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Informace občanům 
o změnách působností některých odborů 
po provedených organizačních změnách 

na městském úřadě v Chomutově 

V rámci reorganizace MěÚ došlo od 1. 1. 2004 k následujícím změnám:V rámci reorganizace MěÚ došlo od 1. 1. 2004 k následujícím změnám:

1.  Byl zrušen odbor bytového hospodářství. Působnosti, které odbor zajišťoval (žádosti 
o nájem bytu, nájemní smlouvy, pořadník na byty, agendy podnájmů, nedoplatky za 
nájemné), byly převedeny na odbor správy majetku města. 

 Pracovníci bývalého odboru bytového hospodářství nadále působí ve 2. patře budovy Pracovníci bývalého odboru bytového hospodářství nadále působí ve 2. patře budovy 
Zborovská 4602 - vedle Delvity.Zborovská 4602 - vedle Delvity.

2.  Byl zrušen odbor správních činností. Působnosti, které tento odbor zajišťoval, (ma-
trika - uzavírání manželství, úmrtí, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní 
doklady, výpisy z rejstříku trestů, osvědčení o státním občanství, ztráty a nálezy), 
byly převedeny na odbor dopravních a správních činností. 

 Pracovníci bývalého odboru správních činností nadále působí v přízemí budovy Zbo-Pracovníci bývalého odboru správních činností nadále působí v přízemí budovy Zbo-
rovská 4602rovská 4602

3.  Některé působnosti odboru dopravních a správních činností (péče o místní komunika-
ce, blokové čištění ulic, agenda autovraků ) byly převedeny na odbor správy majetku 
města. Pracovníka zajišťujícího uvedenou problematiku najdou občané ve 3. patře Pracovníka zajišťujícího uvedenou problematiku najdou občané ve 3. patře 
budovy Zborovská 4602.budovy Zborovská 4602.

4.  Působnosti v oblasti památkové péče byly z odboru školství a kultury převedeny na 
stavební úřad. Občané a zástupci organizací, kteří potřebují řešit záležitosti památko-
vé péče, najdou příslušného pracovníka v objektu MěÚ ul. Palackého č. p. 4090 - vedle v objektu MěÚ ul. Palackého č. p. 4090 - vedle 
pošty. pošty. 

5.  Část působností odboru životního prostředí (péče o veřejnou zeleň, povolení ke kácení 
dřevin, svoz komunálního odpadu, černé skládky, likvidace hlodavců ve městě) byla 
převedena na odbor správy majetku města. 

 Pracovníky zajišťující uvedené působnosti najdou občané ve 3. patře budovy Zborov-Pracovníky zajišťující uvedené působnosti najdou občané ve 3. patře budovy Zborov-
ská 4602.ská 4602. 

MĚSTO CHOMUTOV
zastoupené

TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MĚSTA CHOMUTOVA
vyhlašuje poptávkové řízení

na nájem vyhrazeného parkování na území města Chomutova
Jedná se o nájem níže uvedeného vyhrazeného parkování:
1. Hálkova (parkoviště za č. p. 5344)   69 parkovacích míst
2. Nám. 1. máje (na vyznačené ploše u „oválu“)   48 parkovacích míst
3. Palackého (parkoviště před knihovnou)   39 parkovacích míst
4. Kosmova (parkoviště s nepřetržitým provozem před areálem autoškoly)      

 5 548 m2 rozloha plochy
5. Chelčického (parkoviště za bývalou výpravní budovou)   35 parkovacích míst

Bližší podrobnosti a mapové podklady budou předány na adrese:
Technické služby města Chomutova
nám. 1. máje 89, 430 01 Chomutov

sekretariát ředitele
v pracovní dny pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin

Nabídky je možno zaslat poštou - doporučeně nebo doručit osobně na výše uvedenou 
adresu (2. patro příjem pošty) nejpozději do 6. 2. 2004 (středa) do 12.30 hodin.
I v případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky 
adresátem.

Nabídky musí být v zalepené obálce pod označeným heslem:
„Výběrové řízení - vyhrazené parkování“

• Odborové sdružení Čech, Moravy, 
Slezska organizuje pro děti o jarních organizuje pro děti o jarních 
prázdninách od 15. 2. do 21. 2. 04 prázdninách od 15. 2. do 21. 2. 04 
ozdravný pobyt v Dětském táboře ozdravný pobyt v Dětském táboře 
ve Vlkově u Rakovníkave Vlkově u Rakovníka. Informace Informace 
a přihlášky: a přihlášky: každé úterý a čtvrtek od 
10 do 12 a od 14 do 15 hod. v kance-
láři OS ČMS, Mostecká 39, 1. poschodí. 
Tel.: 728 621 653 po celý den.

SPORTOVNÍ HALA BŘEZENECKÁSPORTOVNÍ HALA BŘEZENECKÁ

pronajme pronajme 

poslední volnou kancelářposlední volnou kancelář
Tel.: 474/624 117Tel.: 474/624 117


