové ustavující zastupitelstvo rozdělilo 

nové kompetence v rámci chodu magistrátu. Po 

následných jednáních rady města v novém složení 

byly zřízeny nové komise, kterým bylo potřeba 

zajistit zázemí pro jejich jednání a stanovit jejich 

tajemníky. V závěru roku došlo k zahájení vysílání 

přímých přenosů z jednání zastupitelstva. 

 Přes operativní řešení chodu úřadu v souvislosti s nástupem nového vedení města se 

nezapomnělo na politiku kvality sebezlepšování činnosti úřadu. Svoji činnost zahájil K-tým, 

který vytvořil Etický kodex zaměstnance. K-tým je složen pouze z řadových zaměstnanců a 

upozorňuje na nedostatky v dodržování image úřadu, navrhuje zlepšení pracovního prostředí 

ve prospěch zaměstnanců a klientů úřadu. Do etického kodexu byl zapracován i požadavek 

na zjištění spokojenosti občanů s činností magistrátních úředníků. Toto šetření se v průběhu 

roku uskutečnilo. Výsledek byl projednán na poradách s vedoucími odborů a na semináři pro 

tzv. přepážkové úředníky. I na základě podnětů K-týmu došlo k instalaci barelů na chlazenou 

vodu pro veřejnost na chodbách úřadu. 

 Magistrát města Chomutova pokračuje v účasti v Benchmarkingové iniciativě 2005, jíž 

je spoluzakladatelem. Nadále si tak předává dobrou praxi ve společenství sedmdesáti měst, 

z nichž dvanáct je statutárních. Magistrát z pohledu počtu zaměstnanců na 1 000 obyvatel 

správního obvodu se řadí mezi nejproduktivnější úřady. Pod záštitou Ministerstva vnitra jsou 

tajemník Theodor Sojka a interní auditor Jarmila Mravcová dlouhodobě v poradním orgánu 

vlády v tzv. Odborné sekci kvality ve veřejné správě. Tajemník magistrátu je místopředsedou 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a předsedou jeho krajské sekce. Sdružení 

pořádá semináře a je partnerem pro připomínkování zákonů, také je členem Svazu měst a 

obcí České republiky. Všechny výše uvedené aktivity mají za cíl zlepšování kvality ve veřejné 

správě. 



[58] 

 

Odbor kancelář primátora 

 

 Organizační členění i rozsah činnosti zůstaly stejné, vedoucím odboru nadále zůstává 

Ing. Jarmila Mravcová. 
 

Úsek dotací a strategie rozvoje města 

            Úsek zajišťuje přípravu a zpracování žádostí o dotace z evropských i českých dotačních 

programů pro potřeby města. Následně koordinuje jejich realizaci. Město Chomutov čerpá 

finanční prostředky z Evropského strukturálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného operačního programu 

Sídliště, místo pro život. Příjem z těchto fondů v roce 2015 dosáhl 82 000 000 Kč, přičemž se 

jednalo o peníze jak z projektů uskutečněných v roce 2014, tak i z projektů dokončených 

v roce 2015 a z části nebo zcela proplacených v tomtéž roce. 
 

  
           Za podpory Integrovaného operačního programu Sídliště, místo pro život město v roce 

2015 provedlo a ukončilo následující projekty. Revitalizace okolí kulturního střediska KaSS 

na Zahradní, Chomutov - I. etapa - rekonstrukce veřejného prostranství na sídlišti Zahradní 

v okolí základní školy a kulturního a společenského střediska (na snímku). Zrekonstruovány 

byly stávající plochy veřejné zeleně, chodníky, komunikace a parkoviště. Nové je dopravní 

řešení oblasti. Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího 

systému v Chomutově – v zóně sídlišť Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná přibylo 

41 kamerových stanovišť, navíc bylo kompletně modernizováno veřejné osvětlení v areálu 

parku Eldorádo na Kamenné, kde přibylo dvanáct lamp parkového osvětlení, na které bylo 
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osazeno sedm kamerových stanovišť. V sídle 

městské policie byl zmodernizován dispečink 

kamerového systému. Kamenný Vrch - street 

workout sportoviště - v parku Eldorádo na 

Kamenném Vrchu byla vybudována venkovní 

posilovna. Jde o betonovou plochu o rozloze 

300 m2 pokrytou litým polyuretanem s deseti 

cvičebními prvky pro venkovní relaxační a 

fitness posilování a strečink (na snímku).  

            Projektem Revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní byla dokončena revitalizace 

veřejného sportoviště u školy na Zahradní. Předmětem rekonstrukce byly stávající plochy 

veřejné zeleně, sportoviště a opěrné zdi. Projekt přímo navázal na první etapu výstavby 

sportoviště z listopadu roku 2012. V červenci byla podána žádost o dotaci z Integrovaného 

operačního programu na projekt Revitalizace sídliště Písečná, Chomutov – rekonstrukce 

veřejného osvětlení v Jirkovské ulici, v jehož rámci byla provedena pokládka nového kabelu 

a osazeno 39 stožárů s výbojkovým svítidlem o výkonu 70 W a dva rozvaděče.   

 Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl v červnu ukončen etapový 

projekt s názvem Moderní úřad 21. století. Etapovým projektem financovaným ze stejného 

zdroje byl již třetím rokem Sociální centrum Kamínek – provoz, jehož prostřednictvím jsou 

poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozováno nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let. Z projektu je též hrazena práce finančního a 

projektového manažera centra, který současně funguje jako správce celé budovy. Projekt byl 

ukončen v říjnu 2015.  

 Dalším operačním programem, z něhož úsek dotací a strategie rozvoje města v roce 

2015 prováděl stavební investiční projekty, je Operační program Životní prostředí. Konkrétně 

to byly následující projekty. Rekultivace měst-

ské skládky Chomutov - rekultivace skládky 

komunálních odpadů Jihozápadní pole, 

odplynění prostřednictvím stanice likvidace 

bioplynu (na snímku). Zahrada v přírodním 

stylu, aneb v trávě a listí - vybudování zahrady 

s využitím přírodních materiálů v areálu 

mateřské školy v ulici 17. listopadu, instalace 

herních prvků, osázení zelení. MŠ Pohádka – 

zateplení budov – zateplení mateřinky na 

Školní pěšině 5212 kontaktním systémem, výměna vnějších výplní otvorů, zateplení fasád a 

střechy. Obnova zeleně v parcích na náměstích T. G. Masaryka a Dr. E. Beneše - odstranění 

neperspektivních, nemocných, polámaných a provozně nebezpečných dřevin, výsadba nových 

stromů a keřů, rekonstrukce travnatých ploch na území parků. Obnova zeleně v městském 

parku - odstranění neperspektivních, nemocných, poškozených a provozně nebezpečných 

dřevin, výsadba nových stromů a keřů, rekonstrukce travnatých ploch.  



[60] 

 

            Mimo dotací se městu z vlastních zdrojů podařilo realizovat projekt v městském parku 

s názvem Psí hřiště. Jedná se o přírodní plochu pro psy, na které je rozmístěno osm překážek 

z dřevěných dílců ve tvaru kostí. Celkové náklady projektu dosáhly 348 476 Kč. Poblíž, naproti 

rodinnému centru Rozmarýn, vzniklo nové dětské hřiště Rybičky. Jedná se o sestavu herních 

prvků ve tvaru ryb pro děti ve věku od 3 do 7 let. Celkové náklady hřiště dosáhly 367 000 Kč. 

 

Úsek vnějších vztahů 

 Kromě úkolů, které naznačuje název úseku, byla značná část jeho činnosti věnována 

organizaci a zabezpečení akcí sloužících k reprezentaci města a obohacujících především 

společenský, ale zčásti také kulturní a sportovní život v Chomutově. Šlo o reprezentační ples 

města, společenské setkání při příležitosti Dne učitelů, setkání při příležitosti výročí narození 

prezidenta T. G. Masaryka, zpřístupnění historických staveb při dubnovém Mezinárodním dni 

památek a sídel a záříjových Dnech evropského dědictví, Chomutovské Velikonoce – vítání 

jara dětmi z mateřinek na radnici a na náměstí 1. máje ve spolupráci s Mateřskou školou a 

PZOO, Chomutovský Dragon Cup – závody dračích lodí na Kamencovém jezeře, oslavu výročí 

osvobození Československa od nacismu, udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, Den hudeb a 

navazující pravidelné koncerty dechové hudby v městském parku v období letních prázdnin, 

ocenění dárců krve, oslavu výročí vzniku republiky, pietní akt ke Dni válečných veteránů, 

oslavu Dne boje za demokracii a Mezinárodního dne studentstva, Chomutovské taneční gala 

– Velkou cenu města Chomutova (na snímku).  
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 Poprvé úsek organizačně zajistil úklid vybrané části města v rámci celostátní akce 

Ukliďme Česko a zajištěním osvětlení věže podpořil celosvětovou iniciativu Světlo pro AIDS. 

V rámci mezinárodní filatelistické výstavy Euregia Egrensis na radnici proběhl křest historicky 

první poštovní známky s motivem Chomutova. Jednoznačně největšími a nejnákladnějšími 

městskými akcemi zůstávají dubnové Chomutovské slavnosti, jež proběhly už podvacáté a 

byly věnovány čtyřicátému výročí existence zooparku, a měsíc trvající Chomutovské Vánoce. 

Už popáté se rodiny nejen z Chomutova po celý rok scházely ke společným aktivitám v rámci 

Rodinného zápolení. Opět jim společnost dělali kozí maskoti Róza a Rozmarýnek (na snímku). 
 

 
 

            Pracovníci úseku v roce 2015 pokračovali v zajišťování vydávání Chomutovských novin, 

měsíčních programů sportovních, kulturních a společenských akcí a ve zveřejňování informací 

na stránkách www.chomutov–mesto.cz, novým informačních nástrojem se stal facebookový 

profil města. Naopak ukončeny byly aktivity v oblasti kandidatury Chomutova na Evropské 

město sportu. Tento titul byl pro rok 2016 přislíben jinému městu a nové politické vedení 

Chomutova nepokládalo usilování o titul v dalších letech za přínosné. Tento názor podpořila i 

komise pro sportovní a volnočasové aktivity, která je poradním orgánem městské rady.  

 Organizačně a ve spolupráci s externě provozovaným 

turistickým infocentrem i personálně byla nadále zajišťována 

propagace Chomutova na veletrzích cestovního ruchu. Město 

se tak opět představilo v Praze, Plzni (na snímku), Ostravě, 

Hradci Králové a Mostě, v zahraničí pak v Drážďanech, Lipsku 

a Chemnitz. 
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Odbor kancelář tajemníka 

 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru zůstaly stejné. Funkci vedoucího nadále 

vykonával Ing. Václav Fiala. 

 

 Největší pracovní úsilí museli zaměstnanci odboru vyvinout zkraje roku, kdy skončila 

implementace projektu týkajícího se přechodu chomutovského magistrátu na elektronickou 

verzi vedení agendy, a pak ve druhém čtvrtletí po ustavujícím jednání zastupitelstva, kdy bylo 

nutné se vypořádat s administrací velkého množství dohod v souvislosti se zřízením nových 

komisí rady města. 

 Odbor, jenž zajišťuje vnitřní záležitosti úřadu, ale nedoznal v roce 2015 organizačních 

změn a z procesního hlediska nebyl ovlivněn novým rozdělením kompetencí a změnami 

v legislativě. Největší položkou rozpočtu odboru byla znovu správa informačních technologií 

a služeb. V roce 2015 byl završen projekt Rozvoj služeb eGovermentu v rozsahu 33 milionů 

korun financovaných převážně z fondů EU. V rámci projektu došlo k vytvoření portálového 

řešení na webu města, které občanům slouží k elektronické komunikaci s Magistrátem města 

Chomutova. Byl vytvořen datový sklad, který slouží jako nástroj pro zpracování jednotlivých 

reportů jako součást manažerského informačního systému. Došlo k aktualizaci webových 

stránek, hlavně co se týče životních situací a virtuální prohlídky úřadu. Po nástupu nového 

vedení města odbor připravoval změny v organizačním řádu a chystal pracoviště pro nové 

zaměstnance. Limit zaměstnanců magistrátu se v průběhu roku zvýšil z 227 na 231. Přesto se 

podařilo zlepšit pracovní prostředí. Proběhlo vymalování kanceláří a oprava podlah budovy 

ve Zborovské ulici (na snímku vlevo). Odbor zajišťoval stěhování oddělení sociálně právní 

ochrany dětí do 1. patra a zároveň došlo ke zkvalitnění navigačního systému v budovách. Na 

historické radnici probíhala do února 2015 rekonstrukce datové sítě a rozvodů elektřiny, na 

snímku vpravo zavěšení kabelů na konstrukci střechy. 
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Odbor ekonomiky 

 

 Organizační členění i rozsah činnosti odboru se v roce 2015 nezměnily, jeho vedoucím 

zůstává Ing. Jan Mareš. 

 

 Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo v hodnoceném roce 

zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 43,8 milionu Kč. Dosažen byl zejména výraznou 

úsporou ve výdajové stránce, kde město uspořilo 22,9 % schváleného rozpočtu. V příjmové 

stránce naopak došlo ke zlepšenému plnění daňových příjmů (105,0 %), i když celkově se 

příjmy nenaplnily o 6,95 %. 

 Z dílčích daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně, s výjimkou daně z příjmů 

fyzických samostatně výdělečných osob (plnění jen 29,3 %) a 30 % motivační složky (plnění 

53,4 %). Výnosy ze sdílených daní dosáhly historicky nejvyšší hodnoty. K pozitivnímu plnění 

došlo zejména u DPH, kde byl rozpočet překročen o 8,4 milionu Kč, a u daně z příjmu 

právnických osob, kde bylo vybráno o 16,1 milionu Kč více. U daně z nemovitých věcí došlo 

meziročně ke čtyřmilionovému propadu. Celkové daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, 

místní, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 105,0 % upraveného rozpočtu (634,4 milionu 

Kč). Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, prodeje nekapitálového majetku, příjmy ze služeb, 

sankční platby apod.) se naplnily na 46,9 % (85,8 milionu Kč). Kapitálové příjmy z prodeje 

investičního majetku dosáhly plnění 89,8 % (12,9 milionu Kč). Přijaté dotace dosáhly plnění 

100,2 % upraveného rozpočtu (179,4 milionu Kč). 

 Oproti tomu běžné výdaje města (provoz magistrátu a rozpočet na město napojených 

organizací) dosáhly 77,1 % upraveného rozpočtu (692,0 milionu Kč). Úspora zde představuje 

více než 205,1 milionu Kč, nicméně z toho 125,8 milionu Kč představuje rezerva, v níž zůstal 

celý nerozdělený hospodářský výsledek z předcházejícího roku a současně je zde rozpočtově 

alokována většina vratek dotací, zlepšené plnění příjmových položek a též výnosy z hazardu, 

které jsou už kvalifikovány jako nahodilé příjmy (celkem 14,9 milionu Kč). 

 K dalším výrazným úsporám došlo na nákupu služeb (17,8 milionu Kč, zejména měkké 

projekty, služby telekomunikací, konzultace a poradenství), na platech zaměstnanců včetně 

odvodů (24,5 milionu Kč, zejména díky tomu, že řada pracovních úvazků je uznatelným 

nákladem projektů, dále díky dotacím na aktivní politiku zaměstnanosti a dotacím na sociálně 

právní ochranu dětí či projektu C2 v oblasti sociální práce), platbách daní (4,1 milionu Kč), 

opravách a udržování majetku (4,0 milionu Kč), nákupech energií (3,4 milionu Kč), nákupech 

materiálu a vybavení (2,4 milionu Kč), konzultacích a poradenství (1,3 milionu Kč) a úhradě 

úroků z úvěru (2,6 milionu Kč), který se díky poklesu sazeb na mezibankovních trzích stále 

zlevňuje a od počátku zlevnil o více než polovinu. 

 Kapitálové výdaje rozpočtu města byly čerpány na 59,0 % plánu (176,9 milionu Kč). 

Nižší čerpání je způsobené hlavně přesahem některých akcí do rozpočtu roku 2016 (zejména 

revitalizace okolí kulturního střediska na Zahradní). 

 Provozní výsledek hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy - daně, nedaňové příjmy a 

provozní dotace a mezi běžnými výdaji - provoz města a jeho organizací) dosáhl přebytku 
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127,9 milionu Kč. Část provozních úspor byla použita na dofinancování investičních akci roku 

2015, čímž nemusely být použity peníze z vratek dotací a volné prostředky ze zhodnocování. 

Kapitálový výsledek hospodaření (rozdíl mezi kapitálovými příjmy – prodej kapitálového 

majetku a investiční dotace a mezi kapitálovými výdaji - investiční akce a investiční projekty) 

skončil s deficitem ve výši 84,0 milionu Kč. V roce 2015 město vynaložilo 176,9 milionu Kč na 

reprodukci majetku. Dalších 26,9 milionu Kč vynaložilo na jeho opravy a údržbu. 

            Jak je uvedeno v úvodu, celkový výsledek hospodaření města dosáhl výše 43,8 milionu 

Kč, které budou moci být rozděleny na nové investiční akce. Současně tak byl umazán celý 

deficitní rozdíl 216,2 milionu Kč v položce financování, čímž nebylo třeba zapojit prostředky 

z minulých let. Výsledek tak výrazně přesahuje rámce schválené zastupitelstvem města. 

 Do úprav rozpočtu během roku se promítaly aktuální potřeby města. Zejména došlo 

k rozhodnutí o zrušení mimořádného splacení revolvingového úvěru, proto je od dubna úvěr 

splácen rovnoměrnými splátkami ve výši 8,2 milionu Kč měsíčně, celkem už bylo zaplaceno 

73,6 milionu Kč (zbývá 376,4 milionu Kč).  

 Chomutov ke konci roku disponoval 692,6 milionu Kč volných prostředků (na účtech 

269,7 milionu Kč, správa aktiv 422,9 milionu Kč). Prostředky z dotací ROP Severozápad, které 

město dostalo v roce 2013 jako vratky dotací a které byly plánovány na mimořádnou splátku 

úvěru, byly celý rok 2015 zhodnocovány a vynesly 12,6 milionu Kč, čímž snížily městu náklady 

na dluhovou službu (revolvingový úvěr stál 2,3 milionu Kč) a ještě znamenaly mimořádný 

výnos do rozpočtu 10,3 milionu Kč. Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 62,9 milionu 

Kč před zdaněním a 49,8 milionu Kč po zdanění. 

 Hospodaření města za rok 2015 ověřila auditorská společnost HZ Brno s výrokem, že 

účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jeho 

hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Hospodaření města v roce 2015 

 

č. 
ř. 

název 
schválený 

rozpočet 2015 
upravený 

rozpočet 2015 
skutečnost 

plnění 
upraveného 

rozpočtu 

1 Daňové příjmy 590 943 000,00 604 093 000,00 634 423 294,52 105,02 % 

2 DPFO ze závislé činnosti 118 254 000,00 118 254 000,00 118 657 890,08 100,34 % 

3 DPFO OSVČ 11 347 000,00 11 347 000,00 5 181 739,26 45,67 % 

4 DPFO vybíraná srážkou 9 797 000,00 9 797 000,00 13 403 019,81 136,81 % 

5 DP právnických osob 108 260 000,00 108 260 000,00 124 399 666,17 114,91 % 

6 DP právnických osob za obce 0,00 13 150 000,00 13 150 090,00 100,00 % 

7 Daň z přidané hodnoty 238 920 000,00 238 920 000,00 247 392 755,59 103,55 % 

8 Poplatky 17 150 000,00 17 150 000,00 16 004 803,62 93,32 % 

9 Správní poplatky 14 450 000,00 14 450 000,00 14 414 144,00 99,75 % 

10 Daň z nemovitostí a z majetku 63 315 000,00 63 315 000,00 65 289 019,87 103,12 % 

11 Ostatní daňové příjmy 9 450 000,00 9 450 000,00 16 530 166,12 174,92 % 

12 Nedaňové příjmy celkem 248 555 000,00 183 123 000,00 85 800 929,76 46,85 % 

13 
Příjmy z poskytovaných služeb a 
výrobků, zboží 

24 724 000,00 25 329 000,00 24 694 800,57 97,50 % 

14 Příjmy z pronájmu 25 229 000,00 25 242 000,00 25 331 563,99 100,35 % 
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15 Výnosy z finančního majetku 5 500 000,00 5 500 000,00 5 685 108,46 103,37 % 

16 
Odvody přebytků org. s přím. 
vztahem, přij. sankční platby 

12 398 000,00 25 668 000,00 23 895 737,32 93,10 % 

17 
Příjmy z prodeje nekapitál. maj. 
a ost. ned. př. 

179 754 000,00 100 434 000,00 5 232 692,71 5,21 % 

18 Přijaté splátky půjček 950 000,00 950 000,00 961 026,71 101,16 % 

19 Daňové a nedaňové příjmy 839 498 000,00 787 216 000,00 720 224 224,28 91,49 % 

20 Neinvestiční dotace (transfery) 41 494 600,00 99 305 600,00 98 801 094,40 99,49 % 

21 Převody z vlastních fondů (HČ) 0,00 0,00 822 273,00   

22 BĚŽNÉ PŘÍJMY 880 992 600,00 886 521 600,00 819 847 591,68 92,48 % 

23 
Prodej inv. majetku, akcií a 
majetkových práv 

12 550 000,00 14 458 000,00 12 967 852,81 89,69 % 

24 Investiční dotace (transfery) 0,00 79 893 000,00 79 893 579,36 100,00 % 

25 PŘÍJMY CELKEM 893 542 600,00 980 872 600,00 912 709 023,85 93,05 % 

26 Platy zaměstnanců vč. odvodů 164 389 000,00 183 931 000,00 156 975 923,00 85,35 % 

27 Nákupy DHM, materiálu, ostatní 15 325 000,00 17 235 000,00 13 947 452,05 80,93 % 

28 
Úroky, leasing a ostatní finanční 
výdaje 

6 928 000,00 6 428 000,00 3 745 118,23 58,26 % 

29 Nákup energíí 22 658 000,00 22 323 000,00 17 870 624,85 80,05 % 

30 Nákup služeb 84 177 000,00 83 319 000,00 62 311 105,78 74,79 % 

31 Opravy a udržování 26 805 000,00 30 984 000,00 26 896 058,06 86,81 % 

32 
Ostatní nákupy, příspěvky, 
náhrady a věcné dary 

3 999 000,00 6 807 000,00 5 462 772,14 80,25 % 

33 
Neinv. transfery podnikatelských 
subjektů a nezisk. organizací 

116 965 000,00 120 454 000,00 117 437 386,60 97,50 % 

34 Neinvestiční příspěvky PO 225 030 000,00 256 178 000,00 256 177 019,89 100,00 % 

35 
Neinvestiční příspěvky ostatním 
rozpočtům 

8 632 000,00 28 889 000,00 23 449 115,56 81,17 % 

36 Neinvest. transfery obyvatelstvu 1 725 000,00 2 071 000,00 1 863 640,61 89,99 % 

37 
Ostatní neinvestiční výdaje a 
transfery 

45 060 000,00 138 476 000,00 5 850 175,00 4,22 % 

38 BĚŽNÉ VÝDAJE 721 693 000,00 897 095 000,00 691 986 391,77 77,14 % 

39 Kapitálové výdaje 295 962 000,00 299 949 000,00 176 893 601,47 58,97 % 

40 VÝDAJE CELKEM 1 017 655 000,00 1 197 044 000,00 868 879 993,24 72,59 % 

41 
SALDO v rozpočtové skladbě 
(bez financování) 

-124 112 400,00 -216 171 400,00 43 829 030,61 -20,28 % 

42 
Uhrazené splátky jistin a 
dluhopisů 

330 000 000,00 73 636 000,00 73 636 363,62 100,00 % 

43 Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00   

44 Změna stavu na bankov. účtech 454 112 400,00 289 807 400,00 0,00 0,00 % 

45 Řízení likvidity 0,00 0,00 -600 775,76   

46 FINANCOVÁNÍ 124 112 400,00 216 171 400,00 -74 237 139,38 -34,34 % 

47 PŘÍJMY všechny 1 347 655 000,00 1 270 680 000,00 912 709 023,85 71,83 % 

48 VÝDAJE všechny 1 347 655 000,00 1 270 680 000,00 943 117 132,62 74,22 % 

49 SALDO úplné 0,00 0,00 -30 408 108,77   

50 Provozní přebytek 159 299 600,00 -10 573 400,00 127 861 199,91 -1 209,27 % 

51 
Rozdíl provozního přebytku a 
spl. jistiny 

-170 700 400,00 -84 209 400,00 54 224 836,29 -64,39 % 

52 Index provozních úspor (v %) 18,08 -1,19 15,60 -1 307,62 % 

53 Dluhová základna 893 542 600,00 980 872 600,00 912 709 023,85 93,05 % 

54 Dluhová služba 336 000 000,00 78 636 000,00 75 966 266,08 96,60 % 

55 
Dluhová služba / dluhová 
základna (v %) 

37,60 8,02 8,32 103,82 % 
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Odbor dopravních a správních činností 

 

           Na odboru na konci roku 2015 pracovalo 46 úředníků. Členění na úseky a pracoviště 

nedoznalo oproti předchozím obdobím žádných změn, ale v závěru roku se už management 

tohoto odboru s nejvyšším počtem pracovních míst v souladu s rozhodnutím městské rady 

připravoval na to, že 1. března 2016 bude do jeho struktury včleněn obecní živnostenský úřad 

s dalšími čtrnácti zaměstnanci. Vedoucím odboru je nadále Ing. Bedřich Rathouský. 

 V oblasti hospodaření se odboru podařilo vybrat 102 % plánovaných poplatků, když 

další propad ze správních poplatků, například kvůli zrušení poplatku za dovoz aut, vyrovnal 

vyšší příjem ze správních činností. Z pravomocně uložených pokut za přestupky v dopravě ve 

výši 9,073 milionu Kč se pracovníkům odboru podařilo vybrat 2,951 milionu Kč (8,004 / 3,076 

v roce 2014). U obecných přestupků byly uloženy pokuty za 1,509 milionu, přičemž vybráno 

bylo 0,403 milionu Kč (2,184 / 0,531 v roce 2014).  

 Odbor dopravních a 

správních činností je v rámci 

magistrátu jasným lídrem 

v oblasti elektronických slu-

žeb. Tabulka vpravo ukazuje 

vývoj počtu klientů obslouže-

ných na oddělení dopravních 

a přestupkových agend pro-

střednictvím vyvolávacího 

systému.   

 Z důvodu zvýšení ceny z 25 na 50 Kč ze strany operátorů mobilních sítí byla k 1. lednu 

2015 ukončena služba Výpis počtu bodů řidiče. Stále je nabízena v Česku rovněž ojedinělá 

služba Info limit bodů řidiče, 

jejímž prostřednictvím ma-

gistrát za úplatu hlídá body 

řidičům. Pokles zájmu o tuto elektronickou službu (viz tabulka) koresponduje s klesající 

účinností bodového systému. 

 K 11. červnu byl ukončen provoz software NoBell, který od roku 2003 zajišťoval pro 

klienty dálkové objednání na úřad pomocí SMS, respektive webového rozhraní. Nahrazen byl 

modernějším nástrojem Informační a rezervační systém, který nyní využívají registr vozidel, 

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů a také živnostenský úřad. 

 V průběhu roku 2015 probíhal i na Magistrátu města Chomutova projekt zaměřený na 

zákaznickou spokojenost. Prostřednictvím takzvaných mystery clientů byla testována rychlost 

e-mailové komunikace, vedení telefonátů, komunikativnost úředníků i jejich snaha občanům 

vycházet vstříc v jejich požadavcích. Celková známka MMCH za všechny šetřené kategorie 

byla 1,55. Odbor dopravních a správních činností obdržel známku 1,38 (1,56 v roce 2013), 

což bylo v rámci magistrátu nejlepší dosažené hodnocení. 
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Oddělení správních činností 

 Náplní činnosti oddělení jsou agendy evidence obyvatel města a 24 obcí ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností. Dále agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, 

matriky a zajišťování všech typů voleb, případně referend. Uvedené agendy jsou vykonávány 

v přenesené působnosti, tedy v rámci výkonu státní správy, jež je legislativou svěřena úřadům 

obcí s rozšířenou působností. V tabulce a grafu návštěvnost jednotlivých pracovišť. 

 

Evidence obyvatel 

           Chomutov měl k 31. 12. 2015 celkem 49 976 obyvatel (50 187 obyvatel k 31. 12. 2014). 

Ke stejnému datu byl počet obyvatel správního obvodu 83 785 (83 919 k 31. 12. 2014), z toho 

bylo 4 039 cizinců (3 995 k 31. 12. 2014). Na úřední adrese magistrátu bylo k 31. 12. 2015 

evidováno 1 975 obyvatel (2 010 v roce 2014). 

 

Občanské průkazy 

 Pracoviště v roce 2015 vydalo 15 868 občanských průkazů, 14 134 jich skartovalo, na 

správních poplatcích vybralo 239 350 Kč, na pokutách pak 395 000 Kč. Standardními úředními 

dny jsou pondělí až čtvrtek, pro některé úkony je ale využíván i pátek, zejména jde o výdej 

zhotovených dokladů. V pátek také pracovníci oddělení vyjíždějí za imobilními občany, také 

do domovů důchodců a věznice ve Všehrdech. Za rok 2015 takto obsloužili 819 klientů. Běžná 

je komunikace přes SMS při objednání k úkonu a zpětném vyrozumění o zhotovení dokladu. 
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Cestovní doklady 

 V roce 2015 bylo vydáno 4 793 cestovních dokladů (4 498 v roce 2014), z toho 1 241 

dětem do 15 let (1 200 v roce 2014). Standardem práce úseku byla komunikace přes SMS při 

objednávání na agendu cestovních dokladů a zpětném vyrozumívání o zhotovení dokladu. 

Všechny vydávané pasy už mají strojově čitelné informace a nosič dat s biometrickými údaji, 

vydávání pasů bez těchto atributů skončilo k 31. 12. 2015.  

 

Matrika 

 Matrika v roce 2015 zapsala 763 narozených dětí (729 v roce 2014), 172 uzavřených 

manželství (162 v roce 2014) a 778 úmrtí (698 v roce 2014). Provedla celou řadu slavnostních 

obřadů – 31krát vítání občánků (35krát v roce 2014), 12krát zlatou nebo diamantovou svatbu 

(5krát v roce 2014), 33krát předání vysvědčení či diplomů v obřadní síni (31krát v roce 2014).  

Udělování listin státního občanství ČR nově zajišťuje krajský úřad. 

 

Zajišťování voleb 

 Oddělení organizačně zajišťovalo opakované hlasování do zastupitelstva statutárního 

města Chomutova, které se ve všech 40 volebních okrscích uskutečnilo 31. ledna 2015. Přitom 

překontrolovalo registry a číselníky kandidátů a volebních stran pro Český statistický úřad, 

přepočítalo věk jednotlivých kandidátů ke dni voleb, zajišťovalo tisk hlasovacích lístků, 

spolupracovalo s ČSÚ na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil, zajistilo 

telefonní spojení do volebních místností a sestavilo jejich seznam, informovalo voliče o době 

a místě konání voleb, sestavení seznamu voličů a jeho dodatku, připravilo veškerý materiál 

pro volební komise, kontrolovalo hlasování ve všech volebních okrscích, vyhlásilo výsledky 

voleb za město Chomutov, plnilo další povinnosti podle zákona č. 491/2001 Sb. a provedlo 

archivaci a skartaci volební dokumentace.  

 

Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Klienti oddělení standardně využívají elektronických služeb, a to především dálkového 

objednání pomocí SMS, zpětného vyrozumění o zhotovení dokladu a takzvaného info limitu 

bodů. Pracovníci oddělení ve spolupráci s městskými policisty pokračovali v potírání výskytu 

nepojištěných aut na veřejných komunikacích. Těch bylo v roce 2015 vysledováno jen 169, 

přičemž většina byla registrována 

mimo Chomutov, a tak lze říct, že 

Chomutov se značnou měrou 

svých nepojištěných aut zbavil. 

Tabulka ukazuje, kolik oddělení 

obsloužilo klientů prostřednictvím 

vyvolávacího systému, a to nejen 

v hodnoceném roce, ale i v letech 

předchozích. 
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 Oddělení od roku 2008 monitoruje průjezd vozidel na červenou (vozidlo míjí semafor 

s červeným signálem) na třech vybraných chomutovských křižovatkách. Jak z tabulky vyplývá, 

tentokrát jsou výsledky nejpříznivější za celou dobu sledování. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Registr silničních vozidel 
 

 
  

 V evidenci registru bylo v hodnoceném roce 53 277 provozovaných aut (57 751 v roce 

2014). Počet provedených změn činil 28 404 (23 244 v roce 2014). Patřilo k nim 2 928 

prvních zaevidování vozidla (2 594 v roce 2014), 6 502 vyřazení vozidla z provozu (1 234 

v roce 2014). Zaevidovaných dovozů vozidel bylo 1 697 (1 556 v roce 2014). Ze všech činností 

registr vozidel vybral 7 779 000 Kč. Příjmy nekorespondovaly s růstem prodeje nových aut 

v Česku, a to byly v červnu ještě legislativně vylepšeny povinností dohlásit vozidla takzvaně 

v polopřevodu. Jak ukazuje následující tabulka, celkově příjem zaostává o téměř 4,9 milionu 

Kč za příjmy z předkrizového roku 2008.  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Příjem  (v tisících Kč) 7 779 8 641 8 242 7 620 7 789 7 459 8 306 12 631 
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Registr řidičů  

 K 31. prosinci 2015 bylo v registru zaevidováno 47 378 řidičů (47 296 k 31. 12. 2014) a 

2 924 neřidičů (2 878 k 31. 12. 2014), kteří nikdy neměli řidičské oprávnění. Ke stejnému 

datu 12 trestných bodů dosáhlo 584 osob (589 v roce 2014), alespoň 1 bod mělo ve správním 

území 5 004 osob (5 140 v roce 2014). Třem řidičům - plátcům alimentů (osmi v roce 2014) 

na základě exekučního příkazu chomutovský správní orgán odebral řidičské oprávnění do 

doby vyrovnání závazků. Policií ČR bylo zadrženo a registru řidičů postoupeno k dalšímu 

řešení 148 řidičských průkazů (165 v roce 2014), opět hlavními důvody byla jízda pod vlivem 

alkoholu nebo drog a způsobení závažné dopravní nehody. 

 

Registr autoškol 

 Ve správním území magistrátu je evidováno patnáct autoškol, z toho dvě v roce 2015 

nevykazovaly žádnou činnost. Zkušební komisaři jsou nadále tři, z toho jeden na plný úvazek 

a dva se sdruženou činností. Registrováno bylo 2 327 uchazečů o řidičské oprávnění, z toho 

jen tři Němci. Tento specifický segment žáků tvoří především alkoholici a osoby s vysloveným 

zákazem řízení v Německu. Od hodnoceného roku provádějí zkušební komisaři po opatření 

Ministerstva dopravy závěrečné zkoušky výlučně v učebně magistrátu, dosud to bylo možné  

i v prostorách autoškol. 

 

Obecné přestupky 

 V roce 2015 bylo evidováno 1 754 přestupků (2 431 v roce 2014), k tomu k projednání 

z roku 2014 přešlo dalších 645 skutků. Uloženo bylo 729 pokut v celkové částce 1 148 900 Kč, 

51 pořádkových pokut za 78 600 Kč a 281 nákladů řízení za 282 000 Kč. Nařízeno bylo 845 

jednání (1 022 v roce 2014), předvoláno bylo 2 098 osob (2 061 v roce 2014), dalších 521 

osob (583 v roce 2014) bylo předvoláno k podání vysvětlení, provedeno bylo též 25 výslechů 

(12 v roce 2014) pro jiné správní orgány. Pracovníci úseku poskytli také 712 (620 v roce 2014) 

konzultací občanům ve věcech veřejného pořádku a občanského soužití. Případy nezletilých 

pachatelů přestupků, to znamená dětí do 15 let, jsou postupovány oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. Meziročně počet takových přestupců stoupl o 20 %, přičemž se snižuje jejich 

věková hranice a naopak roste závažnost provinění. 

 

Přestupky v dopravě 

 V roce 2015 měl úsek k projednání 2 961 přestupků (3 511 v roce 2014) včetně 642 

přestupků přesunutých z roku 2014 (1 124 v roce 2014). Pokut a nákladů řízení bylo uloženo 

za 9 073 350 Kč, vymoženo bylo 2 889 589 Kč, tedy 31,8 %. Dále rostou nároky na pracovníky 

vykonávající tuto agendu. Přestupci se i v banálních případech nechávají zastupovat právníky, 

a tak se v roce 2015 zrodil nový fenomén, a to podávání trestních oznámení na správní orgán, 

případně na konkrétního úředníka. Počet odvolání a žalob meziročně vzrostl o 150 %! Spisy, 

které by standardně měly mít do 20 stran, jich nezřídka kvůli přestupcům mívají i 130, čímž 

se řízení komplikuje a prodlužuje. Náklady přitom primárně nesou úřady a v důsledku celá 

společnost, zatímco není dosahováno výchovně preventivního efektu. 
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Speciální stavební úřad 

 Během roku 2015 byly dokončeny akce zahájené většinou v předchozím roce. V rámci 

regenerace území po plochodrážním stadionu v Lipské bylo v únoru zkolaudováno parkoviště 

situované do Kosmovy ulice. V březnu úspěšně proběhla kolaudace chodníku ve Stromovce. 

Velký přínos pro obyvatele okolí Luny mělo rozšíření plochy parkoviště v Rooseveltově ulici. 

V květnu byly zkolaudovány I. a II. etapa rekonstrukce komunikace v ulicích Kosmonautů a 

Sluneční, v červnu pak komunikace ve vnitrobloku Starý dvůr v Riegrově ulici. Ke zpříjemnění 

života tamních obyvatel přispěla také oprava fasády na části domů. Koncem července byla 

zkolaudována komunikace v ulici Pod Strání.  

 

 Akcí, která značně přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, byla přestavba 

křižovatky silnice III/2524 s místní komunikací mezi Březeneckou a Kamennou na bezpečnější 

okružní křižovatku. Stavba byla z velké části financována Ústeckým krajem. Křižovatka byla 

do provozu uvedena v prosinci. Snímky zachycují situace před a po přestavbě. 

 Celoročně probíhaly práce na revitalizaci okolí kulturního střediska KaSS na Zahradní. 

V lednu zahájená I. etapa byla dokončena v listopadu, mezitím v říjnu byla zahájena II. etapa. 

V jejím rámci bude objekt rozdělen na dva samostatné celky. Součástí regenerace je také 

rekonstrukce vozovky ulice Písečná, která tvoří hlavní průtah sídlištním celkem. V  listopadu 

byly zahájeny práce na výstavbě parkovacích stání u garáží v ulici V. Nezvala a současně na 

stavbě nových parkovacích míst a na rekonstrukci komunikací v Seifertově ulici u Jitřenky. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku města 

 

            Organizační členění odboru i rozsah činnosti zůstaly v roce 2015 beze změn. Vedoucím 

odboru je nadále Ing. Petr Chytra. 
 

Oddělení rozvoje města 

 Rozsah investičních akcí vycházel z potřeb města, stejně jako z jeho ekonomických 

možností. Ve spolupráci s odbory magistrátu a organizacemi města byly tyto akce vybírány 

z dlouhodobé databáze potřebných investic. Konečný seznam projednaný a schválený radou 

a zastupitelstvem města obsahoval čtyřiadvacet položek. Provedeno bylo šestnáct akcí, čtyři 

byly přesunuty do roku 2016, čtyři byly odloženy. Na realizaci bylo vyčerpáno 34 624 106 Kč. 

Odbor rozvoje, investic a majetku města v plném rozsahu všechny níže uvedené investiční 

akce přichystal. Provedl předprojektovou a projektovou přípravu, zajistil vydání správních 

rozhodnutí podle platných zákonných norem, zadal veřejné zakázky, zajistil uzavření smluv 

o dílo a spolupracoval na realizacích i na následném uvádění do provozu. 
  

Investiční akce financované vlastními prostředky statutárního města  

1. Okružní křižovatka III/2524 

V rámci přeměny průsečné křižovatky mezi Březeneckou a Kamennou na okružní křižovatku 

byla vybudována komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, přeložka trolejového vedení. Cena 

vč. DPH 13 795 820,70 Kč.  

2. Městské lázně  

V rámci prověřování možnosti zprovoznění objektu městských lázní byly práce zastaveny a 

přerušeny do doby rozhodnutí o využití stavby.  

3. Parkoviště Seifertova ulice 

Rekonstrukce komunikace, výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků, rozšíření 

kontejnerových stání a rekonstrukce veřejného osvětlení. Cena vč. DPH 1 792 164,02 Kč. 

4. Parkoviště v ulici V. Nezvala   

Výstavba 27 nových kolmých parkovacích stání ze zámkové dlažby o tloušťce 8 cm. Na konci 

řady stání byl vybudován přístupový chodník o šířce 2 m s bezbariérovou úpravou. Součástí 

akce bylo přesunutí veřejného osvětlení včetně kabelů a instalace svislého a vodorovného 

dopravního značení. Cena vč. DPH 1 889 130,16 Kč. 

5. a 6.   Rekonstrukce komunikace v Šafaříkově ulici a okolí – I. a II. etapa 

Kompletní rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků a rozšíření parkovacích stání, 

dále odvodnění rekonstruovaných ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. S ohledem na 

potřebu koordinace s předcházející rekonstrukcí rozvodů plynu, kanalizace a vodovodu byla 

realizace této investiční akce přesunuta na rok 2016. V roce 2015 bylo čerpáno 39 833,20 Kč.  

7. Rekonstrukce komunikace ulice Na Průhoně 

Výstavba chodníků a rekonstrukce komunikace včetně nových podélných parkovacích míst a 

výstavba nového veřejného osvětlení. S ohledem na požadavky správců sítí a na neukončené 

pozemkové převody z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město byla 

realizace přeložena na rok 2016. 
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8. Rekonstrukce obrusných vrstev chodníků ve městě 

Nové povrchy chodníků na Zadních Vinohradech, na Kamenné a v ulici 17. listopadu. Jednalo 

se o vybourání litého asfaltu v tloušťce 40 mm, očištění a zarovnání, provedení spojovacího 

postřiku a položení nové obrusné vrstvy. Součástí byla i výměna poškozených záhonových a 

silničních obrubníků. Cena vč. DPH 4 098 447,56 Kč.  

9. Propojovací cesta z Lipské do Bezručovy ulice  

Na základě požadavků dopravní komise města bylo třeba provést změnu vydaného územního 

rozhodnutí. Z tohoto důvodu nedošlo k realizaci této investiční akce.   

10. Rekonstrukce komunikace a chodníků v Čelakovského ulici 

Z důvodu neukončení jednání s účastníky územního řízení byla pozdržena příprava projektové 

dokumentace, také vyvstala potřeba koordinace investiční akce se správci inženýrských sítí. 

Vzhledem k tomu nedošlo k realizaci.   

11. Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací a parkovišť 

Nové povrchy komunikací a parkovišť v ulicích Holešická, Kyjická a Dřínovská. Kvůli uzavření 

smlouvy o dílo až 11. prosince 2015, špatným klimatickým podmínkám a období Vánoc bylo 

stanoveno zahájení prací na leden a čerpání financí do 30. března 2016. V roce 2015 bylo 

čerpáno 57 838 Kč.  

12. Úprava přechodů včetně osvětlení na okružní křižovatce u Globusu 

Protože nebylo vydáno stavební povolení, které mělo zajistit Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

nebylo možné tuto investiční akci v roce 2015 realizovat.   

13. Veřejné osvětlení ve městě   

Výměna pěti stožárů osvětlení na cyklostezce u zooparku, rovněž výměna napájecích kabelů. 

Doplnění čtyř stožárů v ulici 17. listopadu u domů č. p. 4787-4792. Výměna betonových lamp 

o výšce 5 metrů v Kmochově ulici za bezpaticové stožáry s výložníkem o výšce 8 metrů včetně 

jednoho osvětlení pro chodce u křižovatky s ulicí Lipská. Nová svítidla jsou s LED technologií. 

Cena vč. DPH 959 796,20 Kč. 
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14. Stavební úpravy budov v majetku města 

Opravy fasád radnice - křídlo s bránou, západní průčelí hlavního schodiště a prostor průjezdu. 

Omítky byly očištěny, opraveny a sjednoceny vápenným nátěrem. Dále byla provedena oprava 

omítky vnějšího pláště s novým fasádním nátěrem reliéfu a zvonice na obřadní síni městského 

hřbitova (na snímku na předchozí straně). Cena vč. DPH 1 081 883,64 Kč.  

15. Rozvoj dětských hřišť 

Vybudování nového dětského hřiště pro věkovou kategorii 3-14 let v Čechově ulici včetně 

osazení herními prvky. Cena vč. DPH 367 941 Kč. 

16. Rekonstrukce uličních vpustí a povrchů komunikací  

Provedení konstrukčních vrstev komunikace v části náměstí T. G. Masaryka, dále demontáž 

stávajících silničních obrubníků a dodávka a montáž betonových obrubníků ve Fibichově ulici, 

výměna uličních vpustí a obnova konstrukčních vrstev komunikace tamtéž, dále provedení 

konstrukčních vrstev komunikace Purkyňovy ulice na ploše po rekonstrukci inženýrských sítí. 

Dále byla z položky hrazena rekonstrukce části chodníku na náměstí Dr. Beneše a v křižovatce 

ulic Pionýrů a Čechova a náměstí Dr. Beneše, včetně vyrovnání silničních obrub a položení 

dlažby pro nevidomé. Cena vč. DPH 1 132 583,56 Kč. 

17. Pořízení časoměrného a informačního systému pro letní stadion  

Dodávka komponentů k zavedení informačního a časoměrného systému pro atletický stadion, 

včetně instalace s předvedením systému a proškolením obsluhy. Cena vč. DPH 717 626,80 Kč. 

18. Izolační překrytí ledové plochy zimního stadionu   

Pořízení izolačního překrytí ledové plochy umožňující její multifunkční využití ke sportovním 

a společenským účelům. Izolační překrytí se skládá z dílů o velikosti 2 m2 a ve složeném stavu 

se jedná o kompaktní plochu o rozměru 28 m x 60 m, tvořenou deskami pevně spojenými 

zámkovým systémem puzzle. Součástí dodávky byla první instalace na ledovou plochu. Cena 

vč. DPH 3 799 654,10 Kč. 

19. Příjezdová cesta k Aquasvětu   

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby mezi obslužnou komunikací v areálu a nouzovým 

východem z objektu v úrovni bazénů z důvodu možnosti příjezdu a nekomplikovaného zásahu 

záchranné služby. Cena vč. DPH 92 354,46 Kč.  

20. Doplnění průtokoměrů FLS o záznamové zařízení  

V návaznosti na změnu vyhlášky o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny a na písek 

v pískovištích venkovních hracích ploch bylo nutné doplnění průtokoměrů FLS o záznamové 

zařízení a ukládání datového záznamu v sauně v Mostecké ulici. Cena vč. DPH 24 442 Kč. 

21. Vytápění obřadní místnosti na městském hřbitově  

Kompletní rekonstrukce topného systému v zázemí obřadní síně včetně zásobování teplou 

užitkovou vodou. Cena vč. DPH 282 777 Kč. 

22. Parkoviště ul. Bezručova – ul. Kostnická   

Vybudování parkoviště na travnaté ploše před panelovým domem Merkur. Parkoviště je ze 

zámkové dlažby tl. 80 mm z důvodu existence sítí ČEZ Teplárenská, je zde 59 parkovacích 

míst, z toho 3 pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. Provedeno bylo 

odvodnění přes odlučovač ropných látek do vsakovací galerie zřízené pod plochou nového 
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parkoviště. Součástí bylo i nové veřejné osvětlení, svislé a vodorovné dopravní značení. Cena 

vč. DPH 2 699 140,94 Kč.  

23. Parkoviště Kamenná  

V rámci investiční akce byla v roce 2012 provedena přeložka vysokého napětí. Dodavateli ČEZ 

Distribuce Děčín byly téhož roku uhrazeny náklady za přeložku. V květnu 2015 byla touto 

společností vystavena faktura za konečné náklady – vyúčtování nákladů za věcná břemena. 

Cena vč. DPH 11 888 Kč. 

 
Investiční akce s podílem dotačních prostředků od Ministerstva kultury ČR  
24. Obnova historických památek  
Fasáda radnice - omítky křídla s bránou a stěny situované do náměstí byly očištěny a opraveny 

včetně soklu, proveden vápenný nátěr. Cena vč. DPH 622 158 Kč (z toho dotace 253 000 Kč). 

Vstupní část kostela sv. Ignáce - provedeno 

odsolení narušeného zdiva, očištění omítek, 

opravy a vápenný nátěr říms, pilastrů a 

sloupů u vstupu. Cena vč. DPH 420 746 Kč 

(z toho dotace 147 000 Kč). Fasáda Vino-

hradské kaple v Mostecké ulici - provedena 

izolace, otevřena a odvětrána podlaha a 

vnitřní násypy, sejmuty nevhodné omítky, 

provedena oprava krovu a střešní krytiny, 

restaurována sochařská výzdoba, ostění a 

dřevěné dveře kaple včetně kování. Cena vč. 

DPH 583 160 Kč (z toho dotace 425 000 Kč). 

Socha sv. Jana Nepomuckého (na snímku) 

u železniční zastávky Chomutov město - socha 

byla demontována, opravena a zrestaurována 

v restaurátorském atelieru, vybudován nový 

základ se schodišťovými stupni, pak byla opět 

socha usazena na opravený sokl. Cena vč. DPH 

154 721 Kč (z toho dotace 115 000 Kč). 

 

Oddělení majetkoprávní 

Pronájem nemovitého majetku 

 V souladu s usnesením rady města byla 12. listopadu uzavřena smlouva s vlastníkem 

pozemků státním podnikem Povodí Ohře na pronájem pozemků o celkové výměře 53 571 m2 

na vodním díle nádrž Otvice za účelem provozování mobilních vodolyžařských vleků včetně 

umístění dočasných staveb nezbytných k provozování vleku. Na mapě na následující straně 

jsou zakresleny pronajaté pozemky. V souladu s usnesením rady města byla 9. listopadu 

uzavřena smlouva na pronájem pozemků či částí pozemků p.č. 404/3, 404/4, 404/12, 404/15 

a 431/1 v Rooseveltově ulici za účelem provozování parkoviště pro hosty hotelu a restaurace 

Chicago. Nájemní smlouva s předchozím nájemcem byla uzavřena jen na pronájem pozemků 
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či částí pozemků p.č. 404/3, 404/4 a 431/1, v době ukončení tohoto nájemního vztahu však 

již bylo statutární město Chomutov rovněž vlastníkem souvisejících pozemků p.č. 404/12 a 

404/15, o jejichž vlastnictví probíhalo v době realizace původního pronájmu soudní jednání.  

Tyto se tedy staly rovněž předmětem nájemního vztahu mezi statutárním městem Chomutov 

a Chicago, s. r. o. Na plánku z katastrální mapy jsou zakresleny pronajaté pozemky. 

 

Prodej pozemků 

 Pokračoval prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Zadní Vinohrady. 

V roce 2015 bylo prodáno pět pozemků, celkově jich je tedy prodáno 40. Na prodej zbývá 

jediný. Ve stejné lokalitě byl dořešen další prodej pozemků – zeleného pásu mezi zahradami 

majitelů rodinných domů a zahrádkářskou kolonií. Tento pás (na snímku) byl rozdělen na 

deset dílčích pozemků, které byly poté odprodány vlastníkům sousedních zahrad.  
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Pronájem nebytových prostor 

             Rada města v létě schválila pronájem pozemku v areálu Domovinky o výměře 241 m2, 

jehož součástí je budova s provozní a společenskou částí a se sociálním zařízením, za účelem 

provozování restaurace pro návštěvníky Domovinky. Cena byla stanovena na 24 000 Kč/rok + 

zálohy za služby. Usnesením rady byl schválen pronájem prostor o celkové výměře 210,63 m2 

v budově č.p. 4942 v městském parku, a to za účelem provozování centra Rozmarým pro 

rodiče a děti. Cena byla stanovena na 10 000 Kč/rok + DPH + zálohy za služby. Smlouva byla 

uzavřena 15. května na dobu neurčitou s organizací města Kultura a sport Chomutov, s. r. o. 

 

Noclehárna pro osoby bez domova 

 Rada města v září schválila výpůjčku pozemku p.č. 3431/1 o výměře 198 m2, jehož 

součástí je stavba - budova s číslem popisným 3957, a pozemku p.č. 3432/1 o výměře 257 m2 

za účelem provozování noclehárny pro osoby bez domova. Provozovatelem je na dobu určitou 

do 31. 12. 2016 a dále na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost K srdci klíč z Dolního 

Jiřetína. 
 

 
 

Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 

 Do vlastnictví statutárního města Chomutova byly od Státního pozemkového úřadu 

převedeny pozemky, na kterých bude později vystavěna příjezdová komunikace k rodinným 

domům v lokalitě Zadní Vinohrady. Také byly do vlastnictví města od Státního pozemkového 

úřadu bezúplatně převedeny pozemky tvořící část veřejného prostranství před vjezdem do 

areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. 
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Úsek odpadového hospodářství 

 V roce 2015 byla provedena finální rekultivace skládky, která spočívala v dotvarování 

povrchu skládky podle schválené dokumentace, vybudování odplyňovacího systému (aktivní 

odčerpávání skládkového plynu pomocí čerpací stanice a jeho spalování ve vysokoteplotní 

pochodni bez dalšího využití plynu) a provedení biologické rekultivace (osázení keři a stromy). 

Nadále probíhá údržba a monitoring vlivů skládky na životní prostředí. 

 

Úsek veřejné zeleně 

 Dokončena byla revitalizace městských parků. V rámci akce bylo v hlavním městském 

parku a v parcích na náměstích T. G. Masaryka a Dr. Beneše vysázeno mnoho nové zeleně 

a založeny nové travnaté plochy, na snímku vysázené stromy na náměstí T. G. Masaryka. 

Hlavně v centrálním parku byla odstraněna řada přestárlých a neperspektivních keřových 

porostů, což mělo za následek prosvětlení ploch u pomníku a kolem cest. V parku na náměstí 

T. G. Masaryka pokračuje revitalizace obnovou cestní sítě a mobiliáře. V parcích byly také na 

exponovaných místech zkušebně vysázeny cibuloviny. 
 

 
 

 

 V centrálním parku byly během revitalizace odstraněny některé betonové skulptury, 

jako jsou ty na snímku na další straně, které již nepůsobily esteticky a dokonce se časem staly 

nebezpečnými. 
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 Zajímavou novinkou na úseku veřejné 

zeleně bylo provádění přístrojových testů na 

vybraných stromech v hlavním městském parku 

a na městském hřbitově. Stromy vytipované na 

základě odborného dendrologického průzkumu 

byly kvůli podezření na skrytý defekt kmene 

(odumírání jeho části kvůli napadení houbou 

či mechanickému poranění v mládí) podrobeny 

testování pomocí speciálních přístrojů, které 

takové poškození odhalí. Zjednodušeně řečeno 

vznikne jakýsi sken, na kterém jsou defektní 

místa barevně odlišena – viz níže. 
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Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí 

 

            Všechna jeho pracoviště sídlí v magistrátní budově na Husově náměstí, kde na jednom 

místě zajišťuje klíčové služby pro podnikatelský sektor. V roce 2015 nedošlo v jeho struktuře 

ke změnám, vedoucím je nadále Ing. Vladimír Dědeček. 

 

Oddělení obecní živnostenský úřad 

           K 31. prosinci 2015 obecní živnostenský úřad v územním obvodu Chomutova jako obce 

s rozšířenou působností registroval 13 538 fyzických a právnických osob s živnostenským 

oprávněním, 20 697 živností a 4 659 provozoven. V roce 2015 vzniklo těmto podnikatelům 

746 nových živnostenských oprávnění, živnostenský úřad vydal 1 488 průkazů živnostenských 

oprávnění a 509 živnostenských oprávnění zrušil, z toho 88 sankčně. Vyřídil 1 430 přerušení a 

pokračování v živnosti, zaznamenal 912 údajů o provozovnách a provedl 864 dalších zápisů 

v živnostenském rejstříku. Dále provedl 102 kontrol, 332 místních zjištění a úředních záznamů 

o porušení právních předpisů. 

 Na správních a jiných poplatcích živnostenský úřad vybral 769 660 Kč. Dále uložil 363 

pokut v celkové výši 956 500 Kč (z toho 294 blokových pokut za 438 300 Kč a 69 ve správním 

řízení ve výši 518 200 Kč). Dále ve 113 správních řízeních uložil náklady řízení v celkové výši 

113 000 Kč. Celkem v sankčních řízeních uložil pokuty a náklady řízení ve výši 1 069 500 Kč. 

Do rozpočtu města tak úřad přispěl částkou 1 839 160 Kč. 

 V návaznosti na usnesení vlády ze 3. října 2012 nařizující nulovou toleranci k černému 

trhu s lihovinami pokračoval obecní živnostenský úřad v průběhu celého hodnoceného roku 

v kontrolách živností, které úzce souvisí s prodejem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

Takto zaměřené kontroly provedl u 35 podnikatelů. Pokud jde o spolupráci s jinými orgány 

státní správy, pak obecní živnostenský úřad i v roce 2015 nejčastěji spolupracoval s Českou 

obchodní inspekcí, s níž provedl společné kontroly v 21 provozovnách. 

  

Oddělení stavební úřad  

 V rámci úseku stavebního řízení bylo vydáno 1 083 opatření a rozhodnutí. Provedeno 

bylo 291 kontrolních prohlídek v rámci státního stavebního dohledu. Pravidelné kontroly 

každé tři měsíce byly prováděny u takzvaných sledovaných staveb, k výraznějším změnám 

jejich stavu oproti roku 2014 však nedošlo. Za porušení zákona stavební úřad v roce 2015 

uložil 23 pokut v souhrnné výši 158 200 Kč (z toho jednu za přestupek fyzických osob ve výši 

73 200 Kč a zbylé za správní delikty ve výši 85 000 Kč). Dále úsek vybral přes 2 098 000 Kč na 

správních poplatcích. 

 V roce 2011 byla zahájena výstavba stanice pro 

handicapovaná zvířata v zooparku v Chomutově. Stavba 

byla v roce 2015 dokončena a v současnosti je využívána 

jako ordinace pro zvířata a zázemí pro ošetřovatele (na 

snímku). Součástí stanice jsou bloky klecí pro zvířata a 

voliér pro ptáky.   
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 V roce 2015 byl vydán kolaudační souhlas na převážnou část I. etapy stavby areálu 

Domova klidného stáří, která se zejména týkala patnácti domů, z nichž každý má tři bytové 

jednotky a jeden hostinský byt pro rodiny. Zároveň byl areál oficiálně otevřen. Následně bylo 

vydáno stavební povolení na II. etapu stavby, která se týká společenské budovy a rodinného 

domu správce. Ta by měla být zkolaudována v dalším roce. Domov klidného stáří (na snímku) 

se nachází v Lesní ulici na pomezí chomutovského a jirkovského katastru. 

 

  

 Krajská zdravotní v prostorách chomutovské polikliniky a nemocnice zmodernizovala 

RTG pracoviště a příslušné vyšetřovny, zázemí pro personál a čekárny. Po úspěšné kolaudaci 

jsou tyto prostory detašovaným pracovištěm stávajícího oddělení nukleární medicíny. 

 V městském parku byly v roce 2014 zahájeny stavební úpravy objektu dříve sloužícího 

pro údržbu veřejné zeleně. V roce 2015 byl objekt předán do trvalého užívání jako rodinné 

centrum Rozmarýn. Prostory herny s posezením, zázemí pro matky a hygienické zařízení jsou 

určeny pro veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi. 

 

Památková péče 

 V rámci památkové péče bylo vydáno 53 závazných stanovisek, 424 koordinovaných 

stanovisek a provedeno 11 kontrolních prohlídek. Orgán památkové péče uložil dvě pokuty 

v celkové výši 20 000 Kč. V roce 2015 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen dotační program 

s příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace 
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a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro 

Chomutov coby obec s rozšířenou působností z něj bylo ministerstvem uvolněno 630 000 Kč. 

Tato částka byla využita na obnovu tří kulturních památek - sochy svaté Barbory v Údlicích, 

sochy svatého Jana Nepomuckého v Chomutově a Vinohradské kaple v Chomutově. Práce na 

obnově uvedených kulturních památek byly ještě v roce 2015 dokončeny. 

 

Životní prostředí 

 V roce 2015 bylo na úseku životního prostředí provedeno 5 087 správních úkonů, a to 

ve formě vyjádření, opatření či rozhodnutí. Jednotlivé agendy byly zastoupeny následovně - 

odpadové hospodářství 1 292 úkonů, ochrana zvířat proti týrání a veterinární 32 úkonů, lesní 

hospodářství 535 úkonů, myslivost 106 úkonů, zemědělský půdní fond 693 úkonů, ochrana 

ovzduší 160 úkonů, ochrana přírody a krajiny 657 úkonů, vodoprávní úřad 831 úkonů. Také 

bylo vydáno 469 rybářských lístků a 51 loveckých lístků. 

 Pracovníci úseku životního prostředí uložili 40 pokut v celkové výši 119 200 Kč (z toho 

32 přestupků fyzických osob ve výši 74 200 Kč a zbylé ve správním řízení ve výši 45 000 Kč). 

Orgán odpadového hospodářství byl Českou inspekcí životního prostředí vyzván k šestnácti 

kontrolám nad dodržováním ustanovení zákona o odpadech, přičemž všechny podnikatelské 

subjekty vyšly z kontroly s výsledkem v pořádku. Vodoprávním úřadem byly zahájeny dozory 

nad dodržováním ustanovení vodního zákona, kontroly byly zaměřeny na vývoz domovních 

jímek. Celkem bylo zkontrolováno 78 domácností.  

            V hodnoceném roce došlo na Chomutovsku 

k přemnožení mšice smrkové, jež napadala smrky 

stříbrné. Jako pravděpodobné příčiny přemnožení 

hmyzu se jevily klimatické výkyvy, především dvě 

předešlé mírné zimy a dlouhodobý vláhový deficit, 

zejména v mikroklimatických podmínkách městské 

zeleně. Mšice způsobuje žlutozelenou skvrnitost, 

žloutnutí, hnědnutí a následně masivní opad jehlic. 

Napadení se projevilo nejprve u nejstarších částí 

stromů uvnitř koruny a postupovalo ke konci větví. 

             Vlastníkům takto postižených výsadeb bylo 

navrženo, aby stav jednotlivých stromů posoudila 

vždy odborná osoba a aby až na opodstatněné 

výjimky nebyly napadené smrky plošně káceny. 

Odborníci soudí, že větší část stromů během jara 

2016 zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením 

nového obrostu. 

 Dne 13. srpna Hasičský záchranný sbor Chomutov přijal oznámení o rozlití chemické 

látky na vozovku silnice I/13 ze směru od Mostu do Chomutova, před kruhovým objezdem 

u otvické obchodní zóny. Jednalo se o chemikálii používanou jako antikorozní impregnace 

pro železobeton. K jejímu úniku došlo zřejmě ze špatně zajištěného nákladu na vozidle, kdy 
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žlutý barel o obsahu cca 170 litrů spadl z korby. Na vozovku vyteklo asi 100 litrů chemické 

látky, dalších 70 litrů odčerpali hasiči do záchytné vany. Původce havárie byl neznámý, proto 

vodoprávní úřad požádal o spolupráci Technické služby města Chomutova. Jejich pracovníci 

následky havárie odstranili, když zbytek nebezpečné látky odvezli k likvidaci, silnici posypali 

Vapexem a poté provedli její čištění.   

 Rok 2015 byl velmi suchý. Proto se stoupajícími teplotami a značným poklesem srážek 

vodoprávní úřad na základě doporučení Povodí Ohře zakazoval odběry povrchových vod. 

V červenci zakázal odběr z vodních toků Hutná II (protéká katastrálními územími obcí Křimov, 

Černovice, Málkov, Spořice), Hutní potok I (protéká katastrálními územími obcí Chomutov, 

Otvice, Vrskmaň), Otvický potok (protéká katastrálními územími obcí Otvice, Vrskmaň) a 

Hutná I (protéká katastrálními územími obcí Březno, Hrušovany). V srpnu byl zakázán odběr 

z vodních toků Bílina v úseku od pramene po konec vzdutí vodního díla Újezd (protéká 

katastrálními územími obcí Blatno, Boleboř, Jirkov a Vrskmaň), Chomutovka (na snímku - 

protéká katastrálními územími obcí Hora Svatého Šebestiána, Blatno, Křimov, Chomutov, 

Údlice, Nezabylice, Bílence), Hačka (protéká katastrálními územími obcí Křimov, Chomutov, 

Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice), Prunéřovský potok (protéká katastrálními území-

mi obcí Výsluní, Křimov), Sušanský potok (protéká katastrálním územím obce Strupčice). 

Odvolání zákazů odběrů opět proběhlo na podnět správce vodních toků, který monitoroval 

jejich stavy a následně vyhodnotil, že hydrologická situace a její předpokládaný vývoj je již 

stabilizovaný. Zákazy odběrů povrchových vod tak byly odvolány v listopadu. 
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Odbor školství 

 

           V pětičlenném odboru zajišťujícím agendu spjatou s předškolními a školními zařízeními 

zřízenými městem Chomutovem a v přenesené působnosti i takovýmito zařízeními v obvodu 

obce s rozšířenou působností vykonává funkci vedoucí nadále Mgr. Dagmar Mikovcová. 

 

 Vodou z řeky Chomutovky byl 26. ledna pokřtěn sborník Comotovia 2013 obsahující 

odborné příspěvky z konference konané při příležitosti 200. výročí událostí napoleonských 

válek v severozápadních Čechách na podzim 1813.  

 

 Zápisy dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2015/2016 probíhaly ve dnech 

4. a 5. února. Přiložená tabulka opět dokladuje vysoký počet žádostí o odklad školní docházky.  
 

 
 

 Stalo se tradicí, že organizace zřízené městem v době jarních prázdnin připravují pro 

chomutovské děti příměstské tábory. Děti si je užily ve vodě, mezi zvířaty, ale i na výletech. 

Aktivity ve vodě, plavání či jízdu na tobogánech si dopřály v Aquasvětě. V zooparku podnikly 

fiktivní Cestu kolem světa, přitom se seznámily se zvířaty, krmily je a poznávaly zvyky jiných 

kultur. S Domečkem vycestovaly například do Jungle arény nebo Aquadromu v Mostě.  

 

 Ve školní jídelně základní školy na Březenecké proběhlo 13. února setkání na téma 

nové trendy ve vaření s ochutnávkou, přičemž další možností bylo proškolení pracovníků 

školních jídelen v hygienickém minimu a školení o alergenech.  

 

 Tradiční březnová akce mateřských škol okresu Chomutov Mateřinka 2015 přivedla 

do chomutovského divadla přes čtyři sta vystupujících dětí, v rámci přeshraniční spolupráce 

byly součástí nesoutěžní přehlídky znovu i německé děti. Letošním tématem byl Večerníček, 

proto diváci mohli vidět Macha a Šebestovou, Boba a Bobka, vílu Amálku a spoustu dalších.  

 

 Statutární město Chomutov bylo vyzváno Weinheimskou iniciativou, jež vznikla v roce 

2007 v německém Weinheimu jako skupina angažovaných odborníků z obcí, komunit, nadací, 

podniků, spolků, institucí a dalších organizací, které nesou určitou zodpovědnost za výchovu 

Zápis: 4. - 5. 2. 2015

škola celkem z toho návrhy na odklad šk. docházky

Zahradní 98 21 16 93 25 0

Na Příkopech 87 16 14 85 8 0

Kadaňská 82 11 13 84 18 2

Písečná 57 19 15 53 60 0

Hornická 73 11 12 74 55 0

Školní 70 11 22 81 34 2

Akademika Heyrovského 82 6 9 85 19 0

Březenecká 85 23 20 82 34 0

celkem běžné ZŠ 634 118 121 637 253 4
17. listopadu 2 2 5 5 0 0

Palachova 9 3 2 8 0 0

celkem speciální ZŠ 11 5 7 13 0

ZŠ CV celkem 645 123 128 650 253 4

Pro porovnání údaje roku 

2014/15
571 99 106

578 (1. září skutečně 

nastoupili 564 žáci)
244 3

Počet dětí, které přišly poprvé k zápisu Počet dětí, které nastoupí 

po odkladu šk.docházky

Předpokládaný počet žáků 

I. ročníku šk. r. 2015/16

Z počtu zapisovaných 

počet dětí pětiletých **)

Počet dětí, které se k 

zápisu nedostavily *)
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a vzdělávání. Weinheimská iniciativa při svém vzniku vydala prohlášení Lokální zodpovědnost 

za vzdělání a vzdělávání, které podepsalo více než 100 zástupců a které se stalo manifestem 

iniciativy. Německá města Hoyerswerda a Rodgau se velmi usilovně snaží dosáhnout společné 

evropské podpory, proto oslovila Chomutov k přijetí memoranda o spolupráci, aby mohla 

iniciovat další aktivity na poli výchovy a vzdělávání a především se maximální měrou podílet 

na koordinaci všech složek působících v oblasti výchovy a vzdělávání. Memorandum bylo 

zastupitelstvem schváleno. Tato středně velká města – bez ohledu na národnostní rozdíly – 

se shodují v následujících bodech. Středně velká města stojí ve stínu metropolí. Přitom tu žije 

velká část obyvatelstva a je nutné tyto lidi a jejich kvalitu života podporovat. Vzdělání je lidmi 

z těchto měst vnímáno jako důležité pro kvalitu jejich životů, středně velká města potřebují 

vymezení podmínek pro vzdělávání. To byl důvod k založení Spolku evropských středně 

velkých měst, který se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a expertíz z vlastních praxí a 

na nastavení podmínek pro vzdělávání ve středně velkých městech v Evropě. Prvním krokem 

spolupráce byla příprava projektu Mladí v akci, ke kterému jmenovaná města přizvala i své 

zahraniční partnery. Jednání proběhlo v Barceloně ve dnech 11. až 15. března. Projektu by se 

mohla zúčastnit následující města - za Německo Rodgau a Hoyerswerda, za Česko Chomutov, 

za Slovensko Trnava, za Řecko Acharnes a za Španělsko Barcelona. Cílem je nastavit městské 

systémy podpory přechodu mladých lidí z odborného vzdělávání do zaměstnání, kde uplatní 

kvalifikaci. Systémy budou nastaveny tak, aby aktivizovaly lokální komunity k odpovědnosti a 

udržitelnému přístupu. Do projektu a koordinace budou zapojeni především zaměstnavatelé, 

úřady práce, hospodářské a agrární komory a další vhodné subjekty. 

 

 S jarem jedna z mateřských škol dostala nový kabát, Pohádka v ulici Školní pěšina byla 

zateplena, stará okna nahradila nová, fasáda změnila barvu. Oprava byla částečně hrazena 

z dotace Operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu.  

 

 Chomutovská průmyslovka se stala fakultní školou. Devět studijních oborů zde nabízí 

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, která připravuje absolventy technicko-ekonomického a technického zaměření 

v bakalářských, inženýrských oborech i doktorském studijním programu. Poskytuje tak úplné 

třístupňové vysokoškolské vzdělávání. Hlavním cílem je vyšší kvalita vzdělávání studentů 

v Chomutově a posláním fakulty je příprava kvalifikovaných technických odborníků pro 

průmyslové podniky a obchodní organizace především Ústeckého kraje. 

 

 V městském divadle a přilehlých prostorách se 22. dubna konala akce pro mladé řidiče 

Safety road, jejímiž hlavními pořadateli byli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, města 

Chomutova, Policie ČR a BESIPu. Účastníci, především studenti, si mohli vyzkoušet simulátor 

nárazu a otočný simulátor, motocyklový i automobilový trenažér, simulaci účinků alkoholu, 

drog a dalších návykových látek, nechyběla ukázka první pomoci, ukázka techniky, výstroje a 

vybavení dopravní policie, proběhla i zábavná soutěž v parkování automobilem na přesnost a 
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biketrial show. Akce byla pořádaná v rámci prevence, ale i v návaznosti na četné nehody 

zapříčiněné mladými účastníky silničního provozu.  
 

 
 

 Chomutov přivítal učitele a žáky z několika evropských zemí v rámci projektu Tradice 

pod evropským nebem. Irové, Litevci, Turci, Rumuni a Portugalci se během pěti květnových 

dní seznámili s českými tradicemi a zvyky, s českou kuchyní, úsměvné bylo vysvětlit některým, 

co je to knedlík. Při setkáních ve všech zúčastněných zemích účastníci projektu mluví anglicky, 

což je jakási přidaná hodnota k získaným informacím o různých kulturách evropských zemí.  

 

 Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově účast v projektu 

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje pomohla k vybudování naučné stezky. 

Slavnostně otevřena byla 29. května a slouží k popularizaci zemědělských a zahradnických 

oborů mezi žáky základních a středních škol. Trasa vede školním arboretem a návštěvníkům 

poskytuje informace o rostlinách a živočiších, se kterými se mohou běžně setkat. Nejedná se 

pouze o pasivní prohlížení, ale umožňuje žákům si některé činnosti vyzkoušet.  

    

 V rámci stejného projektu Gymnázium Chomutov uspořádalo seminář pro vyučující 

chemie. Cílem bylo pedagogům ukázat možnosti, jak chemii žákům zatraktivnit. Účastníkem 

workshopu byl i britský vědec Michael Londesborough, jenž potvrdil, že chemie v současnosti 

není moc oblíbeným předmětem, přestože je tento obor velmi potřebný. Londesboroughovy 

přednášky jsou mnohdy nazývány show, dokáže při nich zaujmout i laické publikum. 
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 Zásluhou úspěšných pořádání oblastních kol Dopravní soutěže mladých cyklistů byly 

Chomutov s Kadaní požádány o zorganizování celorepublikové soutěže. Ta byla realizována 

zčásti v areálu Kamencového jezera, zčásti na dětském dopravním hřišti v Kadani. Účastníci 

odvedli takové výkony, které si nepamatoval ani krajský koordinátor BESIPu. Dopravní soutěž 

trvala tři dny a na jejím konci bylo jasné, že si chomutovské finále ponese prim do dalších let. 

 

 Jednou z četných akcí při příležitosti oslav 65. výročí vzniku Domečku byla červnová 

akademie. Účinkující, z nichž nejmladšímu byli čtyři roky a nejstaršímu 26 let, vystoupeními 

potvrdili, že cíl tohoto školského zařízení smysluplně vyplňovat volný čas dětí a mládeže se 

daří realizovat. Domeček tímto způsobem prezentoval veřejnosti svou činnost poprvé, zatím 

to bylo vždy součástí další akce, například Žijeme tady. 

 

 Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově již počtvrté spolupořádala obří 

projekt Letní filharmonie. Jeho chomutovským vrcholem byl 15. července večerní koncert, 

k němuž se na pódiu letního kina sešla stovka muzikantů z Evropy včetně několika jednotlivců 

z dalších částí světa. Pod vedením chomutovským publikem milované švédské dirigentky Kajsy 

Boström společně návštěvníkům připravili hluboký zážitek v nádherné atmosféře. 

 

           Začátkem školního roku za ředitelský stůl základní školy na Březenecké poprvé usedla 

Vladimíra Nováková. Na základě doporučení konkurzní komise byla do funkce ředitelky školy 

jmenována radou města. Zúročila tak učitelské a lektorské znalosti nabyté nejen na Střední 

průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Chomutově, ale také právě na základní škole na 

Březenecké, kde učila matematiku a informační technologii. Nahradila Jitku Červenou, která 

z důvodu vážné nemoci na svou funkci rezignovala. 

  

 Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí byla na odloučeném pracovišti 

Mateřské školy Chomutov v ulici 17. listopadu vybudována a 1. září zpřístupněna zahrada 

v přírodním stylu. Smyslem projektu je podporovat environmentální výchovu dětí.  

 

 Od září v některých chomutovských školách probíhá projekt Příběhy našich sousedů. 

Sedm žákovských týmů – tři vznikly na Březenecké, dva na Kadaňské, jeden Na Příkopech a 

jeden ve škole v ulici Akademika Heyrovského – se setkávají s pamětníky. Vždy vyslechnou 

jeho příběh a libovolnou technikou jej zpracují pro další prezentaci. Do projektu se zapojili 

Klára Blažejová, pamětnice 2. světové války, která byla po roce 1948 perzekuovaná kvůli 

prověrkám, Anna Šipošová, romská aktivistka pronásledovaná za 2. světové války, Vladimír 

Licimberg, volyňský Čech, pamětník 2. světové války, Petr Šťastný, český emigrant od roku 

1968 žijící v Jihoafrické republice, Zdeňka Staňková, narozená v zaniklé obci Hrdlovka jako 

dcera horníka odbojáře, který prošel koncentračním táborem, Zdeněk Hejna, bývalý ředitel 

okresní knihovny a osídlenec pohraničí, a Ladislav Krejza, vězeň uranových dolů v Jáchymově 

a účastník třetího odboje. Jejich příběhy žákovská družstva počátkem roku 2016 představí na 

slavnostní prezentaci veřejnosti, následně ty nejlepší budou oceněny. 
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 Budoucí zdravotníci ze Střední 

odborné školy energetické a stavební, 

Obchodní akademie a Střední zdravot-

nické školy v Chomutově v rámci projektu 

proškolili asi osm set žáků z jedenácti 

základních a středních škol. Připravili pro 

ně stanoviště s modelovými situacemi a 

byli mile překvapeni zájmem a aktivitou 

zúčastněných. Projekt byl přínosný pro 

obě strany, žáci získali cenné praktické 

dovednosti z první pomoci a organizátoři 

si zase procvičili odborné znalosti a 

komunikační dovednosti.   

 

 Úvodní setkání žáků základních a 

středních škol v rámci Studentského 

parlamentu po hlavních prázdninách změnilo jeho fungování. Nově si jej budou řídit sami 

žáci, dosud jim v tom pomáhali učitelé. V dalších měsících se vrátí k tématu bezpečnosti, rádi 

by řešili vysoký pronájem divadla na akce žáků a rádi by předali vedení města poznatky a 

návrhy na zlepšení života v Chomutově.  

 

 Poslední říjnový týden vyvrcholily v základní škole v Hornické ulici aktivity spojené 

s projektem Rozjedeme to na zelenou. Žáci předali primátorovi výsledek své půlroční práce – 

dopravní studii se situací v okolí školy. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost žáků 

na cestě do školy. Žáci zakreslili do mapky nebezpečná a riziková místa, sledovali frekvenci 

silničního provozu, všímali si chování řidičů, chodů i cyklistů. Všechny poznatky a informace 

následně posloužily jako podklady pro zpracování projektové dokumentace v rámci změny 

dopravní situace v okolí školy.  

  

 Uzavřením smlouvy o spolupráci se společností EDUin a Nadací Open Society Fund 

Praha se Chomutov zařadil do projektu Města vzdělávání, jenž má zlepšit kvalitu vzdělávání 

v regionech. Má pomoci představitelům municipalit zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a 

najít strategii, jak ji naplňovat. Pomáhá propojit významné zástupce sektorů a vytvořit lokální 

partnerství, která by měla v dlouhodobém horizontu řešit nastavenou strategii vzdělávání.  

 

 Mateřská škola Chomutov získala ze Státního fondu životního prostředí ČR finanční 

dotaci na ozdravné pobyty dětí změřené na environmentální a pohybové aktivity. V listopadu 

tak 230 dětí ve věku 5 až 7 let odcestovalo na jedenáct dní do Zadova v Národním parku 

Šumava, další tam vyjedou v roce 2016. Děti se co nejvíce pohybují v přírodě, kde je jim 

metodami pozorování, zkoumání, experimentování, besedování a formou her a prožitkového 

učení přibližován význam ochrany životního prostředí. 
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 Odbor školství magistrátu, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní okresní archiv 

v Chomutově se sídlem v Kadani připravily odbornou konferenci Comotovia (na snímku), 

tentokráte věnovanou zejména 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou 

ze Starého dvora, který přinesl spojení panství Chomutov a Červený Hrádek. Pro desítky 

účastníků si zástupci odborných institucí připravili zajímavé příspěvky z historie regionu.  

 

 Základní škola v ulici Akademika Heyrovského byla 26. listopadu organizátorem akce 

Běh pro Elišku, která v důsledku onkologického onemocnění musela vyměnit školní lavici za 

nemocniční pokoj. Akce se zúčastnili nejen spolužáci, jejich rodiče, pedagogové, přátelé školy 

ale i další příchozí. Během celodenního běhání pro nemocnou Elišku Koudelkovou se vybralo 

více než 78 000 Kč. Velmi cenné je, že v tomto případě nešlo jen o materiální hodnotu, spíše 

o jakousi sounáležitost a projev obyčejné lidskosti. 

 

 Ředitelství základní školy na Březenecké oznámilo, že 3. prosince zemřela dlouholetá 

ředitelka této školy Jitka Červená. Byla velmi oblíbená mezi žáky i svými kolegy, všichni ji 

přišli vzdát čest do smuteční obřadní síně. 

 

 Na sklonku roku 2015 se podařilo dojednat smluvní podmínky pro spolupráci mezi 

příspěvkovou organizací krajského úřadu Triangle a většinou chomutovských základních 

škol. Organizace se snaží zajistit dostatek technicky vzdělaných pracovníků pro průmyslovou 

zónu Triangle. Jako nástroj k tomu používá spolupráci se základními a středními školami ze 

spádových měst Most, Chomutov, Louny a Žatec. Připravuje exkurze pro žáky, rodiče, učitele, 

kariérové a výchovné poradce, okresní hospodářské komory, úřady práce a další zájemce, 

kteří tak mají možnost nahlédnout do výrobních prostor firem podnikajících v zóně.  
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Odbor sociálních věcí 

 

           Druhý největší odbor chomutovského magistrátu, na němž s jedinou výjimkou pracují 

samé ženy, vede Mgr. Kamila Faiglová. Agenda a členění na úseky nedoznaly proti před-

chozím obdobím žádných změn. 

 

Oddělení terénní sociální práce 

           Do oddělení je začleněno třináct pracovníků, kteří vykonávají sedmnáct různých agend, 

jak v přenesené, tak v samostatné působnosti. Stěžejní je terénní sociální práce, při které se 

deset specializovaných sociálních pracovníků ve svých obvodech v Chomutově a v přilehlých 

obcích snaží pomoci osobám, které se z nějakého důvodu ocitly v nouzi. V roce 2015 byli tito 

sociální pracovníci v pravidelném kontaktu s 473 klienty, dalším 1 768 anonymním klientům 

poskytli jednorázově poradenskou pomoc. Provedeno bylo celkem 1 518 sociálních šetření. 

Oddělení při výkonu práce spolupracuje zejména s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, 

úřady práce a dalšími státními organizacemi, neziskovými organizacemi, zdravotnickými 

zařízeními, věznicemi a podobně. Na žádost úřadu práce vydává souhlasné vyjádření obce 

osobám, které žijí v nějaké z místních ubytoven a žádají o doplatek na bydlení. Za rok 2015 

bylo vydáno 390 těchto vyjádření. 

 Další významnou agendou je výkon funkce kurátora pro dospělé. Vykonává ji jeden 

pracovník, který se snaží pomoci lidem při návratu z výkonu trestu, psychiatrického zařízení 

či ústavní výchovy zpět do běžného života. Za rok 2015 kurátor pracoval se 180 klienty.  

 Jednotliví sociální pracovníci provádějí i další činnosti, například vymáhání pohledávek, 

které vznikly úřadu za dob, kdy vyplácel dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a příspěvek 

na nákup motorového vozidla, či vymáhání některých pokut za správní delikty, například za 

prodej alkoholu a tabáku nezletilým osobám.  

 K dalším agendám oddělení patří opatrovnické funkce. Vykonává funkci veřejného 

opatrovníka 26 osobám, jež byly soudem omezeny ve výkonu svých práv. Stejně tak oddělení 

plní funkce opatrovníka pro doručování písemností z Úřadu práce v Chomutově, opatrovníka 

k udělení souhlasu k osvojení za rodiče, zastupuje fyzické osoby, které nejsou schopny samy 

jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb. 

Vydává také rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, kdy 

oprávněná osoba není schopna důchod přijímat. Za hodnocený rok bylo vydáno 28 takových 

rozhodnutí.  

 Dva terénní pracovníci se zaměřují na obyvatele (zejména na romské) žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách, přičemž například dětem pomáhají s přípravou do školy či rodičům se 

zařizováním záležitostí, které nejsou schopni si sami vyřídit. 

 Oddělení vydává i parkovací průkazy osobám těžce zdravotně postiženým, za rok 

2015 jich vydalo celkem 1 110. V rámci samosprávy eviduje a spravuje žádosti o přidělení 

bytu v Domě s pečovatelskou službou Merkur, bezbariérových bytů a sociálních bytů. Také 

vypravuje sociální pohřby osobám, které nemá kdo jiný pohřbít. V roce 2015 jich bylo 

vypraveno 33.  



[91] 

 

Aktivity oddělení terénní sociální práce 

            Turnaj v malé kopané O pohár předsedkyně výboru pro národnostní menšiny se konal 

1. května na hřišti základní školy Na Příkopech. Společně s výborem turnaj opět pořádalo i 

oddělení terénní sociální práce. Akce se zúčastnilo 100 sportovců ve věku od 8 let do 18 let.  

 Oddělení terénní sociální práce 24. července pořádalo již 3. ročník akce pro rodiny 

s dětmi v zooparku. Zúčastnilo se jí pět rodin v celkovém počtu šesti dospělých a dvanácti 

dětí. Na programu bylo krmení buvolů a tuleňů, prohlídka statku s drobnými hospodářskými 

zvířaty, krmení koz, kontaktní prohlídka terárií s výkladem, prohlídka Staré Vsi s programem 

a opékáním buřtů. 

 Od 14. do 29. září oddělení terénní sociální práce organizovalo sbírku oblečení pro 

dětské centrum pro cizince v Bělé pod Bezdězem (na snímku). Do sbírky hlavně dětského 

podzimního a zimního oblečení, bot, pláštěnek, dětských hygienických potřeb – plenek a 

vlhčených ubrousků se spolu s veřejností zapojily i okolní obce. Sbírka byla následně předána 

Diakonii Broumov, která odevzdala materiální pomoc potřebným. 
 

 
  
 

 Terénní pracovníci vzali 24. listopadu 

děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením 

na exkurzi do Domečku (snímek vpravo), kde 

jim byla ředitelem a pedagogickými pracov-

níky představena činnost tohoto střediska a 

zároveň nabídnuta možnost trávit zde volný 

čas při různých aktivitách.  
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 Terénní pracovníci převlečení za čerta, 

Mikuláše a anděla 2. prosince rozdávali dárky 

dětem z rodin ohrožených sociálním vylou-

čením. Peníze na akci pocházely z dotace na 

terénní sociální práci, jíž poskytla Rada vlády 

pro záležitosti romské menšiny při Úřadu vlády 

ČR. V adventním čase, konkrétně 9. prosince, 

se děti, jejich rodiče a sociální pracovníci sešli 

v zooparku ke společné výrobě adventních 

věnců. Výrobky si děti odnesly domů.    

 Tak jako v předchozích zimách odbor ve spolupráci se Sociálními službami Chomutov 

od 1. listopadu organizoval výdej polévek a teplého čaje a pečiva osobám bez přístřeší. 

Výdejní doba byla rozšířena, v pracovní dny trvala od 11 do 15 hodin. 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťuje 26 specializovaných pracovnic, přičemž každá 

má svůj obvod v Chomutově, Jirkově nebo jim přilehlých obcích.  

 V roce 2015 oddělení evidovalo celkem 3 033 rodin, ve kterých bylo jejich péče třeba.  

Pracovalo s 220 dětmi, které jsou umístěné mimo rodinu a které byly svěřeny do péče 216 

osob vykonávajících náhradní rodinnou péči. Jedná se o děti v pěstounské péči, v pěstounské 

péči na přechodnou dobu, v osobní péči poručníka a v péči jiné fyzické osoby. V 721 případech 

bylo oddělení soudem ustanoveno kolizním opatrovníkem v řízení o úpravě práv a povinností 

k nezletilým dětem. Sociální pracovnice se účastnily 981 soudních jednání a v 593 případech 

zastupovaly děti při výslechu na policii, přestupkové komisi, u notáře a jiných institucí.  

 Oddělení dále poskytovalo sociálně-právní ochranu 206 dětem, které jsou umístěné 

v náhradní péči zařízení pro péči o děti. Sledovalo péči o 119 dětí, u nichž byl nařízen soudní 

dohled nad jejich výchovou. V roce 2015 evidovalo 399 rodin, do kterých sociální pracovnice 

intenzivně docházely a sledovaly péči rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, ve kterých 

sociální pracovnice řešily problematiku bydlení, zajištění základních potřeb dětí (potraviny, 

absence preventivních prohlídek dětí u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny a podobně) a 

kde zatím nebylo uloženo žádné výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, ústavní 

nebo ochranné výchovy a podobně). Oddělení evidovalo 690 dětí týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných, přičemž se nejednalo jen o typické případy týraných dětí, co do intenzity, ale 

také o případy zanedbávaných dětí z důvodu zanedbávání výživy, školní docházky, lékařské 

péče, hygieny a ošacení, o děti žijící v nepodnětném prostředí a podobně. V 90 případech 

bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či partnery, kterému byly přítomny nezletilé děti. 

 Sociální pracovnice vykonávající činnost kurátora pro děti a mládež evidovaly celkem 

180 případů trestné činností nezletilých a mladistvých pachatelů, 88 přestupků mladistvých, 

583 výchovných problémů nezletilých a mladistvých (záškoláctví, experimenty s drogami a 

alkoholem, útěky z domova, agresivita apod.). 



[93] 

 

 Za rok 2015 sociální pracovnice provedly v rodinách s nezletilými dětmi celkem 5 489 

sociálních šetření, uspořádaly 37 případových konferencí a v rámci pohotovosti zasahovaly 

ve 40 případech (zajištění dětí v krizových situacích, bez jakékoliv péče nebo na kterých byl 

spáchán trestný čin, přítomnost u výslechu dítěte na policii a podobně). V rámci přednáškové 

činnosti pracovnice oddělení uspořádaly přednášky pro 117 účastníků. 

 

Aktivity oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 Tradiční víkendový pobyt pro chomutovské děti pod dohledem oddělení sociálně-

právní ochrany dětí proběhl 19. až 21. června. Akce byla financována z programu prevence 

kriminality Městské policie Chomutov. Místem pobytu se stal Ranč u Matěje v Blatně, kde 

krásné prostředí vynahradilo deštivé počasí, jež po většinu pobytu panovalo. Akce se nesla 

v indiánském duchu a dvacet malých účastníků se během ní dozvědělo spoustu informací 

o životě původních Američanů. Při soutěžních disciplínách děti cvičily obratnost, mrštnost, 

přesnost, ale i důvtip a vzájemnou spolupráci. Na konci pobytu jim byly předány diplomy za 

účast, drobné dárky a sladkosti.  

Také víkendový pobyt pro děti z pěstounských rodin proběhl na Ranči u Matěje 

v Blatně a opět mu dominovala indiánská tematika. Pobytu se zúčastnilo dvacet dětí ve věku 

od čtyř do třinácti let a organizaci a dohled zajišťovalo pět pracovnic oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí. Děti si zvolily indiánská jména i jména svých kmenů a bojové pokřiky, také si 

jako správní indiáni vytvořily čelenky z peří. Počasí po většinu pobytu bylo příznivé, a tak děti 

mohly čas využít k procházkám v lese a poznávání stromů. Nechyběla ani projížďka na koních. 

Na závěr pobytu děti odhalily vzácný poklad a každý z účastníků obdržel malý upomínkový 

balíček.  
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 V okolí divadla proběhl 14. září další ročník akce Happy day, jejímž pořadatelem byla 

Městská policie Chomutov. Akce byla tradičně zaměřena na prevenci patologických jevů ve 

společnosti a byla určena především mládeži. Kromě oddělení sociálně-právní ochrany dětí si 

program připravily i další organizace, jako městská a státní policie, hasiči, kynologický klub se 

cvičenými psy, sportovci s ukázkou bojových sportů, pojišťovna a další. Sociální pracovnice 

měly připravené informace k prevenci patologických jevů, ale i právům a povinnostem dětí 

(na snímku na předchozí straně). Děti s nimi diskutovaly a tím odhalovaly, jaké mají v těchto 

oblastech znalosti. Za každou aktivitu, které se děti zúčastnily, byly odměněny sladkostí. 

 Potřetí se sociální pracovnice s dětmi ve své péči vydaly na ranč U Matěje v termínu 

18. až 20. září. Víkendový pobyt pro dvacet dětí byl opět financován z programu prevence 

kriminality Městské policie Chomutov, ale tentokrát proběhl ve vojenském duchu (na snímku 

dole). Děti obdržely maskáčová trička a v družstvech zápolily ve vojenských soutěžních 

disciplínách. Také absolvovaly pochod na nedaleký řopík, kde se nachází vojenské muzeum 

Na Kočičáku. Zde se dozvěděly spoustu zajímavého z historie pohraničí za druhé světové 

války, prohlédly si vojenské opevnění, válečnou techniku i vybavení vojenských bunkrů.  

 

Ve Středisku kulturních a knihovnických služeb se 29. listopadu uskutečnilo 

mikulášské setkání dětí z pěstounských rodin. Doprovodný program zajistili klauni Pipi a 

Pepi. Pro děti byly připraveny různé aktivity, tancování, malování na obličej, společné 

malování symbolů nadcházejících vánočních svátků a jiné. Vrcholem setkání byla návštěva 

Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, samozřejmě i s nadílkou pro děti.  
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Odbor interní audit 

 

            Organizační členění odboru i rozsah činnosti zůstaly v roce 2015 beze změn. Vedoucím 

odboru je nadále Ing. Jarmila Mravcová. 

 

 V hodnoceném roce bylo na odboru interní audit zaevidováno 72 stížností - z toho 25 

oprávněných, 29 neoprávněných, 10 částečně oprávněných a 8 stížností bylo postoupeno. 

Nejvíce si občané stěžovali na hluk a rušení nočního klidu (9), na špatný stav komunikací (4), 

na nepořádek ve městě (8) a na obtížné soužití s nepřizpůsobivými občany (4). Na pracovníky 

magistrátu si stěžovalo 16 občanů a všechny stížnosti byly neoprávněné. Stížnosti vedené 

jako ostatní (11) poukazovaly na nedostatky na Kamencovém jezeře, bezpečnost ve městě, 

výskyt potkanů, nepřiznání podpory v nezaměstnanosti, nefungující on-line přenos z jednání 

zastupitelstva města a opilého řidiče autobusu MHD. Na nevhodné chování strážníků městské 

policie si stěžovali 4 lidé a z toho byly 3 stížnosti neoprávněné a 1 částečně oprávněná.    

 Podnětů bylo zaevidováno celkem 227, což je nárůst o 75 podnětů. Občané v nich 

požadovali posekání trávníků, prořezávku stromů, keřů i novou výsadbu zeleně za pokácené 

stromy. Dále pak poukazovali na nepořádek ve městě. Jednalo se především o sídliště. Přišlo 

i několik žádostí o opravu chodníků a komunikací. Někteří občané požadovali instalaci laviček 

na několika místech ve městě, zatímco další žádali o jejich odstranění na jiných místech, a to 

hlavně v okolí hřišť a domů. Další žádosti byly zaměřené na vybudování nových parkovacích 

míst. Mnoho občanů poukazovalo na zhoršující se bezpečnostní situaci a žádalo o zajištění 

zlepšení situace. Odbor evidoval i několik žádostí o instalaci bezpečnostních kamer ve městě.  

Každoročně se opakují žádosti o vydání parkovacích karet, změnu dopravního značení na 

komunikacích i zjednosměrnění některých ulic. Novinkou pro podávání podnětů, připomínek 

i návrhů na zlepšení života ve městě je kampaň s názvem Chomutov re:Kult, jejímž cílem je 

zapojovat občany do rozhodování o budoucnosti města. Pod hlavičkou re:Kult bylo podáno 

34 podnětů. Další novinkou jsou takzvané radniční procházky, při kterých vedení města 

prochází konkrétní lokalitu a přitom diskutuje s místními obyvateli o jejich problémech. První 

procházka se uskutečnila 10. června a vedla po sídlištích Kamenná a Zahradní.  

 V roce 2015 byly podány 4 petice. V první občané žádali řešení problému se štěkajícím 

psem sousedky, ve druhé obyvatelé Kostnické ulice nesouhlasili se stavebními úpravami na 

prodejnu potravin. Ve třetí požadovali obyvatelé lokality u nemocnice zrušení záměru zřízení 

ubytovny nebo noclehárny pro bezdomovce v Kochově ulici. Ve čtvrté požadovali obyvatelé 

domu č. p. 5138 v Borové ulici řešení soužití s nepřizpůsobivými nájemníky v domě.  

 Další možností, kam mohou obyvatelé Chomutova podávat své podněty či stížnosti, je 

projekt Záchranný kruh. V roce 2015 bylo přijato 8 stížností nebo podnětů, v nichž občané 

žádali zejména o pomoc s nepřizpůsobivými nájemníky v domě, poukazovali na vandalismus 

ve městě, na rušení nočního klidu z restaurací a barů a na zhoršování bezpečnostní situace ve 

městě. Městská policie ve spolupráci s magistrátními odbory ekonomiky, sociálních věcí a 

interní audit provádí šetření i následné kontroly na problematických místech tak, aby mohla 

být přijata co nejúčinnější opatření k nápravě.  
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3. 3.  Volby 
 

Na rok 2015 v Česku žádné volby plánované nebyly. V návaznosti na komunální volby 

na podzim 2014 se však ve třinácti obcích uskutečnily dodatečné volby a ve dvou opakované 

hlasování. Jednou z těchto obcí byl Chomutov. 

 

Opakované hlasování do zastupitelstva obce 

 

Komunální volby do zastupitelstva v Chomutově proběhly stejně jako ve všech obcích 

České republiky 10. a 11. října 2014. Ještě v jejich průběhu se ale objevila svědectví, že 

hlasování může být zmanipulované nakupováním hlasů. Proto hned po volbách se jejich vítěz 

PRO Chomutov obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem se stížností. Šlo o zdánlivě nelogický 

a riskantní krok, protože důsledkem bylo zneplatnění hlasování a vyhlášení nového na termín 

31. ledna 2015.  

A protože se neopakovaly celé volby, ale pouze hlasování, měli mít Chomutované 

možnost vybírat ze stejných kandidátek třinácti volebních stran a hnutí jako v říjnu. Nakonec 

ale volili jen z dvanácti kandidátek, protože z voleb odstoupila strana NE Bruselu – Národní 

demokracie. Ta měla v říjnu nejhorší výsledek, zvolilo ji pouze 0,27 % občanů. Odstoupili i tři 

jednotliví kandidáti – jeden z Otevřené radnice a dva z ANO 2011. Jedním z nich byl oblíbený 

hokejista Petr Jíra, kterého na podzim voliči vytáhli z jedenáctého místa kandidátky na třetí. 

Z pozice největšího favorita vstupovalo do opakovaného hlasování volební sdružení 

PRO Chomutov s lídrem Danielem Černým. V říjnu získalo 18,97 % hlasů a hned po volbách 

uzavřelo koalici s KSČM a ANO 2011. Dohoda zůstala v platnosti i pro opakované hlasování, 

což byla pro voliče zásadní informace, kterou před říjnovými volbami neměli. Proti paktu 

s KSČM totiž řada z nich protestovala. Druhou nejsilnější stranou na podzim byla ČSSD, která 

získala 18,00 % hlasů. Vyšetřování ukázalo, že nakupování hlasů probíhalo v její prospěch. 

Sociální demokraté v čele s primátorem Janem Marešem to ale odmítli a označili za možnou 

provokaci. ANO 2011 coby třetí nejsilnější strana podzimního hlasování s výsledkem 17,09 % 

a lídrem Markem Hrabáčem těžila z celorepublikové obliby a avizovala hlavně změny na 

radnici. KSČM, která na podzim získala 14,71 % hlasů, by se díky spojení s PRO Chomutov a 

ANO 2011 dostala po dlouhé době k moci na radnici, kde komunisté plánovali především 

těžit ze svých politických zkušeností. Lídr Ladislav Drlý je v komunální politice činný od roku 

1994. Nové hnutí Nový Sever v čele s Davidem Dindou na podzim získalo slušných 11,99 % 

hlasů, ale nová trojkoalice ho mezi sebe nechtěla.  

Pro opakované hlasování se Chomutovanům dále nabízely tyto strany a hnutí - TOP09 

(v říjnu 4,95 %) s lídrem Michalem Vlachem, ODS (v říjnu 4,35 %) s lídrem Janem Řehákem, 

současným náměstkem primátora, Nespokojení občané (v říjnu 3,80 %) vedení Marií Kinder-

mannovou, Strana svobodných občanů (v říjnu 2,25 %) s lídrem Markem Bradáčem Unie pro 

sport a zdraví (v říjnu 1,80 %) s lídrem Vojtěchem Čihařem, Otevřená radnice (v říjnu 1,61 %) 

s lídrem Oldřichem Moravcem a Česká Suverenita (v říjnu 0,40 %) s lídrem Pavlem Burketem. 
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Nové hlasování do Zastupitelstva města Chomutova proběhlo 31. ledna 2015 ve všech 

okrscích v klidu, přestože se znovu objevily náznaky kupčení s hlasy. Protože však do zákonné 

lhůty nikdo nepodal stížnost, byly výsledky uznány. Do zastupitelstva se dostalo stejných pět 

stran jako v říjnu 2014, tedy PRO Chomutov, ČSSD, KSČM, Nový Sever a ANO 2011. Volby 

opět vyhrálo hnutí PRO Chomutov, tentokrát získalo dokonce 26,97 % hlasů a jedenáct křesel 

v 35členném zastupitelstvu. Druhá skončila ČSSD s takřka totožným ziskem 17,84 % hlasů, 

což jí přineslo sedm křesel v zastupitelstvu. Po šesti mandátech získaly třetí KSČM s 15,17 % a 

čtvrtý Nový Sever s 13,66 % hlasů. Oproti říjnu hodně ztratilo hnutí ANO 2011, jež s 13,00 % 

spadlo z osmi na pět křesel. Celkově trojkoalice PRO Chomutov + KSČM + ANO 2011, která 

vznikla po říjnových volbách, má i po opakovaném hlasování k dispozici pohodlnou většinu 

22 hlasů. Podíl na správě města po 21 letech zcela ztratila ODS, která v říjnu 2014 ani v lednu 

nedosáhla hranice 5 % hlasů. 

K volebním urnám přišlo jen 8 622 voličů a volební účast tak byla o více než 5 % nižší 

než při prvním hlasování, konkrétně činila 22,24 %. Na druhou stranu se mohla očekávat 

ještě nižší, protože volby probíhaly v době pololetních prázdnin.  

Kvůli výsledkům hlasování prošlo chomutovské zastupitelstvo poměrně rozsáhlou 

proměnou. Posty z minulého volebního období uhájilo jen devatenáct zastupitelů. Čtrnáct 

lidí je v zastupitelstvu poprvé, jde především o zvolené zastupitele za ANO 2011 a Nový 

Sever, pár nových tváří má díky velkému zisku mandátů také PRO Chomutov. Dva lidé se do 

zastupitelstva vrátili. Mediální pozornost si vysloužil David Ištok, který je údajně prvním 

Romem v chomutovském zastupitelstvu. Vyučený truhlář je ale známý i tím, že ztvárnil jednu 

z hlavních rolí ve filmu Cesta ven.  
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Výsledky opakovaného hlasování: 
 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 
kan-

didátů 

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů 

Přepočt. 
% plat. 
hlasů 

Počet 
man-
dátů 

Č. Název 
Abso-
lutní 

V % 

1 Nový Sever 38 032 13,66 35 278 399,00 13,66 6 

2 Česká Suverenita 931 0,33 35 278 399,00 0,33 0 

3 PRO Chomutov 75 088 26,97 35 278 399,00 26,97 11 

4 Strana svobodných občanů 4 306 1,55 35 278 399,00 1,54 0 

5 Česká str. sociálně demokrat. 49 687 17,85 35 278 399,00 17,84 7 

6 ANO 2011 34 145 12,26 33 262 490,48 13,00 5 

7 Komunist. str. Čech a Moravy 42 249 15,18 35 278 399,00 15,17 6 

8 Občanská demokratická strana 13 466 4,84 35 278 399,00 4,83 0 

9 NE Bruselu - Nár. demokracie 0 0,00 0 0,00 0,00 0 

10 Nespokojení občané! 4 421 1,59 35 278 399,00 1,58 0 

11 TOP 09 11 437 4,11 35 278 399,00 4,10 0 

12 Unie pro sport a zdraví 2 854 1,03 35 278 399,00 1,02 0 

13 Otevřená radnice 1 783 0,64 34 270 444,74 0,65 0 

 

Na 2. března svolal dosluhující primátor Jan Mareš ustavující zastupitelstvo, na němž 

byli zvoleni primátor a jeho náměstci. Volba proběhla v souladu s dohodou, kterou koaliční 

strany PRO Chomutov, KSČM a ANO 2011 uzavřely po řádných komunálních volbách v říjnu 

2014. Do čela města vynesla coby primátora Daniela Černého (bližší představení v samostatné 

kapitole), jeho náměstky byli odhlasováni Marek Hrabáč a Marian Bystroň. Kompletně nové 

je i obsazení rady města, novými členy tohoto orgánu se kromě tří jmenovaných stali Ladislav 

Drlý, Jan Hartman, Ivana Chábová, Jaroslav Komínek, Vladimír Koten, Monika Mrugová, Karina 

Sobotková a Libuše Zmátlová. Na primátora kandidoval i dosavadní nejvyšší představitel 

města Jan Mareš, hlasovalo pro něj ale jen sedm zastupitelů z pětatřiceti. 
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

 Česká ekonomika v hodnoceném roce definitivně nabrala příznivý kurz a profitovalo 

z toho i Chomutovsko. Především trvale klesala nezaměstnanost, i když i tak zůstává na konci 

celorepublikového žebříčku. Přesto je zde situace nejpříznivější od začátku roku 2009, počet 

volných míst už dokonce překonal stav platný ve třetím čtvrtletí roku 2008. 

 Rok začal na Chomutovsku s nezaměstnaností 11,33 %, v samotném Chomutově podíl 

nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let činil 11,77 % a uchazečů o práci zde bylo 

4 043. V následujících měsících uvedená čísla klesala, a to jak na Chomutovsku, tak přímo 

v Chomutově. Tento trend vydržel do listopadu, kdy pro Chomutovsko platil údaj 9,26 % a pro 

město Chomutov 9,89 %. Vzhledem k sezonnosti některých prací pak přece jen sledovaná 

čísla mírně stoupla. Chomutovsko rok končilo s nezaměstnaností 9,39 %, samotný Chomutov 

s 10,04 %. Uchazečů o práci bylo evidováno jen 3 412. Se snižujícím se počtem žadatelů a 

zvyšujícím se počtem míst začal být tíživým problémem nedostatek některých profesí, hlavně 

kvalifikovaných pracovníků u zaměstnavatelů v průmyslových zónách a pak také dělnických, 

jako jsou dělníci ve výrobě, stavební dělníci a řemeslníci a řidiči nákladních automobilů.  

  

Louny 

Děčín 

Litoměřice 

      Most 

Chomutov 

Teplice 
Ústí nad Labem 

11 000 22 000 33 000 44 000 
metry 

Podíl nezaměstnaných 
na obyvatelstvu ve věku 15-64 let  

okresy Ústeckého kraje 
stav k 31. 12. 2015  

ÚP ČR, KrP v Ústí nad Labem, 2016 

Podíl nezaměstnaných 
v okresech (%) 

     8,01 - 9,00 

   do 8,00 

   10,01 - 11,00 

   nad 11,01 

  7,34 

 7,98 

    9,39 

   10,39 
7,36 

8,76 

   11,10 

0  

     9,01 - 10,00 
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 V celostátním srovnání k 31. prosinci 2015 patřilo Chomutovsku mezi okresy 8. místo. 

Nezaměstnaností nejvíce postižené bylo stejně jako loni Bruntálsko (11,56 %), následované 

Mosteckem (11,10 %) a Karvinskem (10,96 %). Ústecko bylo čtvrté, čímž potvrzovalo, že i když 

nezaměstnanost v Ústeckém kraji klesá, stále je nejvyšší v zemi.   

 

 
 

Zdroj: Portál MPSV, dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny/2015 

 

            Zásluhou oživení ekonomiky celorepublikově stoupá objem výroby a pozvolna dochází 

k otevírání nových a rozšiřování stávajících provozů a nabírání nových zaměstnanců. Pozitivní 

trend se týká i podniků v Chomutově a jeho nejbližším okolí.    

 Například v chomutovském závodě firmy Parker Hannifin Industrial se v roce 2015 

zvýšila výroba oproti předešlému roku o 30 %. Především to bylo v důsledku přesunu strojů a 

nového sortimentu z Francie a Švýcarska. Společně s výrobou stoupal i počet zaměstnanců, 

který k 31. 12. 2015 činil 579 lidí. Výrobní plocha uvolněná v předešlých letech byla již zcela 

zaplněna a další výraznější růst byl důsledkem uvolnění dalšího místa optimalizací procesů a 

efektivnějším využitím prostoru nastavením třísměnného nebo nepřetržitého provozu. 

 Oživení se mají dočkat i Válcovny trub Chomutov, které jsou součástí železárenského 

holdingu podnikatele Zdeňka Zemka. Válcovny byly v roce 2014 na pokraji krachu, když kvůli 

havárii byla čtvrt roku mimo provoz válcovací trať. Tu se podařilo zprovoznit a havárie navíc 

majitele válcoven inspirovala k záměru provoz plánovanou investicí zhruba za miliardu korun 

zmodernizovat. Cílem má být zvýšení kvality produktů, které v současnosti trpí konkurencí 

levné výroby v Asii, především v Číně. Nově v Chomutově bude možné ve větší míře vyrábět 

nerezové trubky, trubky z vysokopevnostní oceli a nové rozměrové řady, celý provoz navíc 

bude energeticky úspornější. Zemkův hutnický holding uváděl v roce 2015 pro média počet 

zaměstnanců chomutovského závodu 265, jindy 304. Přehled největších zaměstnavatelů na 

území města (na následující straně) zpracovaný Úřadem práce v Chomutově přitom Válcovny 

trub nezmiňuje vůbec. 
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Největší zaměstnavatelé působící v Chomutově a počty jejich zaměstnanců: 

 

Zaměstnavatel celkem muži ženy obor činnosti 

Severočeské doly  1 108 905 203 těžba a úprava hnědého uhlí 

Krajská zdravotní 923 165 758 ústavní zdravotní péče 

Eaton Industries  638 287 351 výroba dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

Magna Automotive  601 222 379 výroba dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

Sandvik Chomutov Precision 
Tubes 

600 480 120 výroba ocelových trub, trubek, 
dutých profilů a potrub. tvarovek 

Parker Hannifin Industrial  579 420 159 výroba hydraulických a 
pneumatických zařízení 

Krajské ředitelství Policie ČR 467 377 90 činnosti v oblasti veřejného 
pořádku a bezpečnosti 

Statutární město Chomutov 346 120 226 všeobecná činnost veřejné správy 

HOPPE  305 231 74 výroba zámků a kování 

PULS investiční  304 104 200 výroba ostatních elektrických 
zařízení 

Střední škola technická, gastro-
nomická a automobilní Chomut. 

282 97 185 střední odborné vzdělávání na 
učilištích 

Povodí Ohře 270 157 113 shromažďování, úprava a rozvod 
vody 

Sociální služby Chomutov  202 11 191 péče v domovech pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Technické služby města 
Chomutova 

198 135 63 odstraňování odpadů, kromě 
nebezpečných 

Střední odb. škola energetická a 
stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdrav. škola Chomutov 

196 70 126 střední odborné vzdělávání na 
učilištích 

Mateřská škola Chomutov 179 2 177 předškolní vzdělávání 

Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova  

178 153 25 městská a příměstská osobní 
doprava 

JJS Electronics  171 38 133 výroba elektronických součástek 
a desek 

Actherm 167 126 41 výroba a rozvod tepla a klimatizo-
vaného vzduchu, výroba ledu 

Kultura a sport Chomutov  155 62 93 provozování sportovních a 
kulturních zařízení 

Dräger Chomutov  129 28 101 výroba plastových výrobků 

NOEL - PLUS CV  127 104 23 opravy strojů 

Severočeské vodovody a 
kanalizace 

126 97 29 shromažďování, úprava a rozvod 
vody 

C&C Plast 122 44 78 výroba plastových výrobků 

Slévárna Chomutov 111 83 28 výroba odlitků z oceli 
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 Severočeské doly, do jejichž čela byl na post předsedy představenstva a generálního 

ředitele jmenován Ivo Pěgřímek, na konci roku zaměstnávaly 2 681 pracovníků, v dceřiných 

společnostech skupiny pak pracovalo dalších 2 220 lidí. Severočeské doly jsou největším 

producentem hnědého uhlí v ČR, těží ho na dvou místech. Prvním jsou Doly Nástup Tušimice 

mezi Chomutovem a Kadaní, druhým pak Doly Bílina, ležící západně od Bíliny na hranicích 

okresů Most a Teplice. Podnik nemá na rozdíl od konkurence potíže s územními limity těžby, 

má povolení těžit do roku 2029 a má uzavřené smlouvy s Mostem, Bílinou a Mariánskými 

Radčicemi o pokračování těžby do roku 2050. V říjnu navíc vláda schválila šetrnější variantu 

prolomení hranic těžby v prostoru bílinského dolu, což prodlouží jeho životnost o patnáct až 

dvacet let. V hodnoceném roce podnik vytěžil 20 957 000 tun uhlí, což odpovídá téměř 55% 

podílu na produkci hnědého uhlí v České republice. Meziroční pokles těžby o zhruba 600 000 

tun zapříčinila rekordně teplá zima a s tím související nižší poptávka po uhlí. 

            Mnoho pracujících z Chomutova je zaměstnáno ve firmách sídlících v průmyslové zóně 

Triangle na místě bývalého vojenského letiště u Žatce. Ta byla zvolena nejlepší průmyslovou 

zónou roku 2014 v soutěži Investor a podnikatelská nemovitost, ocenění si její představitelé 

převzali 28. května v Praze. Ohlášená obří investice jihokorejského výrobce pneumatik Nexen 

Tire pokročila po vyřízení všech povolení a přípravných prací až k zahájení vlastní stavby, ke 

kterému došlo při slavnostním ceremoniálu 1. října (na snímku). Mezi pozvanými hosty byl i 

primátor Chomutova Daniel Černý.  
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            Od května probíhala v zóně Triangle výstavba provozu španělské firmy Gonvarri Czech 

(na snímku) zabývající se 3D laserovým vyřezáváním kovových součástek pro automobilový 

průmysl, v listopadu už firma zahájila zkušební provoz. 
 

 
  

 
 

 Peníze a pracovní místa do regionu nepřinášejí jen investoři. Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad v listopadu zveřejnila informaci, že nejvíc eurodotací z Regionálního 

operačního programu Severozápad od začátku programovacího období v roce 2007 šlo právě 

na Chomutovsko. Instituce zabývající se přerozdělováním evropských dotací zde už proplatila 

zhruba 3 352 700 000 korun. 
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1.  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

 Podkrušnohorský zoopark v roce 2015 slavil čtyřicet let od svého založení. Jubileum si 

připomínal po celý rok, vyvrcholením ale byly Chomutovské slavnosti uspořádané v areálu 

Staré Vsi ve spolupráci s městem. Společný tým dokázal připravit vynikající a důstojnou 

oslavu pro veřejnost i pozvané hosty, mezi nimiž byl i zakladatel zoo Walter Markel. Během 

tohoto jubilejního roku navštívilo zoopark, který nadále vede ředitelka Bc. Iveta Rabasová, 

rekordních 259 252 návštěvníků. 

   

Zoologie  

 K 31. prosinci 2015 choval zoopark 1 193 kusů zvířat ve 165 druzích. Třiadvacet druhů 

podléhá různým stupňům mezinárodní ochrany. V chovu rysů karpatských byl nejvýznamnější 

událostí odchod mláďat narozených v roce 2014. Stalo se tak po domluvě a konzultaci se 

správcem plemenné knihy. Jako první opustil zoo jediný sameček, který byl přemístěn do zoo 

Magdeburg. V létě jej následovaly tři samičky, a to do zahrad v maďarské Miskolci, anglickém 

Newquay a švýcarském Marecotte. Samice manula na jaře porodila tři mláďata. Jedno z nich 

se narodilo mrtvé, o další dvě se vzorně starala. Celý odchov probíhal velmi dobře. 

 Na návrh koordinátorky byl v březnu 

přesunut sameček norka evropského do zoo 

Bojnice. Následně byl přijat do zooparku nový 

pár, který vytvořila samička ze zoo Tallinn a 

sameček ze zoo Ahtari. Z důvodu přerušení 

chovu kolonoků sibiřských v Drážďanech se 

do zooparku po téměř čtyřech letech vrátila 

samička, darovaná do této zoo v roce 2011. 

Tato šelmička téměř vymizela z evropských 

chovů, je tedy velmi obtížné zajistit příchod 

dalších zvířat. V závěru roku byli získání dva 

samci dikobraza srstnatonosého z Olomouce, 

kteří obsadili expozici po uhynulém starém 

samci. Ve skupině makaků magot se narodilo 

jedno mládě, samička Tereza (na snímku). 

 Podkrušnohorský zoopark stále chová 

tři tuleně kuželozubé. Vzhledem k tomu, že 

bazén i přes loňskou sanaci a opravu povrchu 

provozně dosluhuje a v expozici chybí jakékoli 

chovatelské zázemí, je nejvyšší čas připravit návrh a začít reálně uvažovat o možném termínu 

výstavby nové expozice. Ve stádě jelenů bucharských byla úspěšně odchována tři mláďata. 
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U tohoto velmi málo chovaného druhu byl zaznamenán ke konci roku stav 63 jedinců v osmi 

EAZA institucích. O pět mláďat se rozrostla i skupina sedmnácti jelenů milu. Po čtyřech letech 

se narodila samička losa evropského. Je to první odchované mládě v nově sestavené skupině. 

Ve skupině jelenů evropských umístěné v oboře Eurosafari byla odchována dvě mláďata. 

Stejně jako každý rok se narodilo a odchovalo několik mláďat kozorožce alpského. Stádo ovcí 

stepních - arkalů se rozrostlo o tři mláďata, dva samce a jednu samičku. V současné době 

tento zajímavý druh divokých ovcí chovají jen čtyři evropské EAZA instituce. Početné stádo 

muflonů, jež bylo na podzim posíleno o mladého berana, se rozrostlo o dvacet osm mláďat. 

Ve skupině velbloudů dvouhrbých se na jaře narodily a poté byly úspěšně odchovány dvě 

samičky. V početné skupině domácích ovcí a koz se narodila mláďata u většiny plemen. Ze 

zoo v Görlitz dovezl zoopark mladého kašmírového kozlíka a skupina ovcí vřesových byla 

posílena novým beranem a dvěma jehnicemi od soukromého chovatele. 

 Dva hřebečkové a klisnička se narodili oslům domácím. Úspěšně se podařilo odchovat 

dvě mláďata buvola domácího. Dvě samičky narozené v roce 2014 byly darovány do zoo 

Ostrava. Dvě telata byla odchována ve skupině uherského stepního skotu. V oboře Eurosafari 

se narodila čtyři mláďata skotského náhorního skotu. 

 Stejně jako v letech minulých se několik zajímavých odchovů podařilo v chovu ptáků. 

Cenné byly hlavně ty u sov. Poprvé v historii zooparku se podařilo úspěšně odchovat mláďata 

puštíka vousatého. Svá dvě mláďata úspěšně odchoval i pár sovic sněžních, bylo to poprvé po 

více než deseti letech. Poprvé se také podařilo úspěšně odchovat mládě sýce rousného, jež 

na podzim našlo nový domov v zoo Plock v Polsku. Celkem osm potomků vychovaly dva páry 

sýčků obecných, dvě mláďata posílila chov v zoo Ohrada a šest bylo přesunuto do záchranné 

stanice Aves u Kladna, kde budou začleněna do nových chovných párů a vytvoří základ pro 

reintrodukční program. Z dravců se podařilo odchovat dvě mláďata orla stepního.  
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 Zatímco pelikáni bílí úspěšně odchovali dvě mláďata (na snímku na předchozí straně), 

pelikáni kadeřaví snesli jen neoplozená vejce. Dvě mláďata odchoval pár bernešek rudokr-

kých, jednalo se o první odchov tohoto druhu v historii zooparku. Rozrostly se také počty 

ptáků v průchozí voliéře. Pět mláďat poprvé odchovala skupina kolpíků bílých. O jedenáct 

mláďat se také rozrostlo hejno kvakošů nočních. O tento druh projevilo zájem hned několik 

zoo, devět kvakošů se přestěhovalo do Záhřebu a jeden putoval do Augsburgu. Na počátku 

roku byly ze zoo Lille získány čtyři dosud v Chomutově nechované bernešky bělolící. 

 Jeřábi bělošíjí snesli dvě vajíčka, obě mláďata se úspěšně vylíhla, ale během prvního 

týdne uhynula po napadení predátory. O jedno odchované mládě se rozrostla skupina ibisů 

skalních. Krasky červenozobé přivedly na svět celkem pět mláďat. Tři z nich putovala do zoo 

Magdeburg a jedno rozšířilo chovnou skupinu v zoo Záhřeb. Tři mláďata se vylíhla a vyrostla 

ve voliéře alexandrů čínských. 

 Do chovu plazů se negativně promítla mírná zima, kdy vyšší venkovní teploty ovlivnily 

i teplotu uvnitř expozice terárií. Nestabilní a především vysoké teploty měly za následek nižší 

pohlavní aktivitu a následně i menší počet snůšek a mláďat. Poměrně vysoký byl i počet 

neoplozených vajec. Naopak u druhů, u nichž zazimování při nízkých teplotách není možné, 

se podařilo dosáhnout většího počtu mláďat než v předchozím roce. Šlo především o úspěšný 

odchov patnácti mláďat trnorepa skalního. V chovu želv přibyla dvě mláďata želv stepních, 

pět mláďat želvy zelenavé a jedno mládě želvy bahenní. Úspěšný byl odchov jedenadvaceti 

mláďat scinka válcovitého a dvou mláďat blavora žlutého. Z hadů se podařilo odchovat 

třináct mláďat užovky amurské, tři mláďata užovky stromové a jedno mládě zmije růžkaté. 

Nově je součástí expozice pár varanů stepních. K nejvýznamnější změně však došlo v zázemí 

terárií. Dosluhující terária byla nahrazena novou terarijní stěnou s chovnými nádržemi, které 

se dají podle potřeby použít i pro chov větších druhů plazů. 

 

Stanice pro handicapované živočichy 

           V hodnoceném roce přijímala stanice zvířata z Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska. 

Neodmítala však ani zvířata z jiných oblastí -  Žatecka, Mostecka, Lounska, Teplicka, Ústecka 

a Karlovarska. Po jednání se záchrannou stanicí Falco byla rozšířena spádová oblast zooparku 

o území Mostu, kam bylo provedeno několik výjezdů, a to i do nejbližšího okolí města.  

 V srpnu byla slavnostně otevřena nová záchranná stanice vedle cyklostezky vedoucí 

od zooparku k sídlišti Písečná. Veterinární péči v ní zajišťuje smluvní veterinář. Ten po příjmu 

provede kontrolu zdravotního stavu zvířete, jeho případné ošetření a umístění ve stanici. 

O každém příjmu je veden záznam opatřený pořadovým číslem. Obsahuje údaje o nálezci, 

místě a době nálezu a o zdravotním stavu zvířete. Databáze ukazuje, že v roce 2015 bylo do 

stanice přijato 343 zvířat v 71 druzích, mezi nimiž je ale jedenáct druhů zvířat chovaných 

v domácnostech. Jednalo se většinou o suchozemské želvy, které majitelé pravděpodobně již 

nechtěli chovat. V roce 2015 bylo přijato nejvíc jedinců v historii, ale stejně jako v předešlých 

letech to nejčastěji byli ježci (47 exemplářů), poštolky (43), netopýři (33) a rorýsové (22). 

Jarní měsíce byly velmi krušné, protože se do zooparku dostávalo poměrně velké množství 

mláďat, které lidé ve většině případů odchytli zcela zbytečně. Jednalo se nejčastěji o straky, 
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sýkorky a rorýse. V druhé polovině roku se do zooparku zase dostávala nejčastěji zbytečně 

odchycená mláďata ježků. Celkem bylo do stanice přijato 116 mláďat, z nichž většina byla 

vypuštěna zpět do přírody. Podobně jako v předchozích letech byla také přijímána zvířata 

z ohrožených druhů. Jednalo se o kriticky ohroženou zmiji obecnou, silně ohroženou 

bekasinu otavní, kalouse pustovku, krahujce obecného, ledňáčka říčního, veverku obecnou, 

lindušku lesní a ohroženého jestřába lesního, plcha velkého a několik druhů netopýrů. 

Někteří jedinci, jako poštolka obecná a káně lesní, byli použiti k ekologické výchově v rámci 

ekotábora a také v rámci jednotlivých výukových programů, které ekologické centrum při 

Podkrušnohorském zooparku Chomutov pořádá. Záchranná stanice má na webu zooparku 

vlastní stránku, kterou v roce 2015 navštívilo 2 880 návštěvníků. O handicapovaných 

živočiších informoval zoopark také prostřednictvím tiskových zpráv, které rozesílá do médií, a 

ve vlastním časopise Oáza. 

 

Marketing  

 Činnost oddělení marketingu je trvalý proces zaměřený na spokojenost návštěvníků. 

Prostupuje všemi činnostmi zooparku, od zajištění zdrojů, přípravu, propagaci až po realizaci 

akcí, navazujících na základní poslání zooparku, a to přiblížit život v přírodě veřejnosti a získat 

ji pro spolupráci na její ochraně. Úsilí oddělení marketingu bylo, hlavně v první polovině roku, 

zaměřeno na akce spojené s oslavami 40. výročí založení zooparku. Tradiční Chomutovské 

slavnosti, které se poprvé konaly na půdě zooparku, se staly logickým vyvrcholením oslav 

tohoto významného výročí. Skanzen Stará Ves propůjčil oslavám krušnohorský, rustikální ráz.  

 Vylepšeno bylo oblíbené komentované 

krmení tuleňů kuželozubých. Ozvučení výběhu a 

komentování přímo z pláže za bazénem, v těsné 

blízkosti zvířat, se setkalo s velmi kladnou 

odezvou návštěvníků. U bazénu tuleňů byla také 

instalována webkamera, umožňující pozorovat 

v přímém přenosu život těchto zajímavých tvorů. 

Koncem roku byla započata výstavba přírodní 

učebny, a to přímo u výběhu bucharských jelenů.  

Kromě užívání učebny v podobě vrbové chýše, 

nového herního prvku pro děti, záhonu, krmítek 

pro ptáky, čmeláky a ježky budou moci především 

malí návštěvníci Podkrušnohorského zooparku při 

hře s otočnými panely poznat zblízka přírodu a 

biodiverzitu. Kamenné skulptury zase poslouží 

jako úkryty pro nejrůznější druhy hmyzu a plazů. 

Nejen větší pohodlí, ale hlavně podstatné zvýšení 

bezpečnosti pro milovníky populárních jízd Safari 

expresem přinese nová souprava, zakoupená na 

sklonku roku 2015. 
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Stará Ves 

 Také v roce 2015 sloužil skanzen podkrušnohorské architektury Stará Ves k vzdělávání 

i odpočinku. Během roku v něm proběhly nejen nezbytné práce spojené s údržbou stávajících 

expozic, ale vznikaly i expozice zcela nové. Byla zahájena kompletní kontrola stavu vnitřních i 

venkovních exponátů, jejich opravy a ošetření ochrannými přípravky. V obytné části statku 

byly vystavené předměty přemístěny tak, aby byly lépe chráněny před výkyvy povětrnostních 

vlivů a vlhkem. Nejcennější exponáty byly umístěny na chráněná místa, bylo provedeno jejich 

základní odborné očištění a ošetření. Vznikly nové expozice v prostorách obytné světnice a 

komory za světnicí. Komora byla koncipována tak, aby umožnila realizaci tematických výstav. 

V místnosti za černou kuchyní vznikla kompletní expozice přípravny s exponáty vztahujícími 

se ke zpracování mléka, zeleniny a ovoce. Ve vedlejší místnosti byla založena expozice staré 

školy s vybavením historickými lavicemi a pomůckami. Pro vystavení archivních dokumentů 

souvisejících se vzděláváním byly zooparku na základě smlouvy bezplatně zapůjčeny dřevěné 

vitríny. Dokončení a slavnostní otevření expozice je časově nasměrováno na termín zahájení 

nové jarní návštěvnické sezony.  

 Ve statku byla zahájena kompletní výměna osvětlení, a to za typy svítidel esteticky 

odpovídajících nárokům expozic a zároveň splňujících normy a požadavky na bezpečnost. 

Osvětlení je doplňováno pohybovými čidly. Byla provedena protiprašná izolace prostoru nad 

výminkem. Prostor byl uzpůsoben pro uskladnění drobnějších předmětů. Zahrada navazující 

na statek prošla rekultivací. Vysazeny byly takové keře a květiny, aby prostor připomínal 

běžnou selskou zahradu. V přízemí roubenky vznikla expozice sedlářství, půda byla prověřena 

z pohledu využitelnosti pro další expozice. Vznikl plán instalace osvětlení, bezpečnostních 

prvků pro návštěvníky a rozmístění čtyř nových expozic, které měly být otevřeny do začátku 

jarní sezony 2016. Větrný mlýn byl kompletně vymalován. 
 

 
 

Skanzen Stará Ves byl dějištěm městských slavností na počest 40. výročí vzniku zooparku. 
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Ekocentrum 

 Základním úkolem ekocentra je zábavnou formou učit, vzdělávat a informovat děti a 

dospělé o jedinečnosti a vzájemné závislosti všech složek životního prostředí. Probouzet v nich 

zájem životní prostředí uchovávat i pro příští generace. Nejnáročnější i nejoblíbenější akcí 

probíhající v ekocentru jsou příměstské ekotábory. Jarní, letní i podzimní byly plně obsazeny.  

Vyhledávanou aktivitou byly výukové programy pro školky, školy, seniory a osoby se 

speciální péčí. Jedenapadesáti výukových programů pořádaných v roce 2015 se zúčastnilo 

3 494 žáků mateřských, základních a středních škol. Největší oblibě mezi žáky prvního stupně 

a předškoláky se opět těšil program Cesta kolem světa. Starší žáci se zajímali o pořad Příroda 

v ohrožení, kde se seznámili s ohroženými druhy a úmluvou CITES. Vyhledávaným tématem 

byl také význam zoologických zahrad, reintrodukce a plemenné knihy. V roce 2015 došlo ke 

zvelebení ekocentra spolu s živou zahradou, vznikl nový výukový prvek týkající se běžného 

ptactva, a to budky s variabilitou pro různé druhy. V ekocentru také vznikla nová přírodní 

učebna koncipovaná jako ptačí hnízdo, kde se děti účastní aktivit podporujících kreativitu a 

kladný vztah k přírodě. Na řadě workshopů děti tvořily z přírodních materiálů a sázely stromy 

a keře. V rámci ekologické výchovy proběhla řada úklidových akcí s dětmi v areálu zooparku. 

Do nich se zapojil i nově vzniklý kroužek mladých přírodovědců s názvem Země pod lupou. 
 

 
 

Na podzim zoopark v rámci investic pořídil nový terénní vůz Safari expres. Kapacitu má téměř 

šedesát míst a jako ten původní vozí návštěvníky na prohlídku zvířat žijících v Eurosafari. 
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5. 2.  Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
příspěvková organizace 

 

 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov pokračovalo v hodnoceném 

roce v poskytování především knihovnických a informačních služeb obyvatelům města i jeho 

návštěvníkům. Instituce dále pořádá kulturní akce, výstavy, vzdělávacích kurzy, ať již jazykové 

nebo odborné, a také různá školení. Jeho pracoviště se nacházejí ve dvou budovách bývalého 

jezuitského areálu, kde pro své aktivity využívá také atrium a kostel sv. Ignáce. Spravuje také 

městskou věž a galerii Špejchar, knihovna pak provozuje pobočky na Březenecké v Dřínovské 

ulici a v bývalém kině v Lipské ulici. Ředitelkou organizace je nadále Mgr. Marie Laurinová. 

 Středisko coby knihovna pověřená regionálními funkcemi pečuje o pět profesionálních 

knihoven (Jirkov, Kadaň, Klášterec n. O., Vejprty a Radonice) a třicet pět neprofesionálních, 

základních knihoven, jimž bylo poskytnuto 87 konzultací a 64 metodických návštěv, deseti 

z nich SKKS vytvořilo nové webové stránky. Celkem má vlastní web 28 základních knihoven. 

Výměnný fond byl rozvezen do všech základních knihoven, přitom bylo vyexpedováno 137 

souborů s 16 026 svazky. 

          V hodnoceném roce Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov hospodařilo 

s 20 485 452 korunami, z toho 16 545 447 korun byla dotace města coby zřizovatele. Vlastní 

příjmy činily 2 868 091 korun. 

 

Společné kulturně-výchovné akce SKKS 

           Na získávání nových čtenářů byly zaměřeny aktivity během akcí Březen - měsíc čtenářů 

a Týden knihoven, jenž proběhl v říjnu. V předvánočním období se už potřinácté konal seriál 

adventních koncertů, jehož vyvrcholením byla na Štědrý večer Rybova Česká mše vánoční. 

V září se středisko připojilo k městem pořádanému Rodinnému zápolení, a to akcí s názvem 

Svět komiksu.  

 Nadále pokračuje spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, 

a to ve formě pořádání setkání s kulturním nebo vzdělávacím programem. Takových setkání 

v roce 2015 proběhlo deset. Členové organizace SONS pak mají možnost využívat lupu pro 

nevidomé ve studovně a půjčovat si zvukové knihy zakoupené od Macanovy knihovny pro 

nevidomé. SKKS také poskytuje prostor k akcím nebo setkáním Svazu bojovníků za svobodu, 

občanského sdružení Na louce – Kolibřík a také se tu scházejí filatelisté, numismatici a malíři. 

V rámci publikační činnosti tentokrát vycházely jen měsíční přehledy o kulturním dění v SKKS. 

 

Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

 Nákup je realizován ve spolupráci s jednotlivými odděleními a reflektuje hlavně tituly, 

o které mají zájem uživatelé. V roce 2015 bylo nakoupeno 7 861 knih (8 651 v roce 2014) a 

445 audiovizuálních nosičů (354 v roce 2014). 
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Čítárna a centrální evidence čtenářů  

 Oddělení poskytuje registrační, výpůjční, internetové a reprografické služby a základní 

informace pro veřejnost. Ve spolupráci s knihovnou a tiskárnou pro nevidomé a slabozraké 

K. E. Macana v Praze zajišťuje zvukové knihy. Zvukovou knihovnu, která je umístěna v přízemí 

budovy a umožňuje tak bezbariérový přístup, v roce 2015 využívalo okolo 25 stálých čtenářů. 

Výpůjček bylo evidováno 754, což je o 87 méně než v roce 2014. Celkem oddělení mělo 4 534 

čtenářů (o 13 méně než v roce 2014), 31 546 návštěvníků (o 441 méně) a 88 780 výpůjček 

(o 622 méně). 

 

Studovna 

 Veřejnosti nabízí možnost pracovat s naučnou literaturou, odbornými časopisy a nosiči 

dat přímo na místě. K dispozici je zde 13 počítačů, z toho jeden je pro slabozraké a nevidomé. 

Oddělení pořádá i akce pro děti z mateřinek a pro seniory, a to hlavně zaměřené na rozvíjení 

a trénování paměti. V roce 2015 do studovny zavítalo 763 čtenářů (o 70 méně než v r. 2014) 

při 6 465 návštěvách (o 181 méně), výpůjček naopak bylo 19 287, tedy o 587 více.  

 

Hudební oddělení 

 Registrovaných uživatelů bylo 516 (o 13 více než v r. 2014), návštěv 8 749 (o 586 víc) 

a výpůjček 24 044 (o 1 832 víc). 

 

Vzdělávací oddělení  

 Oddělení v roce 2015 uspořádalo 85 kurzů nebo přednášek, s počtem účastníků 1 186. 

Jednou ze stěžejních akcí je Univerzita třetího věku, na snímku jedna z přednášek. 
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Oddělení naučné literatury 

 Pokračoval pokles všech ukazatelů. V roce 2015 do oddělení jednou či vícekrát přišlo 

2 750 čtenářů (o 54 méně než v roce 2014), úhrnem to bylo 29 032 návštěv (o 4 103 méně) a 

78 926 výpůjček (o 10 011 méně). Oddělení se podílí na pořádání exkurzí do SKKS, a to formou 

přednášky o knihovnické gramotnosti. 

 

Oddělení beletrie pro dospělé 

 Oddělení zajišťuje výpůjčky z knihovního fondu beletrie, dramat nebo poezie. Čtenářů 

ubylo na 2 779 (o 198 méně než v roce 2014), návštěv na 38 442 (o 538 méně) a výpůjček na 

114 987 (o 4 219 méně).  
 

  

Oddělení pro děti a mládež 

 V oddělení zaevidovali 85 337 výpůjček (o 2 910 méně než v roce 2014), na kterých se 

podílelo 2 164 čtenářů (o 34 méně) při 23 588 návštěvách (o 69 méně). Bohaté jsou další 

aktivity oddělení ve prospěch dětí. V roce 2015 připravilo 94 besed, tři exkurze a dvě soutěže 

k výročím. Literární klub Knihovnický pisálek se zde sešel desetkrát. 

 

Pobočky Březenecká a Lipská 

Pobočka na Březenecké v roce 2015 evidovala 944 čtenářů (o 366 méně než v roce 

2014), 14 521 návštěv (o 3 000 méně) a 53 204 výpůjček (o 5 468 méně), zatímco v pobočce 

v bývalém kině v Lipské ulici to bylo 132 čtenářů (o 13 více než v roce 2014), 1 554 návštěv 

(o 382 více) a 6 806 výpůjček (o 2 331 více). Pracovnice pobočky na Březenecké mimo běžné 

činnosti uspořádaly několik besed, výstavek a exkurzí. 
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 Celkový počet čtenářů registrovaných v roce 2015: 5 535  
tj. 11,67 % z celkového počtu obyvatel města  

Věkové rozložení čtenářů 

rozmezí počet % 

do 15 - ti let 1 445 (-100) 26,11 

16 až 19 let 323 (-23) 5,84 

20 až 29 let 624 (-94) 11,27 

30 až 39 let 794 (-46) 14,35 

40 až 49 let 696 (+4) 12,57 

50 až 59 let 498 (-26) 9,00 

60 až 69 let 609 (+16) 11,00 

70 až 79 let 388 (+16) 7,01 

nad 80 let 81 (+3) 1,46 

nevyplněno 77 (+4) 1,39 

     

pohlaví počet % 

muži 1 783 (-122) 32,21 

ženy 3 725 (-124) 67,79 

 

 

Oddělení kultury 

 Oddělení kultury pořádá v rámci střediska různé kulturní akce, stejně jako vzdělávací 

pořady a výstavy. K nejnavštěvovanějším akcím v roce 2015 v atriu patřil jednodenní festival 

Indian Summer Open Air, jenž byl zasvěcen vzpomínce na Davida Weingärtnera. Návštěvnost 

v řádu stovek diváků zaznamenaly také swingové koncerty Big Bandu Zdenka Tölga, folklorní 

dopoledne při Chomutovských slavnostech, koncerty Velkého 

dechového orchestru Severočeských dolů nebo Oldies party 

se skupinou Fontána. V kostele svatého Ignáce nejvíc zájemců 

přilákaly adventní koncerty se štědrovečerním vyvrcholením 

v podobě České mše vánoční, v galerii Lurago zase recitál Petra 

Brendla a jeho hostů, ve velkém sále přehlídka orientálního 

tance Dotek Orientu a literární besedy Večery pod lampou, 

jejichž hosty byli Jiří Dědeček, Věra Nosková, Pavla Jazairiová, 

Bára Nesvadbová, Ivanka Devátá, Halina Pawlowská, Ondřej 

Suchý, Zdeněk Kučera a Hana Lustigová. Zhruba 550 účastníků 

do prostor Střediska knihovnických a kulturních služeb přivedla 

městem pořádaná akce Rodinného zápolení (na snímku). 
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5. 3.  Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

            Městské lesy Chomutov v hodnoceném roce pokračovaly v hospodaření na pozemcích 

v majetku města, které mají ve správě, podle platného lesního hospodářského plánu. Výměra 

lesních pozemků k 31. prosinci 2015 činila 3 157,67 ha, z toho bylo 2 975,7 ha porostní půdy.             

Organizace, kterou od jara 2014 vede ředitel Petr Markes, disponovala sedmi zaměstnanci, 

pěstební, těžební i další práce většinou zajišťovali najatí živnostníci a soukromé firmy.  

Hospodaření v roce 2015 se příliš nelišilo od situace v předchozích letech. Zalesněno 

bylo 65,57 ha porostní půdy, což odpovídá celkovému počtu 293 500 vysazených stromků. 

Z toho 52 ha bylo osázeno jehličnany, hlavně smrkem ztepilým, a 13,57 ha listnáči, zejména 

bukem lesním. Plocha holin k 1. lednu činila 15,4 ha, k 31. prosinci již 34,61 ha. To znamená 

nárůst o 19,21 ha. Velký vliv na to měl neúspěch zalesnění - úhyn sazenic způsobený suchem. 

K důležitým činnostem patří ochrana a péče o lesní kultury. V roce 2015 bylo nutné 

provést postřik sazenic proti klikorohu na 114,72 ha, nátěry proti okusu zvěří na 210,24 ha, 

ožin sazenic na 84,29 ha a pokládání pesticidů proti hlodavcům na 103,6 ha. Prořezávky byly 

provedeny na 17,6 ha porostu. Vytěženo bylo 5 187 m3 dřeva. Z toho 3 878 m3 tvořilo dřevo 

jehličnaté, 1 309 m3 pak dřevo listnaté. Během jara a léta bylo nutné odstranit a zpracovat 

četné polomy v celém územním obvodu Městských lesů Chomutov, způsobené klimatickými 

faktory, tedy především větrem a námrazou. Tato nahodilá živelní těžba činila celkem 967 m3 

dřevní hmoty. Pokračovala rekonstrukce porostů náhradních dřevin, hlavně smrku pichlavého 

napadeného houbou kloubnatkou smrkovou, a to na 52,68 ha. Vytěženo a zpracováno na 

štěpku bylo 1 517 m3 dřeva. Na odstranění porostů náhradních dřevin v postižených lesích 

města Chomutova poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci 1 276 800 Kč. 

Organizace se z dotací snaží pokrýt maximum nákladů na lesnickou činnost. Zatímco 

dotace pro lesy v pásmu imisního ohrožení A a B (porosty s významným imisním zatížením) 

poskytuje Ministerstvo zemědělství, na ostatní lesy lze dotační peníze získat od Ústeckého 

kraje. Městské lesy Chomutov v roce 2015 čerpaly z těchto dotačních titulů 5 565 000 Kč.  
 

 
 

Městské lesy se zapojují do environmentálního vzdělávání o lese, vztazích a procesech, které 

v něm probíhají, tzv. lesní pedagogiky. Přímo v lese děti vyučuje Martina Zdiarská. 
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5. 4.  Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

            Technické služby města Chomutova v roce 2015 poskytovaly kvalitní a efektivní služby, 

při nichž usilovaly o spokojenost obyvatel města i jeho návštěvníků. Pod vedením ředitele 

Ing. Zbyňka Koblížka se organizace nadále rozvíjela a stabilně hospodařila.   

Organizace klade důraz na co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Mezi 

problematické aspekty její činnosti patří emise výfukových plynů, hluku a prachu, úkapy 

provozních kapalin, produkce odpadů nebo spotřeba pohonných hmot. To se snaží omezovat 

nebo zcela eliminovat instalací úkapových van, obnovou vozového parku za stroje šetrnější 

k životnímu prostředí nebo školením podnikovým ekologem. V září proběhlo utajené cvičení. 

Jednalo se o simulovaný únik ropné látky z cisterny u čerpací stanice v areálu Na Moráni. 

Cílem bylo prověřit chování, znalosti a dovednosti pracovníků v souladu s havarijním plánem.  

Významnou akcí v roce 2015 byly práce na rekultivaci původní skládky pro komunální 

odpad. Stavební práce skončily v říjnu. Skládka byla přikryta těsnící a rekultivační vrstvou a 

byl vybudován systém jejího odplynění. Zavedeny byly mobilní svozy kovového odpadu, 

které se konaly každou poslední sobotu v měsíci od dubna do listopadu.  

Vozový park doplnily nové stroje. Z důvodu poruchovosti stávající plošiny zakoupila 

organizace novou montážní plošinu s bezpečnostními prvky. Nefunkční vysavač drobného 

odpadu nahradil nový. Kvůli zlepšení kvality údržby kanálových vpustí bylo zakoupeno malé 

nákladní vozidlo Piagio s elektrickým jeřábkem pro jejich čištění. V areálu hřbitovní správy 

byla vybourána stará budova. Na konci roku se konala rekonstrukce vytápění a rozvodů vody 

v hlavní budově pohřební služby. Organizace dále zrekonstruovala reliéf církevního výjevu 

nad smuteční síní (na snímku). Ve všech provozech byly opraveny kamerové systémy, které 

byly doplněny o záznamová zařízení.  
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             Provozovna místní komu-

nikace se v roce 2015 starala 

o 114,3 km vozovek, 160,7 km 

chodníků a pěších komunikací, 

3 929 dopravních značek a 2 815 

kanalizačních vpustí. Zatímco 

délka chodníků zůstala stejná, 

délka vozovek se oproti před-

chozímu roku zvýšila o 2,5 km. 

O 227 kusů se zvýšil počet 

dopravních značek, jež má nyní 

organizace na starosti, o 17 kusů 

narostl počet kanálových vpustí. 

Provozovna veřejná zeleň 

zajišťovala údržbu 284,4 hektaru 

zeleně, tato rozloha se oproti 

předchozímu roku zmenšila o tři 

hektary. Provozovna veřejné osvětlení obhospodařovala 6 137 svítidel při délce kabelového 

vedení 218,3 km. Obě tato čísla znamenají mírný nárůst v porovnání s předchozím rokem.  

Na snímku oprava výtluků na vozovkách po zimě. 

Mezi nejdůležitější činnosti organizace nadále patří hospodaření s odpady. Technické 

služby se stále snaží motivovat obyvatele ke kvalitnějšímu třídění odpadů. Jednou z metod je 

navyšování počtu kontejnerových stání a počtu nádob. V roce 2015 organizace vybudovala 

čtyři nová stanoviště v ulicích Riegrova, U Kamencového jezera, Pod Strání a Skalková. Od 

roku 2005 jsou v některých částech města k dispozici nádoby na biologicky rozložitelný odpad. 

V roce 2015 obyvatelé Chomutova vyprodukovali 1 079 tun bioodpadu, což bylo o 11 procent 

méně než o rok dříve. Důvodem bylo letní sucho a tím i nižší produkce vegetace. Organizace 

ve sledovaném roce svezla celkem 2 835 tun separovaného odpadu, což je o 41 tun méně 

než v roce 2014. V oblasti čištění veřejných prostranství se stále ukazuje jako účinná forma 

uplatňování komplexního blokového čištění. V roce 2015 bylo sebráno celkem přes 594 tun 

smetků.   

          Z hlediska zaměstnanosti jsou Technické služby města Chomutova stabilizované. V roce 

2015 dávaly práci 192 zaměstnancům, tedy stejnému počtu jako v roce 2014 a jen o 

jednotlivce odlišnému od let předchozích. 

V listopadu 2015 se uskutečnil plánovaný dozorový audit. Po prověření všech procesů 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. Za celý rok 2015 se v organizaci konalo celkem 9 kontrol. 

Ty byly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech, plnění 

zpětného odběru elektrozařízení, dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ovzduší, 

dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce, dodržování povinností provozovatele 

kompostárny, dodržování povinností provozovatele tržiště, dodržování ochrany spotřebitele 

a veřejnoprávní kontrola.  
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5. 5.  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

 

            Sociální služby Chomutov v hodnoceném roce pokračovaly v nabízení a poskytování 

kvalitních sociálních služeb všem potřebným skupinám obyvatel. Přínos pro chomutovský 

region byl deklarován zařazením organizace do základní sítě služeb v rámci Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. K 31. prosinci 2015 pracovalo v organizaci 

199 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav činil 192,43 zaměstnance. Z pozice ředitelky je 

stále vede Mgr. Alena Tölgová. Průměrná mzda v organizaci dosáhla výše 17 127 Kč. 

Pokračovala spolupráce s Úřadem práce ČR při zaměstnávání osob evidovaných na 

úřadech práce. Na konci ledna 2015 skončila dohoda mezi oběma subjekty o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. V průběhu roku pak Sociální služby 

Chomutov vytvořily 19 míst, a to na pozici pomocný pracovník v sociálních službách. Většině 

absolventů byla po ukončení projektu pracovní smlouva prodloužena. V rámci spolupráce se 

organizace zapojila do projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, který 

trval od března do října 2015 a v jehož rámci bylo vytvořeno pracovní místo administrativní 

pracovnice. V únoru byl ukončen projekt ve spolupráci s občanským sdružením Masopust, 

v rámci něhož byly v organizaci zaměstnány dvě osoby se zdravotním znevýhodněním na 

úseku úklidu a v prádelenském provozu. Oba pracovníci se osvědčili a pracovní poměr jim byl 

prodloužen. 

Sociální služby také podporují vzdělávání zaměstnanců a tím zajišťují jejich odborný 

růst. Pro profesní přípravu každoročně pořádají kurzy pracovník v sociálních službách. V roce 

2015 byl otevřen pouze jeden kvalifikační kurz a úspěšně jej ukončilo 11 absolventů. Během 

roku prošlo vybranými středisky Sociálních služeb 27 studentů středních, vyšších odborných 

a vysokých škol z Ústeckého kraje a čtyři účastníci kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních 

službách. Zorganizována byla i praxe pro 166 žáků středních a vyšších odborných škol se 

zaměřením na zdravotnickou a sociální práci. 

Téměř dvě stě odborníků z oblasti školství, zdravotnictví, veřejné správy a sociálních 

služeb se 17. března v městském divadle zúčastnilo konference, jíž Sociální služby Chomutov 

uspořádaly i pro veřejnost. Tématem byly novodobé nelátkové závislosti, takže se probírala 

rizika nakupování, diet, cvičení, plastických operací, sekt, sexu či pornografie.   

Ve dnech 5. až 9. října se organi-

zace zapojila do Týdne sociálních služeb, 

který je každoročně vyhlašován Asociací 

poskytovatelů sociálních služeb. Zaměst-

nanci v budově magistrátu nainstalovali 

informační panely a v hale obchodního 

centra Chomutovka pultík (na snímku), 

u něhož informovali veřejnost o činnosti 

organizace a poskytovaných službách. 

Jako součást akce probíhaly na střediscích 

Dny otevřených dveří, během nichž měli 
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návštěvníci možnost prohlédnout si prostory a vybavení jednotlivých středisek, podrobněji 

se seznámit se sociální službou či pohovořit se zaměstnanci a uživateli služeb.  

Sociální služby pořádají mnoho akcí, které kromě zábavy u klientů prohlubují sociální 

vazby, případně zlepšují jejich fyzickou kondici, znalosti a dovednosti. Regionálně oblíbenou 

akcí je velká Diskotéka pro handicapované, která se koná pravidelně již 12 let v městském 

divadle za účasti zhruba dvou set osob s mentálním a kombinovaným postižením z Ústeckého 

kraje. Další dlouholetou aktivitou je Den ve fitness, při kterém se v Aquasvětě pravidelně 

setkávají týmy zdravotně handicapovaných z regionálních domovů pro osoby se zdravotním 

postižením. Děti a senioři jdou za poznáním je zase projekt se sportovně vědomostním 

soutěžním obsahem, který přerostl v pravidelné setkání dětí a seniorů v chomutovském 

divadle. Jeho cílem je prohloubit mezigenerační vztahy a podpořit vzájemnou spolupráci a 

pochopení. Při Zahradní slavnosti (na snímku), další akci s dlouhou tradicí, se setkávají klienti 

domova pro seniory a centra pro osoby se zdravotním postižením se zaměstnanci organizace 

a s pozvanými hosty z vedení města, partnerského zařízení z Annabergu-Buchholze, sponzorů 

a dodavatelů. Senioři se pravidelně připojují k „cestě kolem světa“ vyhlašované Národní sítí 

podpory zdraví pod názvy Rotoped-tours a Pěškotours. Ve velkém sále SKKS Chomutov se 

8. října uskutečnilo první slavnostní setkání seniorů při příležitosti jejich mezinárodního dne. 

V programu vystoupily děti z MŠ Palachova, ZŠ Březenecká a členové místního divadelního 

souboru Nahoď.  
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Domov pro seniory Písečná 

Domov pro seniory Písečná je pobytovou sociální službou pro seniory nad 60 let věku. 

Budova disponuje 78 jednolůžkovými pokoji (s vlastním sociálním zařízením), 35 byty typu  

1+1 (dva samostatné jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením) a 6 byty typu 

1+1 (pro 3 obyvatele, se společným sociálním zařízením). Kapacita je 166 lůžek. K 31. prosinci 

byl počet klientů 159, z toho 41 bylo mužů a 118 žen. 

Mezi nejvýznamnější společenské projekty v hodnoceném roce tradičně patřily soutěž 

seniorů a dětí ze základní školy s názvem Děti a senioři jdou za poznáním a letní Zahradní 

slavnost, kterou navštěvují i rodiny a přátelé uživatelů a zaměstnanci organizace. Středisko 

se také zapojilo do akcí Rotopedtours a Pěškotours, v jejichž rámci se klienti za asistence 

pracovníků věnují pohybovým aktivitám a absolvují výlety do okolí. Velmi úzká je spolupráce 

s okolními zařízeními poskytujícími sociální služby. Novinkou je spolupráce s Výchovným 

ústavem v Místě. Společné aktivity se zaměřují například na vycházky a trávení volného času. 

V roce 2015 byly realizovány rozsáhlé opravy a renovace vnitřních prostor střediska. 

Podařilo se dokončit kompletní rekonstrukci elektroinstalace, zpříjemnit vstup do budovy 

obnovou prostor recepce, dále byl částečně vyměněn starší nábytek v bytech klientů za nový 

a k tomu proběhlo mnoho drobných úprav.  
  

 
 

Malá kaple slouží v domově k uspokojování duchovních potřeb klientů. 
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Centrum denních služeb Bezručova 

Služby centra sídlícího v Domě s pečovatelskou službou Merkur jsou určeny seniorům, 

lidem se zdravotním postižením a také rodinám se třemi a více současně narozenými dětmi. 

Objekt má kapacitu 156 bytů o velikosti 1+1 nebo garsoniéra, z toho je 26 bezbariérových 

bytů pro občany se zdravotním postižením. K 31. prosinci 2015 byl počet klientů 369. S velkým 

zájmem veřejnosti se setkalo prodloužení poskytování pečovatelské služby do 18.30 hodin, 

včetně sobot nedělí a svátků.  

Pro klienty zaměstnanci centra připravují vzdělávací a populárně naučné přednášky, 

zájmové kroužky, jako jsou ruční práce, společenské hry, muzikoterapie nebo různá paměťová 

cvičení, pro fanoušky hudby kulturní pořady. Pro příznivce aktivního pohybu byly upraveny 

části vestibulu, kam byly pořízeny dva rotopedy. Senioři z centra se tradičně zapojili do 

celorepublikové akce Rotopedtours a Pěškotours, v níž si přihlášení účastníci měří ujeté a 

ušlé kilometry. Na akci Děti a senioři jdou za poznáním v městském divadle se tým složený ze 

tří uživatelek služeb v Merkuru a dvou dětí ze základní školy umístil na 2. místě (na snímku).  
 

 
 

V roce 2015 se klienti z Merkuru účastnili besed na aktuální témata s ministryní práce 

a sociálních věcí Michaelou Marksovou a s poslanci Tomio Okamurou a Radimem Fialou. 

 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Centrum poskytuje služby v areálu na Písečné a zahrnuje domov pro osoby se zdra-

votním postižením, denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a 

jesle.  



[121] 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením má kapacitu 30 osob a ta byla po celý rok 

plně využita. K dispozici má sedm vícelůžkových pokojů a dva jednolůžkové. K volnočasovým 

aktivitám slouží terasy a přilehlá velká zahrada, kde jsou pořádány různé sportovní a zábavné 

aktivity. Přínosem je spolupráce se ZŠ a MŠ 17. listopadu, kam v rámci projektových dní 

klienti docházejí do sociálně terapeutické dílny. Zábavou a zároveň vzdělávací aktivitou je pro 

ně práce na interaktivní tabuli, při níž si procvičují motoriku, paměť a smyslové funkce. 

U klientů oblíbené a pro jejich zdraví prospěšné jsou pravidelné návštěvy canisterapeutky se 

psem (na snímku).  
 

 
 

Stejnou budovu, zázemí a program využívá i denní stacionář pro osoby se zdravotním 

postižením. Kapacitně by mohl sloužit deseti klientům, kterých ale k 31. prosinci 2015 bylo 

jen sedm. V téže budově, ale stavebně oddělen, funguje denní stacionář pro děti od 1 roku 

do 8 let, které mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení. K dispozici jim je 

stimulační místnost, kde mohou relaxovat a rozvíjet smysly, samozřejmě též přilehlá zahrada, 

kde se odehrávají různé sportovní a zábavné aktivity, jež reflektují požadavky klientů. Rovněž 

jsou zajištěny pravidelné návštěvy canisterapeutky. Kapacita zařízení je sedm osob, ke konci 

roku ho využívaly čtyři. Poslední součástí centra jsou jesle, které jsou provozovány v režimu 

živnostenského oprávnění a jsou určeny dětem od 1 roku do 3 let. Kapacitu mají 22 dětí, 

k 31. prosinci do nich docházelo 14 dětí. V jeslích jsou rozvíjeny jejich rozumové, hudební, 

výtvarné, pracovní a tělesné schopnosti a jsou připravovány na přestup do mateřské školy.  

Klient Domova pro osoby se zdravotním postižením Miroslav Schneider se vypracoval 

v šikovného kreslíře a svá díla pravidelně vystavuje.  
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Sociální centrum Písečná 

            Sociální centrum Písečná zahrnuje poskytování dvou sociálních služeb, a to azylového 

domu a odborného sociálního poradenství. 

           Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jeho kapacita je 36 osob včetně dětí a pro tento 

účel disponuje 13 vybavenými pokoji. Ubytování je zpravidla poskytováno na dobu jednoho 

roku. Základní provoz zajišťuje osm zaměstnanců, kteří se snaží podporovat schopnosti a 

dovednosti klienta, aby se dokázal začlenit zpět do pracovního procesu, získal vlastní bydlení 

a aby se zvýšily i jeho samostatnost, sebevědomí a odpovědnost. Pracovníci azylového domu 

také pro klienty organizují pravidelné aktivizační programy s předem stanovenými tématy, 

zaměřenými na sociální a dluhovou problematiku, etiku, přípravu na výběrové řízení nebo 

historii a úctu k tradicím.  

Odborné sociální poradenství je určeno osobám v krizi, třetím rokem také seniorům 

z řad klientů Sociálních služeb Chomutov. Je bezplatné a je poskytováno v oblastech dluhové 

a finanční problematiky, vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), 

v oblasti sociálně právní, partnerské, manželské a rodinné, kde také poskytuje intervence pro 

osoby ohrožené domácím násilím. Prostřednictvím externího spolupracovníka dále poskytuje 

psychologické konzultace a právní poradenství. 

V roce 2015 využilo služeb sociální poradny 993 klientů, přičemž uskutečněno bylo 

2 388 konzultací. Nejčastěji přicházeli s cílem řešit problémy s předlužeností, na toto téma 

proběhlo 989 konzultací. Na sociálně právní problematiku bylo zaměřeno 1 032 konzultací. 

V oblasti partnerské a rodinné proběhlo 130 konzultací. O pomoc psychologa projevilo zájem 

35 klientů a právní poradenství si vyžádalo 176 klientů.  
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5. 6.  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová 

organizace 

 

Hlavní činností Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v hodnoceném roce 

bylo provozování městské autobusové a trolejbusové dopravy na území Chomutova a Jirkova 

a dále pro obce Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice. Vedle MHD a smluvní pravidelné a 

nepravidelné dopravy podnik také provozoval mycí linku a poskytoval opravárenský servis 

pro vlastní vozový park a pro vozy externích zákazníků. 

Významnou změnou bylo ukončení provozu linky Jirkov – Chomutov – Louny – Praha, 

ke kterému došlo 2. září. Důvodem byla ztrátovost linky způsobená klesající poptávkou a 

souběžným působením konkurence. Linku se nepodařilo udržet i přes opakované změny 

v jízdních řádech a motivační akci Šťastná jízda. Již od vstupu konkurence na tuto trasu v roce 

2013 bylo zřejmé, že je pro podnik ekonomicky neúnosné provozovat tuto linku luxusními 

autobusy s nadstandardními službami za nízké jízdné jako konkurence. 

K důležitým změnám došlo i v personální oblasti. K 6. květnu z funkce generálního 

ředitele společnosti odstoupil Ing. Jiří Melničuk a na základě výběrového řízení byl do funkce 

22. června jmenován třiačtyřicetiletý dopravní inženýr Ing. Petr Maxa z Chlumce. Krátce před 

tím se změnilo složení představenstva a následně i dozorčí rady, která byla ze tří na pět členů 

rozšířena o zástupce zaměstnanců. Volbami byli nominováni dva zaměstnanci, řidiči, které 

valná hromada jmenovala do funkcí členů dozorčí rady od 1. ledna 2016. 

V důsledku povolební změny ve vedení města i v souvislosti s odstoupením ředitele 

Melničuka proběhl v Dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova technicko-hospodářský 

audit. V jeho závěrech se konstatuje, že organizace sice vytvářela zisk, ale neinvestovala zpět 

do obnovy majetku. Závažným pochybením podle auditorů bylo provozování komerční linky 

do Prahy, přestože byla prokazatelně ztrátová dávno před tím, než se dopravou na ní začala 

zabývat i konkurenční společnost Student Agency, která ztrátu chomutovsko-jirkovského 

podniku ještě prohloubila. Celkový deficit za sledované období leden 2012 až květen 2015 

měl činit téměř jedenáct milionů korun. Přes tyto závažné prohřešky si bývalý ředitel nechal 

vyplácet vysoké odměny, které audit vyhodnotil jako neprůhledné a neprůkazné. 

           Nové představenstvo iniciovalo v samosprávných orgánech svých akcionářů, tedy měst 

Chomutova a Jirkova, diskusi o budoucnosti provozování trolejbusové dopravy. V minulých 

letech nedocházelo k průběžné obnově vozidlového parku trolejbusů, který pro další provoz 

vyžaduje pořízení nových vozů. Z šestnácti trolejbusů je deset starších 20 let (vyrobeny v roce 

1994 a 1995), pět jezdí již 10 let (vyrobeny v roce 2006) a jeden trolejbus byl pořízen v roce 

2009. V provozu se je podařilo udržet díky generálním opravám osmi z nich v letech 2009 až 

2011, za které podnik vynaložil přes 26 milionů korun. 

           Alternativou pořízení nových trolejbusů je jejich nahrazení autobusy na stlačený zemní 

plyn (CNG), jež je vůči budoucím rozpočtům měst méně náročné. K této variantě byl podnik 

v minulosti investičně připravován - v roce 2014 byla vybudována vlastní plnící stanice CNG a 

od září 2014 do února 2015 dopravní podnik převzal a začal provozovat 10 autobusů na CNG 

pořízených s použitím dotací Ministerstva životního prostředí. Zajištění MHD trolejbusovou 
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dopravou bude pro města vždy dražší než její zajištění autobusy na CNG a naftu, protože 

součet pořizovacích nákladů nových trolejbusů a nákladů na jejich provoz je ze své podstaty 

vyšší.   

V březnu Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova definitivně vyhrál spor s radnicí 

v Bílině. Představitelé města podle soudů lhali, když v médiích tvrdili, že při veřejné soutěži 

na provozování MHD v Bílině nasadil dopravní podnik menší vozy, než jaké podle zadání 

soutěže nasadit měl. Bílinská radnice se musela omluvit v tisku i televizi. 

  

Investice 

Nejvýznamnějšími investicemi byly úprava stávajících provozů pro vozy s pohonem na 

CNG se vstupní cenou 11 718 000 Kč, pořízení technologie plnící stanice (2. fáze) se vstupní 

cenou 3 586 000 Kč a pořízení šesti autobusů na CNG se vstupní cenou 8 200 000 Kč, přičemž 

zhruba 75 % nákladů pokryla dotace. 

 

Městská hromadná doprava 

Dopravní podnik v roce 2015 provozoval 15 autobusových a 6 trolejbusových linek 

MHD. Autobusy v závazku veřejné služby najezdily 1 142 000 km a trolejbusy 699 000 km, 

přepraveno bylo 5 033 000 cestujících. Ulicemi Chomutova, Jirkova a přilehlých obcí začalo 

jezdit deset nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG. V praxi si tak dopravní podnik 

mohl potvrdit úspornost těchto autobusů deklarovanou výrobci. Do organizace a komfortu 

cestování začala v půlce října negativně promlouvat dlouhodobá dopravní uzavírka Písečné 

ulice kvůli revitalizaci okolí kulturního střediska. Objízdná trasa byla vedena ulicí Zahradní. 
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Meziměstská linková, komerční a zájezdová doprava 

V roce 2015 autobusy DPCHJ na meziměstských linkách a smluvních zájezdech najely 

celkem 335 000 km. Z důvodu ekonomické ztráty byl ukončen provoz na komerčních linkách 

do Prahy, Kadaně a Mostu. Nadále byla zajišťována zaměstnanecká přeprava, nepravidelná 

zájezdová doprava, provoz skibusů (na snímku) a cyklobusů. 
  

  

Personalistika, mzdy 

K 31. prosinci 2015 pracovalo ve společnosti 150 kmenových zaměstnanců, meziroční 

pokles činil 33,9 %. Nejpočetnější profesí je řidič autobusu, jež tvoří 62,7 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Pracovníků v dělnické kategorii je 20,7 %, zbytek jsou technicko-hospodářští 

pracovníci. Průměrná měsíční mzda v podniku činí 25 715 Kč. V říjnu představenstvo rozhodlo 

o zvýšení mezd u zaměstnanců, jejichž plat je odvozován z hodinové sazby. Ti si od 1. ledna 

2016 přilepší o 4 Kč/hod. U řidičů jde o růst hodinové mzdy o 4,7 % na 89 Kč/hod. Dále se od 

stejného data zvýší hodnota stravenky z 90 Kč na 100 Kč, přičemž zaměstnavatel na každou 

doplácí 50 %. Dalším benefitem je 50% snížení cen zaměstnaneckých jízdenek a stávající 

poskytování 500 Kč na penzijní připojištění nebo 5 týdnů dovolené. 

O odborný rozvoj zaměstnanců dopravní podnik pečuje především formou pravidelně 

pořádaných školení, účastí pracovníků na seminářích a nákupem odborné literatury. Zajišťuje 

lékařské prohlídky zaměstnanců, dopravně-psychologická a další odborná vyšetření. Dbá na 

prevenci před pracovními úrazy, v roce 2015 byly odškodněny čtyři.  
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5. 7.  Kultura a sport Chomutov, společnost s ručením omezeným  

 

Rok 2015 byl pro největšího poskytovatele služeb v oblastech volného času, sportu a 

kultury vedeného Bc. Věrou Flaškovou rokem stabilizace po etapě rozsáhlých změn, kterými 

v předchozích letech procházel. Charakteristickým rysem uvedeného období byl rozvoj aktivit 

a rozšiřování spektra nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města i jeho návštěvníky. 

Počet spravovaných objektů se během roku navýšil o Rodinné centrum Rozmarýn. Tím došlo 

ke změně organizačního schématu, protože Rozmarýn se stal i hospodářským střediskem.  

I když vedení společnosti usilovalo o kladný hospodářský výsledek, provoz ztrátových 

objektů (hotel Kamenčák, sauna) zatížil ekonomiku natolik, že společnost vykázala záporný 

hospodářský výsledek. Naproti tomu nedošlo k vyčerpání celé provozní dotace od zřizovatele, 

nevyužito zůstalo 8 960 000 Kč. 

Nejvýznamnějšími faktory, jež ovlivňovaly celkový hospodářský výsledek společnosti, 

byly ceny energií, zejména u energeticky náročných celků typu oddychového a relaxačního 

centra či zimního stadionu. Vysoká vytíženost a návštěvnost jednotlivých zařízení naopak 

znamenaly značný nárůst na straně příjmů. U oddychového a relaxačního centra a kulturně 

společenského centra dokonce došlo překročením plánované návštěvnosti také k překonání 

plánovaných příjmů. Pozitivním prvkem byl i zvýšený zájem ze strany publika navštěvujícího 

divadelní představení. Prodej abonentních vstupenek vzrostl, a to i přes deklarované úspory 

na straně společností poskytujících zaměstnancům tyto benefity. 

V létě proběhla kontrola účetnictví Finančním úřadem pro Ústecký kraj s územním 

pracovištěm v Chomutově. Ze strany společnosti nebylo shledáno žádné pochybení.  
 

 



[127] 

 

Koncem roku město Chomutov rozšířilo objem movitého majetku na zimním stadionu 

nákupem izolačních desek na překrytí ledové plochy. Jednotlivé díly mají rozměr asi dvou 

metrů čtverečních a díky zámkovému systému do sebe zapadají jako puzzle. Poskládané tvoří 

celistvý povrch o rozměrech 28 krát 60 metrů. Tímto krokem byl naplněn prvotní plán objekt 

využívat jako multifunkční halu. Na snímku na předchozí straně první akce na izolačních 

deskách, kterou byl koncert Michala Davida. 

Opodstatněnost investice umocnilo i vítězství společnosti Kultura a sport Chomutov 

ve výběrovém řízení na organizaci zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu 

Olympiády dětí a mládeže České republiky v lednu 2016. V zapojení do podobně významné 

akce pořádané Ústeckým krajem ve spolupráci s Českým olympijským výborem spatřuje 

společnost příležitost k propagaci vlastního jména, objektů, které má ve správě, i města 

Chomutova jako celku. 

 

Oddychové a relaxační centrum 

Oddychové a relaxační centrum nabízí veřejnosti různé možnosti sportovního vyžití 

spojeného s vodou. Plavecký bazén je využíván veřejností, školskými zařízeními i sportovními 

kluby. Kultura a sport v něm pořádá pravidelné kurzy pro mateřské a základní školy v rámci 

plavecké školy, kojenecká plavání, plavání rodičů s dětmi, aquaaerobik, kondiční cvičení pro 

seniory, příměstské tábory (účastníci jednoho z nich na snímku) a také provozuje restaurační 

činnost. Z veřejných akcí byly největší plavecké závody republikového významu Memoriál 

Jaroslava Jezbery, Velká cena Chomutova nebo jeden ze závodů mistrovství ČR družstev. 

Návštěvnost překračovala plánované hodnoty a opakovaně docházelo k zaplnění nejvyšší 

povolené kapacity areálu. Do konce roku dosáhla celkového počtu 232 836 osob. 
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Zimní stadion s tréninkovou halou  
 

  
Obě ledové plochy na zimním stadionu a v tréninkové hale převážně využívá hokejový 

klub Piráti Chomutov, doplňkově pak krasobruslaři, mateřské, základní a střední školy a také 

neorganizované skupiny sportovců. Pravidelně zde probíhá veřejné bruslení pro příchozí. 

Obsazenost kluzišť v běžných časech je takřka stoprocentní. Diváky do hlediště přitahovaly 

prvoligové a od září pak extraligové zápasy Pirátů, na konci roku pak koncert Michala Davida.  

 

Letní stadion s tréninkovým zázemím 

Letní stadion s tréninkovým zázemím je tvořen dvěma 

objekty, fotbalovým hřištěm a atletickým stadionem, které mají 

svá vlastní provozně oddělená zázemí. Domácím klubem na 

fotbalovém stadionu je FC Chomutov, na atletickém TJ VTŽ 

Chomutov. Nad běžný fotbalový provoz ční kvalifikační utkání 

o postup na ME 2017 žen Česko – Itálie a přátelské utkání hráčů 

do 19 let Česko – Nizozemsko. Také na atletickém stadionu 

proběhlo několik mimořádných akcí, především to byly různé 

regionální i republikové soutěže pro mládež, například Pohár 

rozhlasu, Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a 

speciálních, krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů, z akcí pro dospělé pak tradiční Chomutovská hodinovka 

(na snímku). V roce 2015 poptávka po stadionu ze strany sportovních klubů, vzdělávacích 

zařízení i neorganizované veřejnosti významně vzrostla. 
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Městská sportovní hala 

Sportovní hala představuje optimální objekt pro komplexní přípravu sportovců i pro 

aktivity široké veřejnosti. Kromě dobré dostupnosti díky poloze v blízkosti centra je značným 

pozitivem i možnost širokého spektra aktivit. Během roku 2015 se ve sportovní hale konala 

řada významných akcí, které navíc byly atraktivní pro veřejnost. Například to byly Mistrovství 

Čech tanečních formací, zápasnická Grand Prix Chomutov, Velká cena Chomutova – Český 

pohár žactva a dorostu v judu, koncert Petra Koláře, výstava Vzdělávání 2016 a kvalifikace 

o postup do baráže na MS ve futsalu. Kapacita haly byla i v roce 2015 téměř zcela zaplněna. 

Vysoká míra obsazení haly dlouhodobými uživateli poskytovala minimální prostor k nabídce 

pronájmu široké veřejnosti. 
 

 
 

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného 

Víceúčelový sportovní areál nabízí veřejnosti a klubům celoročně tři venkovní hřiště, 

která současně umožňují široké spektrum sportovního využití. Budova se zázemím v areálu 

prošla v roce 2015 celkovou opravou, při níž byly zrekonstruovány šatny, elektrorozvody a 

vytápění, opravena byla střecha i fasáda objektu. Díky obnově venkovního prostoru i vnitřního 

zázemí byl zaznamenán zvýšený zájem zejména z řad sportovních klubů. 

 

Skatepark 

Skatepark byl využíván především v jarních a letních měsících. Návštěvnost závisela ve 

velké míře na počasí, v roce 2015 činila 1 700 osob. K 18. listopadu byl smluvní vztah o nájmu 

objektu se statutárním městem Chomutov zrušen. 
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Hotel Kamenčák 

 Na jaře bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem celého objektu. Kvůli nesplnění 

zadávacích podmínek a zájmu ze strany pouze jednoho uchazeče bylo následně zrušeno. 

Společnost Kultura a sport v roce 2015 v objektu provozovala ubytovací služby, pronájem 

kuželkářské dráhy a drobný prodej nápojů. Bohužel hotel svým dispozičním řešením (společné 

toalety) nevyhovuje současným požadavkům a přes propagaci nabízených služeb se nedařilo 

jeho kapacitu ekonomicky přijatelně naplňovat. Z důvodu nezájmu návštěvníků Chomutova 

o ubytování v objektu, navýšení provozních nákladů a následně i hospodářské ztráty byla 

činnost hotelu ukončena a k 31. prosinci byl smluvní vztah o nájmu objektu se statutárním 

městem Chomutov zrušen. 

 

Sauna 

Hospodaření sauny se i přes maximální snahu nepodařilo dostat do kladných hodnot. 

Proto byla přijata opatření, která povedou ke snížení ztrát. Jde o optimalizaci provozní doby 

a rozšíření nabídky služeb. 

 

Centrum sportu a volného času 

Dětské hřiště ve správě společnosti je oblíbené mezi dětmi všech věkových kategorií. 

Dřevěné atrakce i venkovní plochy byly pravidelně udržovány. To platí i o in-line dráze, která 

nabízí veřejnosti možnost pravidelného tréninku či využití volného času. Budova vrátnice 

byla v průběhu roku 2015 uzpůsobena marketingovým a propagačním potřebám společnosti. 

 

Rodinné centrum Rozmarýn 

Rodinné centrum Rozmarýn je určeno k rozvoji volnočasových aktivit všech generací. 

Jeho slavnostní otevření proběhlo 15. května 2015. V centru se konaly pravidelné pohybové 

aktivity, výtvarné dílny, výuka angličtiny a přednášky na rodinná témata. Proběhly také akce 

Strašidelný park (na snímku) a Vánoční pohádka s mikulášskou nadílkou, které měly nově 

otevřené rodinné centrum zpropagovat. 
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Městské divadlo 

V městském divadle se uskutečnilo v rámci abonentního předplatného 13 divadelních 

představení, která navštívilo 5 042 diváků. Mimo rámec předplatného měli diváci možnost 

zhlédnout dvě one man show Sketchman a Caveman, zábavný pořad Možná přijde i Kristián 

a Cesty Ivo Šmoldase s hostem Janem Cimickým. Pravidelně byly pořádány nedělní pohádky 

pro nejmenší a Večerníčky – taneční odpoledne pro seniory. Proběhly také koncerty, na nichž 

ze známých interpretů vystoupili Laco Deczi, Mandrage, Poutníci, a komponovaný pořad Piaf 

známá/neznámá. Významným pozitivním aspektem kulturní nabídky města Chomutova jsou 

aktivity Petra Macka, který v hodnoceném roce uspořádal pět koncertů klasické hudby. Další 

kulturní agentury představily na jevišti divadla například Miloše Nesvadbu, Ondřeje Havelku 

a Hanu Zagorovou. Na snímku herečka Barbora Hrzánová, která v chomutovském divadle 

vystoupila v hlavní roli hry Každý den, šťastný den. 
 

 
 

Mateřské školy předvedly rodičům a blízkým svá vystoupení na festivalu Mateřinka 

2015. V prostorách divadla se uskutečnilo jedenáct maturitních plesů, ples Chomutovského 

nadačního fondu, ZUŠ Chomutov, Květinový ples a ples města Chomutova. Mezi významné 

společenské akce stále neodmyslitelně patří taneční kurzy a zaměstnanecké večery několika 

velkých firem. Lunární rok v divadle pravidelně slaví národnostní menšiny. Devět přednášek 

pro zdravotníky uspořádala Česká lékařská komora. Významnou akcí celorepublikového 

rozsahu byl sjezd sběratelů a přátel ex libris, který do divadla přivedl řadu hostů ze zahraničí. 

Hlavní příjmy plynou z krátkodobých komerčních pronájmů prostor. Výhodná poloha 

v centru města je vysoce atraktivní pro firmy, školní zařízení, agentury i širokou veřejnost, 

a tak se v divadle během roku 2015 konalo ještě mnoho dalších akcí, seminářů a setkání. 
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Kulturně společenské centrum 

V roce 2015 v kině Svět a dalších prostorách kulturně společenského centra proběhlo 

1 061 filmových projekcí (60 808 návštěvníků), 3 přímé přenosy (35 návštěvníků), 4 záznamy 

přenosů (40 návštěvníků), 2 filmové festivaly (131 návštěvníků), 6 jiných záznamů populární 

a vážné hudby (179 návštěvníků), 29 školních představení (3 283 návštěvníků), 14 představení 

pro seniory (610 návštěvníků), 13 mimořádných filmových představení pro rodiny (1 113 

návštěvníků), 40 filmových představení – kino art (432 návštěvníků), 3 mimořádné akce pro 

rodiny (762 návštěvníků).  

Vestibul centra v prvním podlaží je pravidelně využíván k výstavám prací regionálních 

výtvarníků a fotografů. V roce 2015 jich zde proběhlo sedm. Kinosály jsou pronajímány na 

školení, kulturní akce či semináře, jichž se v průběhu roku uskutečnilo dvacet tři. Společnost 

provozuje v objektu kavárnu, která návštěvníkům zpříjemňuje pobyt nejen v kinosálech. 

Zázemím a zařízením nabízí kino divákům komfortní prostředí, které spolu s včasným 

nasazením premiérových představení a reprízami divácky atraktivních filmů či projekcemi 

pro rodiny s dětmi Světu zajišťuje přední místo v regionální síti kin. Tuto pozici potvrzuje fakt, 

že kino Svět dlouhodobě obsazuje třetí příčku v návštěvnosti dvousálových kin v Česku. 

 

Letní kino 

Areál letního kina byl využíván v letních měsících. Mimo promítání filmů zde proběhla 

čtyři divadelní představení zejména pro malé diváky (jedno z nich na snímku) a dvě nájemní 

akce spojené s hudební produkcí. Filmových projekcí se uskutečnilo čtrnáct – kvůli digitalizaci 

filmů a zastaralé technice byla nabídka představení podstatně omezena. V rámci festivalu 

Otevřeno v kině proběhl koncert skupin Tři sestry, Horkýže Slíže a Doctor PP. 
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Multižánrový festival Otevřeno 

Multižánrový festival Otevřeno se uskutečnil na přelomu května a června a představil 

divákům osmnáct hudebních produkcí, dvě divadelní a jedno taneční představení. Součástí 

festivalu byl charitativní ultramaraton horských kol na podporu projektu Cesta proti bolesti a 

tradičně i akce Mezi městy, kde měly příležitost uplatnit talent a nadšení osoby s mentálním 

postižením. 

Festival zahájila 29. května v klubu Hřebíkárna známá punkrocková seskupení Plexis, 

Znouzectnost a Totální nasazení. Další den byl festival věnován rocku, nejprve v podání kapel 

představujících mládí (Bags, Fast Food Orchestra, IAN, Poletíme?), pak se představili ti, kteří 

už po desetiletí píší historii této muziky (Blue Effect, Lešek Semelka - na snímku, Framus Five). 

Po pětidenní přestávce 4. června tradičně vystoupili v parku u divadla žáci Základní umělecké 

školy T. G. Masaryka Chomutov s hudebně-tanečním představením Coppélia. Ještě předtím 

diváky pobavil komik Radim Novák coby Sketchman. Festival Otevřeno se po mnohaleté 

pauze vrátil i na letní kino, 5. června zde vystoupila kapela Tři sestry, která se v Chomutově 

zastavila na počátku své koncertní šňůry k 30. výročí založení kapely. Na pódiu nechyběli ani 

slovenští Horkýže Slýže a pražský Doktor P.P. V Kulisárně se pak uskutečnil půlnoční koncert 

pop-rockové formace Eddie Stoilow. Poslední den 6. června vystoupilo před divadlem mnoho 

umělců, například pouliční divadlo 100 opic s představením Cháronovi blázni, kapely Korben 

Dallas, End Of Scream a Prague Conspiracy. 

Hlavní přínos projektu spočívá ve zvýšení zájmu obyvatel o kulturní dění i kulturu 

samotnou. Festival nabízí příležitost umělecky se vyjádřit tuzemským i zahraničním tvůrcům 

a v jeho průběhu dochází k setkávání návštěvníků z různě vzdálených míst. Přínosem je i 

dramaturgie festivalu, která si klade za cíl uspokojit svou nabídkou všechny věkové kategorie 

i příznivce nejrůznějších žánrů, většinou stojících stranou hlavního proudu kulturního dění. 
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5. 8.  Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

            Obchodní společnost Chomutovská bytová, jež sídlí v Křižíkově ulici 1098, v roce 2015 

pokračovala v činnosti z předešlých let. Tou je pronájem bytů a nebytových prostor, opravy, 

údržba, správa, modernizace bytového fondu a investiční činnost v oblasti bydlení v rozsahu, 

kterou jí určuje jediný akcionář statutární město Chomutov. 

Chomutovská bytová spravuje z větší části vlastní bytový fond a současně zajišťuje 

správu bytového fondu ve vlastnictví města, jenž zatím nebyl zprivatizován. Ve svém majetku 

má 1 351 bytových jednotek a 76 nebytových prostor. Na základě mandátní smlouvy spravuje 

277 bytových jednotek a 16 nebytových prostor ve vlastnictví města. 

Na jaře po opakovaném hlasování do zastupitelstva došlo ve společnosti ke kompletní 

změně personálního obsazení dozorčí rady i představenstva. Dosavadní ředitel Chomutovské 

bytové Jaroslav Schindler byl koncem roku odvolán a řízením byla pověřena Bc. Soňa Skalická. 

Ve společnosti pracovalo sedm zaměstnanců, z toho tři na úseku provozním, jedna na úseku 

ekonomickém a tři pracovníci na úseku vymáhání pohledávek. V říjnu ukončila v provozním 

úseku pracovní vztah zaměstnankyně, za níž se náhrada nezajišťovala, ale v rámci společnosti 

došlo k přesunutí jiného pracovníka z právního úseku na úsek provozní. 
 

 
 

Bytový a nebytový fond Chomutovské bytové a také jí do správy svěřený majetek 

města Chomutova byl nadále spravován externím dodavatelem, firmou QARK. Hlavní činností 

Chomutovské bytové je správa a údržba bytového fondu. Pro tyto účely disponuje finančními 

prostředky za nájemné od nájemců bytů a nebytových prostor, dále za pronájmy reklamních 

ploch a umístění antén mobilních operátorů a antén k internetu. Další peníze získává z tržeb 

za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, dále z tržeb za schvalovací 
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procesy spojené s takzvanou legalizací nájemních vztahů k bytům. Významným příjmem jsou 

finance získané soudní cestou. Vymáhání těchto pohledávek má za úkol právní úsek, který 

úzce spolupracuje s externím právním zástupcem a soudními exekutory. Ve spolupráci s nimi 

je zajišťováno i exekuční stěhování bytů. 

V roce 2015 pokračovala společnost v opravách a údržbě bytového a nebytového 

fondu. Velkou roli hraje stáří budov, kdy u těch starších bývá nezbytné provést rekonstrukci 

elektrorozvodů ve společných prostorách, rozvody plynu a podobně. Jen do rekonstrukcí 

elektrorozvodů ve společných prostorách bylo v roce 2015 vloženo 1,4 milionu korun. Další 

velkou položkou jsou dílčí opravy střech, které v roce 2015 stály 800 000 korun. Zhodnocena 

byla budova č. p. 3721 v Sokolské ulici, ve které proběhla výměna oken a byla zahájena 

rekonstrukce čtyř bytových jednotek a společných prostor. Vzhledem ke skutečnosti, že 

některé byty jsou přebírány exekučně, tedy často bez přítomnosti posledních nájemců, bývají 

tyto byty značně zdevastované a Chomutovská bytová pak musí přistoupit k jejich celkové 

revitalizaci. Na snímcích právě jeden ze zdevastovaných bytů v Sokolské 3721.  
 

   

 

V roce 2015 se takto postupovalo u sedmi bytů, kde průměrné náklady na revitalizaci 

překročily 100 000 Kč na bytovou jednotku. Pokračovaly i opravy dalších bytů pro nové 

nájemce, v roce 2015 bylo opraveno celkem 81 bytů. Ke zhodnocení došlo rovněž u budovy 

č. p. 1000 v ul. Jakoubka ze Stříbra, kde byla provedena výměna oken do zadního traktu. 

Celkem bylo do oprav a údržby fondu vloženo zhruba 18 milionů korun. Pro sociální účely 

Chomutovská bytová městu vrátila budovu č. p. 5164 na Kamenné.  
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5. 9.  Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková 

organizace 

 

Výchovně vzdělávací zařízení pro volný čas dětí a mládeže vzniklo v roce 1950, takže 

v hodnoceném roce oslavilo už 65 let existence. Výročí si připomnělo uspořádáním výroční 

akademie v bývalém kině Oko, kde jeho žáci i pedagogové před plným sálem představili různé 

aktivity zařízení. Naplnili tak motto Časy se mění, nadšení zůstává. Spolu s nadšením zůstává 

v čele Domečku Mgr. Milan Märc. 

Co se zájmu o Domeček týká, byl rok 2015 opět rekordní. Zájmové útvary navštěvoval 

nejvyšší počet účastníků v historii – 1 226. Počet zájmových útvarů se také mírně zvýšil, a to 

na 108. Narostl i počet akcí na 372. Vše zajišťovalo 19 interních a 25 externích zaměstnanců. 

Organizace se přitom snaží využívat dotační projekty Úřadu práce ČR a dalších poskytovatelů.  
 

 
 

Základem domečkovské činnosti je pravidelná zájmová aktivita, práce v jednotlivých 

kroužcích, na snímku činnost kroužku kuchtík. V hodnoceném roce 2015 se činnost Domečku 

neodehrávala jen ve vlastních prostorách, ale „expandovala“ i do okolních chomutovských 

škol a v řadě případů i do škol jirkovských. Tato praxe, která klade vyšší nároky na organizaci, 

trvá od roku 2014. Běžně Domeček mimo kroužků pořádá různé pravidelné akce, soutěže, 

koncerty, semináře, workshopy. Mezi největší akce patřily Mikulášská, Pálení čarodějnic, 

Chomutovský kalamář, Dětský den bez úrazu, Karneval, Masopusťáček. Velmi důležité jsou 
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aktivity, které navštěvují společně rodiče s dětmi. Jedná se o různé workshopy, semináře, ale 

i výlety a tematicky zaměřené rekreační pobyty. Domeček dále organizuje tábory, příměstské 

tábory, ozdravné pobyty či soustředění, a to doma i v zahraničí. V létě každoročně pořádá 

pobyt v Chorvatsku, o jarních prázdninách zase lyžování v Itálii. Připravuje a pořádá soutěže a 

olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem se v roce 

2015 jednalo o 38 okresních soutěží s počtem účastníků 2 019.  

Na řadě soutěží a turnajů dosahují zástupci chomutovského Domečku pozoruhodných 

úspěchů. Jde především o hudební a pěvecké soutěže (Porta, Portička, Zlatá brána), šerm 

(mistrovství České republiky, Evropy, dokonce i světa), šachy, automodelaření (mistrovství 

České republiky).  

Domeček je otevřen i takzvaným spontánním aktivitám, při kterých široká veřejnost 

může využívat posilovnu, tělocvičnu, cvičební sály, hernu stolního tenisu, stolního fotbálku a  

horostěnu. Zařízení je k dispozici i mateřským 

školám, jimž nabízí různé rukodílné a pohybo-

vé aktivity. V jeho koncepci má pevné místo 

také ekologická výchova. Podněcuje žáky i 

veřejnost ke sběru víček z plastikových lahví, 

starého papíru, kaštanů a žaludů.  

Zateplení budovy a výměna oken, které 

v Domečku proběhly o rok dříve, se ukázaly 

jako velmi ekonomicky přínosné. V roce 2015 

bylo provedeno několik menších úprav a 

oprav. Modernizací prošla kuchyňka, jež nyní 

slouží zájmovému útvaru kuchtík a také jako 

moderní školicí místnost. Opraven byl povrch 

velkého sálu. 

 Domeček slouží především žákům, ale 

i ostatním dětem a dospělým. Sleduje aktuální 

trendy a snaží se o stálý rozvoj a modernizaci 

svých aktivit. Na snímku člen úspěšného tera-

ristického kroužku Martin Chmelík s největším 

hadem chovaným v Domečku. 
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Kapitola 6.: Organizace zřízené krajem 

6. 1.  Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 

 

 Oblastní muzeum sídlí v jedné z budov bývalého jezuitského areálu v Palackého ulici. 

Kromě ředitelství, odborných pracovišť a depozitářů se tam nacházejí také přednáškový sál, 

studovna a hlavně výstavní sály s expozicemi zaměřenými na přírodní vědy a etnografii. Další 

výstavní sály má muzeum v historické radnici na náměstí 1. máje a v přilehlém kostele svaté 

Kateřiny. Příležitostně je veřejnosti zpřístupňována Hvězdářská věž, jež je součástí bývalého 

jezuitského areálu. Za výstavami a akcemi v roce 2015 do Oblastního muzea v Chomutově 

zavítalo 10 365 lidí. Ředitelem instituce je nadále Ing. Stanislav Děd.   

 Oproti předchozímu roku se počet stálých muzejních expozic rozrostl na dvanáct, když 

v prostorách v Palackého ulici přibyla expozice od Mannesmannky po VTŽ, která vznikla při 

příležitosti 120. výročí patentu poutnického válcování trub. Šest chomutovských výstavních 

souborů bylo stále umístěno v zámcích, galeriích a muzeích mimo Chomutov. 

 Zájemci o historii mohli v hodnoceném roce v muzejních prostorách navštívit čtrnáct 

zajímavých krátkodobých výstav. Vzato chronologicky to nejprve byla retrospektivní výstava 

k 75. výročí narození místního malíře Kamila Sopka, následovaná výstavou sběratelských 

kartiček s názvem Jeden Jágr za dva Kaše, jež reflektuje značný zájem Chomutovanů o lední 

hokej. Dalšími v pořadí byly Stopy času - Z jiných světů (fotografie Gabrielly Héjja a Manfreda 

Kocha), Společenské, kulturní a ideové transfery (historie příhraničí), Čechy/Böhmen – domov 

i Heimat (historie společného soužití Čechů a Němců), Lidé a události (věnováno generálům 

československé armády Kutlvašrovi a Eliášovi), Dny války v Chomutově (k 70. výročí ukončení 

války), In arte voluptas (spolek Schlaraffia), Jindřich Vytiska (retrospektiva k 80. narozeninám 

malíře), Lidé a události (věnováno děkanu Jarischovi a spisovateli Žáčkovi), Měď, stříbro a 

olovo (podnikatelka Barbara Uthmann, historická osobnost z Annabergu-Buchholze), Neznámí 

jirkovští rodáci (věnováno legionářům Seidlovi a Baierlemu) a v předvánočním období Vánoce 

v muzeu (tradiční výstava betlémů, na snímku jeden z vystavených exponátů).  
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V závěru roku 2015 a pak až do jara byly prostory na radnici vyhrazeny výstavě Světci 

a světice ze sbírek Národní galerie v Praze (recipročně za poskytnutí exponátů na mimořádně 

úspěšnou výstavu Bez hranic – Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, jež ve stejném 

období probíhala ve Valdštejnské jízdárně v Praze). Pět výstav dříve instalovaných v muzeu 

vyvezli jeho pracovníci mimo Chomutov.  

 Muzejníci připravili řadu akcí, jimiž veřejnosti připomněli 

události a osoby z historie regionu. Tradičně to byly vzpomínka na 

skladatele Theodora Veidla položením květin u pamětní desky na 

kostele ve Vysočanech (na snímku), třídenní vystavení faksimile 

první písemné zmínky o Chomutovu s názvem Na počátku bylo 

slovo, Velkopáteční mše, umožnění volného vstupu do prostor 

muzea během Dne památek a historických sídel v dubnu a Dnů 

evropského dědictví v září, červencové setkání chomutovských 

krajanů v Deutschneudorfu, kam v roce 1945 směřoval pochod 

odsunutých Němců, listopadová mše k uctění patronky svaté Ka-

teřiny a prosincové sobotní adventní koncerty v muzeu. V květnu 

pracovníci muzea organizačně zajišťovali česko-německou konfe-

renci Monumenta Viva, na níž zástupci neziskových a krajanských 

spolků, pracovníci památkové péče, architekti, historici a zástupci 

státní správy probírali způsoby a možnosti péče o kulturní dědictví v historické oblasti Sudet. 

Dvanáctá Muzejní noc byla aktuálně věnovaná kulatému výročí ukončení 2. světové války. 

Muzeum také uspořádalo křty dvou publikací – regionálního titulu Puškařství ve Vejprtech a 

obsáhlého katalogu Všemu světu na útěchu věnovaného stejnojmenné expozici, na snímku 

ho křtí ředitel muzea Stanislav Děd.  
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6. 2.  Krajská zdravotní, a. s., - Nemocnice Chomutov, o. z. 

 

 Nemocnice Chomutov je jedním z pěti odštěpných závodů akciové společnosti Krajská 

zdravotní, která je největším poskytovatelem zdravotní péče a současně jedním z největších 

zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. K 31. prosinci 2015 zaměstnávala 6 734 pracovníků, 6 487 

přepočtených na místa. Generálním ředitelem společnosti je Ing. Petr Fiala, chomutovskou 

nemocnici z pozice ředitele zdravotní péče do poloviny roku vedl MUDr. Jiří Mrázek, jehož 

v červnu vystřídala MUDr. Irena Voříšková. Ta je primářkou anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení a do svého jmenování působila i jako zástupkyně ředitele zdravotní péče. 

 Rok 2015 byl pro Krajskou zdravotní z pohledu ekonomiky úspěšný. Dobré výsledky 

hospodaření v roce 2014 spolu s novou úhradovou vyhláškou, která umožňuje zdravotnickým 

zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven, vytvořily podmínky pro navýšení 

mezd zaměstnanců o 5 % od začátku roku. Stejně tak byl zvýšen příspěvek studujícím lékařům, 

farmaceutům, všeobecným sestrám a radiologickým asistentům na pět tisíc korun měsíčně. 

Ústecký kraj v rámci úsilí o stabilizaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů nově přidává sedm 

tisíc korun měsíčně, což možné stipendium od Krajské zdravotní navyšuje až na celkových 

dvanáct tisíc korun měsíčně. 
 

  

Pro nemocnici v Chomutově společnost v hodnoceném roce čerpala investiční dotace 

v celkové výši 124 077 550 korun. Největší investicí byl nákup lineárního urychlovače, který 

stál necelých 86 milionů korun, z čehož více než 71 milionů pocházelo právě z dotace. Přístroj 

patří k nejnovější generaci ozařovací techniky a umožňuje nejmodernější metody modulační 
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a obrazem řízené radioterapie a tím výrazně zdokonaluje ozařování. Onkologicky nemocným 

pacientům slouží od 23. listopadu. S přispěním dotace 12,5 milionu korun bylo obnoveno a 

zmodernizováno přístrojové vybavení iktového centra neurologického oddělení. Především 

šlo o přístroje pro diagnostiku a vysoce odbornou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, 

některé putovaly také na rehabilitační a ergoterapeutické pracoviště, jež je nedílnou součástí 

komplexní péče o lidi postižené mozkovou mrtvicí. Přes milionové investice je chomutovská 

nemocnice dlouhodobě podfinancovaná. Veřejnost zneklidňuje především nevlídné prostředí 

budov, kde dojem kazí stará výmalba, opotřebovaný nábytek, oprýskané a občas i děravé zdi. 

Zhoršila se také dostupnost zdravotní péče, když v posledních letech byla zrušena některá 

lůžková oddělení (otorinolaryngologické, plicní, kožní, urologické) a také z řady dalších odešlo 

nemálo kvalitních lékařů. O stav a koncepci nemocnice se začali zajímat i chomutovští radní a 

zastupitelé. 

V nemocnici v roce 2015 fungovala následující pracoviště: anesteziologicko-resusci-

tační oddělení, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, hematologicko-trans-

fuzní oddělení, chirurgické oddělení, interní oddělení, kožní oddělení, léčebna dlouhodobě 

nemocných, neurologické oddělení, oční oddělení, oddělení centrálních operačních sálů, 

oddělení hlavní sestry, oddělení klinické biochemie, oddělení klinické psychologie, oddělení 

nukleární medicíny, oddělení zdravotnické dopravy, onkologické oddělení, ortopedické oddě-

lení, otorinolaryngologické oddělení, patologické oddělení, plicní oddělení, radiodiagnostické 

oddělení, rehabilitační oddělení, urologické oddělení a lékárna. Oddělení onkologické, 

neurologické a nukleární medicíny stále spadají do kategorie takzvaných center excelence 

Krajské zdravotní. Znamená to, že jde o vysoce specializovaná pracoviště, jež poskytují péči 

na špičkové evropské úrovni a také se podílejí na vývoji nových metod v oboru a na jejich 

zavádění do praxe.   

 Pro nemocnici v Chomutově na konci roku pracovalo 923 zaměstnanců, na přepočtená 

pracovní místa to bylo 876,6. Lékařů a zubních lékařů bylo 134, farmaceutů 6, sester a 

porodních asistentek 390, do kategorie ostatního 

zdravotnického personálu spadalo 235 osob, do 

kategorie technicko-hospodářští pracovníci a 

provozní personál 158 osob. V hodnoceném roce 

chomutovská nemocnice provedla 3 776 operací 

a 227 260 ambulantních ošetření. Hospitalizovala 

16 874 pacientů, celkový počet ošetřovacích dnů 

byl 76 507, průměrná ošetřovací doba činila 4,53 

dne. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 377 lůžek, 

z toho 46 bylo na jednotce intenzivní péče. Lůžka 

byla využita na 57,77 %. Samostatná evidence 

léčebny dlouhodobě nemocných uvádí 81 lůžek 

s využitím na 90,5 %. Hospitalizovaných bylo 378, 

počet ošetřovacích dnů 26 755 a průměrná doba 

péče 73,78 dne.   
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Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek 
 

Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě ozbrojené složky – republiková Policie České 

republiky a městem zřízená Městská policie Chomutov. Jejich kompetence a pravomoce se 

částečně prolínají, ale při řešení běžných problémů se obyvatelé města častěji setkávají s prací 

městské policie, která se stala základním nástrojem udržení pořádku. Republiková policie se 

zaměřuje na kriminalitu a závažná bezpečnostní a pořádková rizika. Následující podkapitola 

je mírně zkrácenou a stylisticky upravenou zprávou územního odboru policie. Obraz činnosti 

je zkreslený faktem, že odbor do statistik zahrnul údaje jen za prvních jedenáct měsíců roku. 

 

7. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 
 

          Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov (dále ÚO Chomutov) je 936 km2, 

počet evidovaných obyvatel je 124 644 (k 1. 1. 2015). Pod ÚO Chomutov spadají dvě obce 

s rozšířenou působností, 44 obcí a 173 částí obcí. Vedoucím ÚO je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. 
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 

            V průběhu roku nedošlo na teritoriu ÚO Chomutov ke změně operativně bezpečnostní 

situace. Podle statistických přehledů, které byly v době zpracování zprávy k dispozici, nadále 

pokračuje značné snižování nápadu kriminality. Oproti roku 2014 činil rozdíl 1 028 případů. 

Celkem byl odborem evidován nápad 2 872 trestných činů, co je o 26,35 % méně. Znamená 

to 230 trestných činů na 10 tisíc obyvatel. Současně s tím došlo i k obdobně velkému snížení 

počtu objasněných trestných činů o 26,89 % (celkem o 615 případů). Objasněno bylo 1 672 

trestných činů, tj. 183 na 10 tisíc obyvatel. Stíháno bylo 1 656 osob (o 414 méně oproti roku 

2014), což je pokles o 20 %. Objasněnost celkové kriminality dosáhla 58,22 %.  

 

             

1.1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly. 
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Razantní snižování nápadu trestné činnosti lze přičíst na vrub mimořádnému nápadu 

v roce 2013. Rovněž jde o přesun z uliční kriminality do kriminality skryté, páchané pomocí 

počítačů (podvody na serverech Aukro, Bazoš apod.), a také o podvody v oblasti poskytování 

různých půjček, které následně nejsou spláceny. Takové případy jsou nahlašovány s výrazným 

zpožděním, kdy poškození se nejprve sami snaží zjednat nápravu. Dále lze snížení nápadu 

přičíst zvýšení zaměstnanosti v regionu, kdy jsou lidé nově zaměstnáni u firmy Amazon, která 

prováděla velké náborové akce pro velkosklad v Dobrovízi a pracovníky do zaměstnání zdarma 

přepravuje. Také může jít o periodické kolísání nápadu, které se projevuje dlouhodobě.  

 Z celkového nápadu kriminality bylo nadále nejvíce evidováno majetkových trestných 

činů - 46,55 % (1 337 případů). Další v pořadí je zbývající kriminalita 18,34 %, hospodářské 

trestné činy 13,23 %, ostatní trestné činy 11,97 %, násilné trestné činy 8,14 % a mravnostní 

trestné činy, jež jsou zastoupeny 1,74 %. Z přehledu je zřejmé, že nejvyšší počet trestných činů 

na 10 tisíc obyvatel je u majetkových, konkrétně 107 případů, naopak nejnižší u mravnostních, 

4 případy. U všech sledovaných kategorií došlo k poklesu nápadu. U trestných činů krádeže 

vloupáním o 298 případů, u trestných činů krádeže prosté o 389 případů. 

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je možno konstatovat, 

že 48,92 % případů se vyskytuje v rámci chomutovských útvarů. Tento trend je dlouhodobý a 

vždy se pohybuje se kolem 50 % celkového nápadu. Nejzatíženějším útvarem bylo OOP Jirkov 

(649 případů), které v roce 2015 vystřídalo dlouhodobě vedoucí OOP Chomutov město (602 

případy). OOP Jirkov se na celkovém nápadu podílí 22,59 %, OOP Chomutov - město 20,96 % 

a OOP Kadaň 11,45 %. Naopak nejnižší část nápadu vykazuje OOP Vejprty s 2,85 %. 
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Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO 

 Na nápad trestné činnosti v teritoriu ÚO Chomutov má vliv řada faktorů. Zejména se 

k nim řadí následující. Sociální – stále velmi vysoké procento nezaměstnaných, i když došlo 

ke snížení proti roku 2014. Vysoká míra nezaměstnanosti znamená menší kupní sílu obyvatel 

a vyšší náchylnost k trestné činnosti. Demografické - Chomutovsko je příhraniční oblast, 

z čehož vyplývá vyšší počet cizinců, kteří přijíždějí kvůli nákupům, ale i sexuálním zážitkům. 

Pět velkých měst poskytuje větší anonymitu vedoucí k nárůstu pouliční kriminality a situaci 

ovlivňuje i sousedství podobně postiženého Mostu. Bezpečnostní situaci hlavně u majetkové 

trestné činnosti negativně ovlivňují také stále se rozšiřující průmyslové zóny u Chomutova, 

Kadaně a Klášterce nad Ohří.  

 

Pachatelé trestné činnosti 

           V souvislosti s poklesem nápadu trestné činnosti poklesl ve sledovaném období i počet 

stíhaných pachatelů. Ve srovnání s rokem 2014 jich bylo o 414 méně. Obdobně jako v roce 

2014 tvoří strukturu pachatelů trestné činnosti v první řadě recidivisté (55,07 %).  

 

1. 1.-30. 11. 
počet  

pachatelů 

z toho tj. v % z toho tj. v % z toho tj. v % 

recidiva  dětí  mladiství  

2014 2 070 1 140 55,07 % 48 2,31 % 49 2,36 % 

2015 1 656 916 55,31 % 17 1,02 % 39 2,35 % 

 
Oběti trestné činnosti 

 Mezi typické oběti loupežných přepadení patří obsluhy čerpacích stanic, barů a jiných 

objektů, což jsou ve většině případů ženy ve věku okolo 30 let. V poslední době patří mezi 

časté oběti majetkové trestné činnosti také senioři a osoby handicapované. Tyto osoby se 

vzhledem k věku a zdravotním problémům velmi těžko brání, a tak zvýšení bezpečnosti této 

skupiny Policie ČR bere jako jednu z priorit. Za hodnocené období bylo řešeno celkem 159 

případů (o 40 více než v roce 2014) vykazujících znaky domácího násilí, na jejichž základě 

bylo vykázáno 19 osob (o 3 více než v roce 2014).  

 

Pátrání po osobách a věcech 

 Za rok 2015 bylo na ÚO Chomutov vyhlášeno pátrání po 465 osobách. Rozborem bylo 

zjištěno, že nejvíc je osob hledaných na příkaz k zatčení. Tento počet činí 30,32 % z celkového 

počtu vyhlášených pátrání. Dále došlo k navýšení pátrání po svěřencích různých ústavů, kde 

se počet navýšil z 87 případů v roce 2014 na 109 v roce 2015. Často jde o opakované útěky. 

V roce 2015 bylo také vyhlášeno pátrání po 83 vozidlech. Z toho bylo 79 vozidel dvoustopých 

a čtyři vozidla jednostopá. Nejvíce bylo osobních vozidel, a to 65, což je 78,31 % případů. 

Dále bylo vyhlášeno pátrání po 73 registračních značkách (SPZ) a vypátráno jich bylo pouze 

12, tedy 16,43 %. I v této oblasti došlo k poklesu nápadu. 
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Přestupky 

 Obdobě jako u trestních věcí byl zaznamenán pokles i v oblasti přestupků, a to jak 

v nápadu, tak i v dalších ukazatelích. Od ledna do listopadu 2015 napadlo 10 459 přestupků 

(o 2 004 méně než za stejné období roku 2014), což je o 16,07 % méně. Největší podíl na tom 

má pokles přestupků řešených na místě, kde došlo ke snížení přestupků řešených v blokovém 

řízení o 1 281 případů. Oznámeno bylo celkem 1 938 přestupků, což je méně o 62 než v roce 

2014. Z přehledů a statistik z předchozích let je zřejmé, že nápad i objasněnost mají kolísavou 

tendenci, tedy že nedochází k razantnímu navyšování, ale vývoj nápadu přestupků sleduje 

křivku nápadu trestné činnosti.   

 

Majetková kriminalita 

 Celkově došlo u trestné činnosti majetkového charakteru ke snížení nápadu o 33,97 %. 

K jednotlivým druhům trestných činů je možno konstatovat, že k nejvyššímu poklesu došlo 

u krádeží vloupáním. Bylo jich o 298 méně než v roce 2014, tedy méně o 46,05 %. Na tomto 

snížení se nejvíce podílí nápad u vloupání do objektů označených jako ostatní, kde došlo ke 

snížení o 188 případů, tedy o 41,87 %. U krádeží věcí z automobilů došlo ke snížení o 43,6 %, 

když jich bylo o 92 méně. Krádeží samotných motorových vozidel bylo 66, z toho objasněno 

25, vyjádřeno v procentech 37,87 %. Ke vloupání do restaurací došlo devětkrát, z čehož bylo 

pět případů objasněno, tedy 55 %. Ke vloupání do prodejen v hodnoceném období došlo ve 

24 případech, z nichž bylo objasněno 11 případů, objasněnost tedy činí 45,83 %. V žádném 

z případů způsobená škoda nepřesáhla 100 000 Kč, obvykle se pohybovala okolo 20 000 Kč. 

 

Hospodářská kriminalita 

 Za hodnocené období roku 2015 bylo evidováno 380 trestních věcí (o 91 méně než 

v roce 2014), došlo tedy k poklesu o 19,32 %. Objasněno bylo 243 věcí, čímž došlo rovněž 

k poklesu, a to o 28,73 %. Objasněnost činů hospodářské kriminality byla 63,94 %. Nejčastější 

byly úvěrové podvody, ale byl u nich rovněž zaznamenán pokles proti roku 2014, a to o 90 

případů.  

 

Korupce 

 V rámci územního odboru nebylo prokázáno žádné korupční jednání policistů nebo 

občanských zaměstnanců Policie ČR.  

 

Mravnostní kriminalita 

 V oblasti mravnostní kriminality došlo ke snížení nápadu o 13 případů, z 63 v roce 

2014 na 50 v roce 2015. Nejzávažnější je pohlavní zneužívání, kde došlo ke snížení z dvanácti 

na devět případů. U pohlavního zneužívání v závislosti došlo k nárůstu ze čtyř na pět případů. 

Znásilnění je evidováno šest, což je o čtyři méně než v roce 2014. V hodnoceném období 

nebyly zaznamenány případy, které by vykazovaly známky sériové trestné činnosti nebo by 

přesahovaly hranice okresu. Dále byla prověřována také řada skutků souvisejících s užíváním 

sociálních sítí a internetu obecně.  
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Násilná kriminalita 

 Násilná kriminalita zaznamenala pokles nápadu o 70 věcí, na celkově 234 případů 

v roce 2015. Pokles tak činí 23,02 %. Zaznamenány byly tři vraždy. Oproti roku 2014 došlo 

k poklesu u trestných činů loupeže o 38,46 % (o 20 méně než v roce 2014). U trestných činů 

loupeží je nejvíce pouličních loupeží. Došlo i k mírnému snížení počtu ublížení na zdraví, a to 

o sedm případů, a porušování domovní svobody o pět případů.  

 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

 Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy byla ve stejných intencích jako v roce 

2014 a byla zaměřena především na krádeže železa a barevných kovů. V rámci zvýšeného 

dohledu byly realizovány bezpečnostní akce zaměřené na trestnou činnost majetkového 

charakteru. K této problematice jsou přijímána i vlastní opatření ve sběrnách druhotných 

surovin. Pozornost je nadále věnována hlavnímu nádraží Chomutov, kde se ve větší míře 

shromažďují, zejména v zimních měsících, občané bez trvalého bydliště - bezdomovci.  

 

Extremismus 

            Ve sledovaném období roku 2015 bylo v okrese Chomutov řešeno pět trestných činů 

extremistického charakteru. 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V teritoriu ÚO Chomutov došlo v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 ke zvýšení počtu 

dopravních nehod o 11,89 %. Celkem jich bylo evidováno 1 336. Na nárůstu se nepodílí ani 

tak vyšší nekázeň účastníků jako praxe pojišťoven, které požadují po účastnících prošetření 

nehody policií, a tak dochází i k šetření dopravních nehod, které jinak není nutno hlásit a 

jdou vyřídit na tzv. euroformulář.  

 Co se následků dopravních nehod týká, tak při nich zemřelo devět osob, což je o čtyři 

osoby méně než v roce 2014. Těžce zraněno bylo 44 osob (o 3 více) a lehce zraněných osob 

bylo 255 (o 9 méně). Škoda na vozidlech byla odhadnuta na částku 54 018 100 korun, která 

je o 7 164 300 korun vyšší než v roce 2014. Nejčastější příčinou dopravních nehod je i nadále 

nesprávný způsob jízdy, který se na dopravní nehodovosti podílí 50,82 %, dále je to nedání 

přednosti v jízdě (19,08 %) a nepřiměřená rychlost (15,11 %). Tyto dvě kategorie si proti roku 

2014 vyměnily pořadí. V hodnoceném období bylo zjištěno 53 dopravních nehod spáchaných 

pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, což je o 4 případy méně. Ke zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu odbor organizuje vlastní okresní dopravně-bezpečnostní akce, 

do nichž jsou mimo dopravní služby zařazovány i základní útvary pořádkové služby a oddělení 

hlídkové služby. 

 

Oblast veřejného pořádku 

 Na Chomutovsku je oblast veřejného pořádku dlouhodobě stabilizována bez větších 

výkyvů či mimořádných událostí.  
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Oblast organizační a personální 

 K 31. prosinci 2015 byl plánovaný stav 400 tabulkových policejních míst, ale skutečný 

stav byl 396. Občanských pracovníků bylo tabulkově plánováno 20, skutečnost byla 21. 

 

Prevence 

Oblasti prevence je nadále věnována vysoká pozornost. Na zajišťování preventivních 

akcí se podílejí policisté základních útvarů, služby dopravní policie i služby kriminální policie a 

vyšetřování. Na snímku setkání policistů s dětmi z mateřské školy v Růžové ulici. 
 

  

Ostatní 

 Na Chomutovsku je spolupráce s vedením měst a obcí na dobré úrovni. Jednotlivé 

útvary, v jejichž teritoriu působí městské policie, s těmito úzce spolupracují, zejména při 

využívání kamerových systémů a při společném zajišťování akcí většího rozsahu.  

 

Závěr 

 Struktura nápadu trestné činnosti a vývoje bezpečnostní situace v hodnoceném roce 

odpovídala specifikám teritoria územního odboru, změnám v trestním zákoně a změnám 

v organizaci Policie ČR. Prioritami pro činnost ÚO Chomutov zůstávají nadále problematika 

motorových vozidel, pouliční násilná trestná činnost a majetková trestná činnost. 
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7. 2.  Činnost Městské policie Chomutov 
 

 Městská policie Chomutov se v roce 2015 stejně jako v předchozích letech starala 

o veřejný pořádek a plnila další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb. a zvláštních právních 

předpisů. Vycházela z konkrétních potřeb města Chomutova jako organizace reprezentované 

jeho vedením a zastupitelstvem a také z potřeb a požadavků obyvatel města, jejich podnětů 

a stížností či z poznatků na základě vlastního zjištění strážníků.  

            V organizační rovině ale Městská policie Chomutov v uvedeném roce prošla zásadními 

změnami. Odstartovalo je nové vedení města, jež v předtuše praktik hraničících s trestnými 

činy neprodleně po nástupu do funkce nechalo zpracovat audit činnosti organizace. Ten pro 

nezasvěcené přinesl šokující výsledky. Ještě ale než se je mohla dozvědět veřejnost, došlo 

k události, která mnohé naznačovala – 16. března z funkce ředitele na vlastní žádost odešel 

Ing. Bc. Vít Šulc, jenž stál v čele organizace od roku 2009 a předtím byl šest let zástupcem 

ředitele. Brzy ho následovali další dva lidé z vedení. Ukázalo se totiž, že ředitel a další tři lidé 

si pravidelně vypláceli neúměrně vysoké a neodůvodnitelné odměny, jejichž úhrn za pět let 

činil deset milionů korun. Mohli si to dovolit díky tomu, že rozpočet byl sestavovaný na více 

strážníků, než kolik jich ve skutečnosti sloužilo. Ale audit odhalil i další prohřešky. Například 

zatímco pro výkon služby měli strážníci dvě ojetá auta, vedení mělo i pro své soukromé účely 

čtyři zánovní vozy. Na spoustu zakázek nebyla vypisována výběrová řízení, chyběly smlouvy, 

objednávky. Zakázky dostávaly i firmy spřízněné příbuzensky se členy vedení. Nenašly se čtyři 

nově zakoupené elektroskútry. Takto byl výsledek auditu prezentován v médiích, ale samotná 

zpráva auditora zveřejněna nebyla.  

            Na uvolněný post ředitele bylo vypsáno 

výběrové řízení. Konkurzu se zúčastnilo jede-

náct uchazečů, z nichž zvítězil a novým ředi-

telem Městské policie Chomutov se stal dvaa-

čtyřicetiletý Tomáš Douda. Ten osmnáct let 

pracoval na celní správě, kde nejprve odha-

loval a objasňoval celní úniky. Po absolvování 

právnické fakulty působil na právním referátu 

správy. Poté odešel do advokacie a přes tři 

roky pracoval jako právní koncipient u jedné 

z chomutovských advokátních kanceláří. Je též 

bývalým zápasníkem a současným předsedou 

zápasnického klubu Czech Wrestling Chomutov. 

 Také mezi řadovými zaměstnanci došlo k několika změnám. Během roku nastoupilo 

deset nových strážníků a po výběrovém řízení byla obsazena další čtyři nově zřízená místa 

obsluhy kamerového systému a pultu centrální ochrany objektů. Na konci roku u Městské 

policie Chomutov pracovalo 69 zaměstnanců, z nichž bylo 55 strážníků a 2 čekatelé. Všichni 

zaměstnanci měli minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.  
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 Pokračoval osvědčený systém využívání asistentů prevence kriminality, na jejichž 

mzdy byly opět získány dotace. V září byla založena taktická skupina strážníků, která byla 

v rámci ochrany veřejného pořádku vyčleněna především na rizikové zákroky. Ve druhém 

pololetí roku proběhlo doplnění vozového parku dvěma novými Škodami Octavia (na snímku 

si je strážníci oficiálně přebírají u radnice, vlevo ředitel Tomáš Douda), přezbrojení novými 

pistolemi a vybavení dalšími technickými prostředky. Vybraní strážníci byli proškoleni na 

obsluhu radaru – měření rychlosti, další zvolení strážníci byli odborně vyškoleni k odchytu 

nebezpečných zvířat. Během roku došlo v sídle městské policie v Dřínovské ulici k vybudování 

nového sociálního zázemí a vybavení místností strážníků a asistentů prevence kriminality. 

 Za rok 2015 strážníci Městské policie Chomutov vykázali řešení 3 466 přestupků 

v blokovém řízení. Z toho v oblasti provozu na pozemních komunikacích bylo 1 551, dalších 

50 přestupků bylo spácháno překročením povolené rychlosti. Přestupků proti veřejnému 

pořádku bylo 871, proti občanskému soužití 25, proti majetku 166. Na úseku ochrany proti 

alkoholismu a jiným toxikomaniím bylo řešeno 15 přestupků, zbylých 788 deliktů spadá do 

kategorie ostatní. Dohromady v blokovém řízení uložili chomutovští strážníci pokuty za 

906 450 Kč. Dalších 3 384 případů bylo jako podezření ze spáchání přestupku postoupeno 

k řešení příslušným orgánům. V oblasti provozu na pozemních komunikacích jich bylo 716, na 

úseku veřejného pořádku 1 611, občanského soužití 22, ochrany majetku 90 a zbývajících 

945 případů nespadalo ani do jedné z předchozích kategorií. Ani jednou nemuseli strážníci 

předávat případ Policii ČR s podezřením na spáchání trestného činu. Stejně tak při plnění 

pracovních povinností nebyli strážníci ani jednou vystaveni napadení a žádný z nich nemusel 

použít střelnou zbraň. 
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   C H O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č.  1/2015, 
 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 2. 3. 2015 usneslo vydat na základě 

ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 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 1 

Zákaz provozování 

Na celém území města, se zakazuje provozování: 

a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích; 
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích; 
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

 

Článek 2 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 

podobných her, ze dne 15. 9. 2014. 

 

Článek 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu1) účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 
................................................. ................................................. 

JUDr. Marek Hrabáč 
1. náměstek primátora 

Ing. Daniel Černý 
primátor 

 
                         
Vyvěšeno na úřední desce dne:2)  3.3.2015  
Sejmuto z úřední desky dne:   ……. …… 2015 
                                                           
1)

 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
2)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………… 



 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   C H O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
  
Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 21. 9. 2015 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 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: 
  

Článek 1 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 

  
V obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 ze dne 17. 6. 2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, se  ruší příloha č. 1 a příloha č. 2 a nahrazuje se novou přílohou č. 1 a č. 2, a to 

z důvodu rozšíření počtu lokalit, ve kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích. Nové přílohy č. 1 a č. 2 jsou přílohou této vyhlášky. 

  
Článek 2 
Účinnost 

  
Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 095/15 ze dne 
21. 9. 2015 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
  
  
  
  
 
..........................................     .......................................... 
     JUDr. Marek Hrabáč                Ing. Daniel Černý 
     náměstek primátora                             primátor města 
  
  
  
 
  
Vyhlášeno dne[1]:    Sejmuto dne:   Účinnost ode dne:  

 
 [1] Viz. § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a):………………………... 
 



Příloha č. 1 OZV  č. 1/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Seznam vymezených lokalit, ve kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích: 

 

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 u Nemocnice a okolí vymezená ulicemi: 

Kochova, Edisonova, Dr. Jánského, Spořická, Čechova, Holečkova 

 

8) Lokalita sídliště Kadaňská a okolí, vymezená ulicemi: 
Kadaňská, Na Průhoně, Klicperova, Adámkova, Alešova 

 

9) Lokalita ul. Lipská  
Od Kina Oko a jeho parkoviště, včetně travnaté plochy směrem k trati, až k č. p 2261 včetně 
parku u kostela sv. Barbory a parku směrem k areálu Veros, Mýtná, Kostelní, ohraničená 
korytem řeky Chomutovka 

 
10) Lokalita ul. Bezručova, vymezená ulicemi: 

Kostelní, Bezručova, obchodní centrum, koryto řeky Chomutovka, ul.  Úzká 

 

11) Lokalita okolí základní školy Akademika Heyrovského, vymezená ulicemi: 
Akademika Heyrovského, Jiráskova, Seifertova, Lužická, Bezručova 
 

12) Lokalita okolí areálu Severka, Úřad práce, vymezená ulicemi: 
Blatenská, Cihlářská vč. prostoru okolo bytových domů, Moravská 

 

13) Lokalita vlakové zastávky Chomutov – město 
 

14) Lokalita Březenecká, okolí nákupního centra a objektu Krystal, vymezená ulicemi: 
Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod Strážištěm, včetně okolí ZŠ a nákupního centra 



 
15) Lokalita Březenecká II, okolí zdravotního střediska, nákupního centra a bývalého kina 

Evropa, vymezená ulicemi: 
Březenecká, Kundratická, Dřínovská 

 
16) Lokalita sídliště Kamenná, vymezená oválem ulice Kamenná  

 

17) Lokalita sídliště Kamenný Vrch, s hranicemi: 
Po hranici lokality č. 15 ul. Kamenná na křižovatku s ulicí Zahradní, ulicí Zahradní až po 
křižovatku s ulicí Výletní a její napojení u Jasmínové, po hranici katastru podél ulice Březový 
Vrch k mostu přes podkrušnohorský přivaděč, za obytnými bloky ul. Hutnická k 17. listopadu 
a podél komunikace ke křižovatce s ulicí Březový Vrch a Kamenná 

 

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: 
Mostecká, Kosmonautů, Alfonse Muchy, Zadní Vinohrady, areál Zadní Vinohrady, sportovně a 
kulturně společenský areál, areál Aquasvěta 

 
22) Lokalita ZŠ ul. Havlíčkova, vymezená ulicemi: 

Václavská vč. prostoru v okolí bytových domů, Kostnická, Havlíčkova, Husova 
 

23) Lokalita Luna a okolí, vymezená ulicemi: 
Blatenská, Rooseweltova, Šafaříkova 

 
24) Lokalita střed města II vymezená ulicemi: 

Na Příkopech, Mostecká, Vinohradská, Dukelská, Vodní, Křivá, Na Bělidle, Riegrova  
 



Příloha č. 2 OZV č. 1/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

Seznam vymezených lokalit, ve kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích: 

 
 

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 u Nemocnice a okolí vymezená ulicemi: 

Kochova, Edisonova, Dr. Jánského, Spořická, Čechova, Holečkova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) Lokalita sídliště Kadaňská a okolí, vymezená ulicemi: 
         Kadaňská, Na Průhoně, Klicperova, Adámkova, Alešova 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9) Lokalita ul. Lipská  

Od kina Oko a jeho parkoviště, včetně travnaté plochy směrem k trati, až k č. p 2261 včetně 

parku u kostela sv. Barbory a parku směrem k areálu Veros, Mýtná, Kostelní, ohraničená 

korytem řeky Chomutovka 

 

 

 

 

 

 

  



10) Lokalita ul. Bezručova, vymezená ulicemi: 
Kostelní, Bezručova, obchodní centrum, koryto řeky Chomutovka, ul. Úzká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11) Lokalita okolí základní školy Akademika Heyrovského, vymezená ulicemi: 
        Akademika Heyrovského, Jiráskova, Seifertova, Lužická, Bezručova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



12) Lokalita okolí areálu Severka, Úřad práce, vymezená ulicemi: 
        Blatenská, Cihlářská vč. prostoru okolo bytových domů, Moravská 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13) Lokalita vlakové zastávky Chomutov – město 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14) Lokalita Březenecká, okolí nákupního centra a objektu Krystal, vymezená ulicemi: 
Březenecká, Kundratická, Stavbařská, Pod Strážištěm, včetně okolí ZŠ a nákupního centra 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15) Lokalita Březenecká II, okolí zdravotního střediska, nákupního centra a bývalého kina Evropa, 
vymezená ulicemi: 

        Březenecká, Kundratická, Dřínovská 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



16) Lokalita sídliště Kamenná, vymezená oválem ulice Kamenná  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



17) Lokalita sídliště Kamenný Vrch, s hranicemi: 
Po hranici lokality č. 15 ul. Kamenná na křižovatku s ulicí Zahradní, ulicí Zahradní až po 
křižovatku s ulicí Výletní a její napojení u Jasmínové, po hranici katastru podél ulice Březový 
Vrch k mostu Přes Podkrušnohorský Přivaděč, za obytnými bloky ul. Hutnická k 17. listopadu a 
podél komunikace ke křižovatce s ulicí Březový Vrch a Kamenná. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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: 
Mostecká, Kosmonautů, Alfonse Muchy, Zadní Vinohrady, areál Zadní Vinohrady, sportovně a 
kulturně společenský areál, areál Aquasvěta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22) Lokalita ZŠ ul. Havlíčkova, vymezená ulicemi: 
Václavská vč. prostoru v okolí bytových domů, Kostnická, Havlíčkova, Husova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



23) Lokalita Luna a okolí, vymezená ulicemi: 
Blatenská, Rooseweltova, Šafaříkova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24) Lokalita střed města II vymezená ulicemi: 
Na Příkopech, Mostecká, Vinohradská, Dukelská, Vodní, Křivá, Na Bělidle, Riegrova 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   C H O M U T O V 
 

Nařízení č. 3/2015, 
 

o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel, střežení odtažených 

silničních vozidel a za přiložení a odstranění technických prostředků 

k zabránění odjezdu vozidla, na území města Chomutova 
 
 
Rada statutárního města Chomutova se usnesla dne 31. 8. 2015 svým usnesením č. 343/15 vydat na 
základě ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Tímto nařízením se stanovuje maximální cena zboží: 

a) Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vybraných druhů silničních vozidel1) (dále jen 
„nucený odtah“), podle podmínek stanovených jiným právním předpisem2), včetně souvisejících 
úkonů, zejm. střežení na odstavné ploše a případného přitažení zpět. 
b) Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických 
prostředků k zabránění odjezdu vozidla, podle jiného právního předpisu 3). 

 
Čl. 2 

Maximální ceny 
 

1) Maximální ceny jsou tímto nařízením stanoveny takto: 
 

a) Maximální cena za úplný nucený odtah se stanoví ve výši Kč 1.500,- (slovy: jeden tisíc pět 
set Korun českých). Úplným nuceným odtahem se rozumí: nucený odtah vozidla, jenž 
dospěl přinejmenším do fáze započetí vykládání odtahovaného vozidla na odstavné ploše 

b) Maximální cena za neúplný nucený odtah se stanoví ve výši Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc 
Korun českých). Neúplným nuceným odtahem se rozumí: nucený odtah vozidla, jenž 
dospěl přinejmenším do fáze započetí fyzického nakládání odtahovaného vozidla, avšak 
nedospěl do fáze započetí vykládání odtahovaného vozidla na odstavné ploše 

c) Maximální cena za zjednodušený nucený odtah se stanoví ve výši Kč 1.200,- (slovy: jeden 
tisíc dvě stě Korun českých). Zjednodušeným nuceným odtahem se rozumí nucený odtah, 
kdy je vozidlo dočasně umístěno na odtahový vůz, jeho poodjetí na vhodné místo a 
následné vrácení zpět po odpadnutí důvodů, na základě kterých bylo vozidlo odtaženo. 



d) Maximální cena za započatý nucený odtah nebo za započatý zjednodušený nucený odtah 
se stanoví ve výši Kč 700,- (slovy: sedm set Korun českých). Započatým nuceným 
odtahem nebo započatým zjednodušeným nuceným odtahem se rozumí takový nucený 
odtah nebo zjednodušený nucený odtah, který dospěl minimálně do fáze započetí 
jízdního výkonu odtahového prostředku na místo odtahu, avšak nedospěl do fáze 
započetí fyzického nakládání odtahovaného vozidla. 

e) Maximální cena za zpětný nucený odtah se stanoví ve výši Kč 3.000,- (slovy: tři tisíce 
Korun českých). Dokončeným zpětným nuceným odtahem se rozumí úplný nucený odtah 
a následné vrácení vozidla zpět na původní místo, které dospělo přinejmenším do fáze 
započetí nakládání odtahovaného vozidla na odstavné ploše za účelem jeho vrácení na 
původní místo. 

f) Maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla se stanoví ve výši Kč 400,- (slovy: čtyři sta Korun českých).  

g) Maximální cena za střežení nuceně odtaženého vozidla na odstavné ploše se stanoví ve 
výši Kč 100,- (slovy: jedno sto Korun českých) za každý započatý den, počínaje dnem 
následujícím po provedení nuceného odtahu.  

 
2) Maximální cenou dle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle 

zvláštního předpisu 4).  
 

3) Na maximální cenu stanovenou tímto nařízením nemá vliv druh odtahovaného vozidla, druh 
technického prostředku použitého k nucenému odtahu, druh použitého technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla ani jiné skutečnosti. 
 

4) Maximální cena stanovená tímto nařízením zahrnuje:  
a) u úplného nuceného odtahu – jízdní výkon odtahového prostředku na místo odtahu, 
pořízení video/fotodokumentace odtahovaného vozidla, použití technického prostředku k 
naložení vozidla a vlastní naložení vozidla, jeho dopravu a vyložení na odstavné ploše, 
vyhotovení písemného záznamu o odtahu vozidla a jeho převzetí do evidence, předání 
vozidla vlastníkovi, vyřazení vozidla z evidence, administrativní úkony spojené s přijetím 
úhrady a případné další nezbytné bezprostředně související úkony 

b) u neúplného nuceného odtahu - jízdní výkon odtahového prostředku na místo odtahu, 
pořízení video/fotodokumentace odtahovaného vozidla, použití technického prostředku k 
naložení vozidla a vlastní naložení vozidla, dopravu vozidla na odstavnou plochu, předání 
vozidla vlastníkovi, vyhotovení písemného záznamu o odtahu vozidla a jeho přerušení, 
administrativní úkony spojené s přijetím úhrady a případné další nezbytné bezprostředně 
související úkony,  

c) u zjednodušeného nuceného odtahu - jízdní výkon odtahového prostředku na místo 
odtahu, pořízení video/fotodokumentace odtahovaného vozidla, použití technického 
prostředku k naložení vozidla a vlastní naložení vozidla, jízdní výkon (poodjetí odtahového 
vozu s naloženým vozidlem na nejbližší volné místo, čekání s naloženým vozidlem na místě 
a přijetí na původní místo), složení vozidla na původní místo, případně předání vozidla 
vlastníkovi, vyhotovení písemného záznamu o odtahu vozidla, administrativní úkony 
spojené s přijetím úhrady a případné další nezbytné bezprostředně související úkony.  

d) u započatého nuceného odtahu - jízdní výkon odtahového prostředku na místo odtahu, 
pořízení video/fotodokumentace odtahovaného vozidla, předání vozidla vlastníkovi, 
administrativní úkony spojené s přijetím úhrady a případné další nezbytné bezprostředně 
související úkony 

e) u zpětného nuceného odtahu - jízdní výkon odtahového prostředku na místo odtahu, 
pořízení video/fotodokumentace odtahovaného vozidla, použití technického prostředku k 



naložení vozidla a vlastní naložení vozidla, jeho dopravu a vyložení na odstavné ploše, 
střežení vozidla max. doby 24 hodin, pořízení písemných protokolů o provedených 
úkonech, vrácení vozidla zpět na původní místo, administrativní úkony spojené s přijetím 
úhrady a případné další nezbytné bezprostředně související úkony.  

f) u přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen 
technický prostředek) – pořízení video/fotodokumentace vozidla, montáž technického 
prostředku, jízdní výkony vozidla přepravujícího technický prostředek, demontáž 
technického prostředku, administrativní úkony spojené s přijetím úhrady a případné další 
nezbytné bezprostředně související úkony. 

g) u střežení nuceně odtaženého vozidla na odstavné ploše – umístění vozidla na parkovací 
místo, střežení vozidla, případně nutné přemístění vozidla v prostorách odstavné plochy, 
předání vozidla vlastníkovi, administrativní úkony spojené s přijetím úhrady a případné 
další nezbytné bezprostředně související úkony.  

 
Čl. 3 

Všeobecné podmínky 
 

1) Stanovená maximální cena je závazná na území města Chomutova pro všechny, kteří plní úkoly 
dle zvláštních právních předpisů2) a jimž je umožněno používat výše uvedených technických 
prostředků podle zvláštních předpisů 3).  

2) Nucený odtah se provádí na náklady osoby uvedené ve zvláštním právním předpise 2).  
3) Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady 

osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. 
4) Úhradou ceny podle tohoto nařízení jeho provozovatelem není dotčena povinnost zaplacení 

pokuty uložené za přestupek na úseku dopravy podle zvláštních předpisů5). 
 
 

Čl. 4 
Sankce 

 
Za překročení stanovené maximální ceny lze uložit sankci podle zvláštních předpisů 6). 
 

Čl. 5 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Tímto nařízením města se ruší Nařízení č. 7/2006, o stanovení maximální ceny za nucený odtah 

vozidla a použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na území města Chomutov 
ze dne 24. 4. 2006. 

2) Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
Ing. Daniel Černý, v. r. 
primátor města Chomutov 
 
 
JUDr. Marek Hrabáč, v. r. 
první náměstek primátora města Chomutova 
 
 



Vyvěšeno7) dne: 

Sňato dne: 

Odkazy: 

1)
 § 3 odst. 2 písm. a), b) a f) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb. a příloha k tomuto zákonu. 

2)
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,  
Nařízení statutárního města Chomutova č. 6/2012 upravující organizování dopravy na území města 
Chomutova  

3)
 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů 
4)
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5)
 Např. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

6)
 § 15 až 18 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů 

7)
 § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   C H O M U T O V 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 23. 11. 2015 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 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“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Statutární město Chomutov (dále jen „Město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“).3) 

2) Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).4) 
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 
 

Čl. 2 

Poplatník 

 

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.5) 

                                                           
3)

 § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích  
4)

 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5)

 § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „(1) Poplatek platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt,  

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,  

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,  

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 



Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

 

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem 
poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení7), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 

dnů ode dne, kdy nastala.8)  
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 250,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 
a) z částky 250,- Kč a 
b) z částky   0,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů Města předchozího roku na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 
2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky. 
3) Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu 

kalendářního roku stanoví zákon.9) 
 

Čl. 5 
Osvobození 

 
1) Osvobození od poplatku stanoví zákon.10) 

                                                                                                                                                                                     
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 

právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodinném nebo bytovém 

domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 

povinny obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“ 
6)

  § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) V ohlášení poplatník uvede: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 

osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

činností poplatníka nebo plátce, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-

li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis 

jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá). 

(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 

požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 
7)

 včetně zániku poplatkové povinnosti 
8)

 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9)

 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny 

vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 

odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 

měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“ 
10)

 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 



2) Od poplatku jsou na dobu trvání důvodu osvobození osvobozeni11) poplatníci: 
a) držitelé průkazu ZTP/P;12) 
b) umístění více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců ve věznici (ve vazbě nebo 

při výkonu trestu odnětí svobody);13) 
c) zdržující se více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území České 

republiky;14) 
d) do 26 let věku, kteří jsou studenty denního studia střední, vyšší odborné a vysoké školy nebo 

konzervatoře s dojezdovou vzdáleností více než 70 km. 

3) Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození od poplatku 
stanoveného v odst. 2 je neexistence splatného dluhu vůči Městu. 

4) Pro vznik nároku na osvobození dle odst. 2 písm. c) se stanoví společná hmotně-právní podmínka, 
kterou je ohlášení důvodu osvobození dle odst. 2 písm. c),  
a) pokud pobyt mimo území České republiky započal od 1. 1. do 1. 7. kalendářního roku, tak do 

31. 3. následujícího kalendářního roku (tedy 31. 3. následujícího po roce, kdy nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození)15), 

b) pokud pobyt mimo území České republiky započal po 1. 7. kalendářního roku, tak do 30. 9. 
následujícího kalendářního roku (tedy 30. 9. kalendářního roku, kdy nastala skutečnost 
zakládající nárok na osvobození)16). 

5) V případě, že poplatníkovi nevzniklo osvobození z důvodu nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 
a důvod pro osvobození dle odst. 2 písm. c) trvá nepřetržitě k 1. 1. následujícího kalendářního 
roku (nebo některého z následujících roků), začíná poplatníkovi, který dosud nesplnil podmínku 
uvedenou v první větě, běžet nová lhůta ke splnění této hmotně-právní podmínky vzniku 
osvobození, a to do 31. 3. takového kalendářního roku. V případě, že poplatník tuto podmínku 
splní, je osvobozen právě až od 1. 1. takového kalendářního roku. 

6) Netrvá-li důvod osvobození stanoveného v odst. 2 celý kalendářní rok, vypočte se výše 
osvobození od poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu celých kalendářních měsíců trvání 
důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce.17) 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

                                                                                                                                                                                     
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 

smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí 

soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 

režimem nebo chráněném bydlení.“ 
11)

 ohlašování viz čl. 3 vyhlášky; dokazování se řídí § 92 a násl. daňového řádu, jako důkazní prostředek může 

sloužit např. potvrzení o umístění v příslušném zařízení, potvrzení příslušného úřadu o pobytu, potvrzení 

zaměstnavatele o služební cestě, čestné prohlášení o pobytu v zahraničí apod. 
12)

 § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
13)

 tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu, potvrzením Vězeňské služby České republiky apod.  
14)

 tuto skutečnost lze doložit např. pracovním povolením, potvrzením o studiu, potvrzením o pobytu, potvrzením 

zaměstnavatele o služební cestě apod. 
15)

 dovršení plných 6 kalendářních měsíců – viz čl. 5 odst. 6 vyhlášky 
16)

 dovršení plných 6 kalendářních měsíců – viz čl. 5 odst. 6 vyhlášky 
17)

 pro účely výpočtu konkrétní výše osvobození se tedy nezapočítávají kalendářní měsíce, ve kterých důvod 

osvobození netrval po celou jejich délku  



2) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li úleva nebo osvobození) po 15. 6. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce bezprostředně 
následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost (nebo zanikla úleva nebo 
osvobození).  

 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 15. 9. 2014. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

JUDr. Marek Hrabáč 

1. náměstek primátora 

Ing. Daniel Černý 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno18) na úřední desce dne: .................... 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................... 2016 

                                                           
18)

 § 12 odst. 1 zákona o obcích - za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a) ….........................……. 



Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
 
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
na osobu: 
 

a) skutečné náklady roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 
18.460.552,- Kč; 

 
b) počet osob (poplatníků) 50.471; 

 
c) rozúčtování nákladů: 18.460.552,- Kč / 50.471 osob = 366,- Kč/osobu. 

 

 

 

 

 

 


