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Technické služby města Chomutova, náměstí 1 . máje 89, 430 01 Chomutov

ZVE Ř EJ Ň UJ Í Z ÁM Ě R NÁJ M U N E BYTOV ÝC H PROSTO R
Jedná se o nájem : 
Nebytových prostor - samostatných provozoven v objektu Městské tržnice, nám. 1 . máje 4836 v Cho -
mutově za účelem provozování : 
Obchodní činnosti - prodej z následujících sortimentů 
-  prodej mléčných výrobků 
-  prodej potravinářského sortimentu
-  prodej květin 
-  prodej zeleniny a ovoce
-  prodej j iného sortimentu, např. občerstvení*, s výj imkou tabákových výrobků a alkoholu v části 

prodejní plochy Městské tržnice viz níže
Plocha naj ímané části : 
1)  20,6 m2 - samostatný vstup z venkovních prostor
2)* 18,13 m2 - samostatný vstup z venkovních prostor vč. zákazníků
Svoje nabídky včetně ceny za nájem zašlete do 1 . 3. 2004 do 12 ,00 hod.  na adresu : Technické 
služby města Chomutova, Nám. 1 . máje 89, 430 01 Chomutov s označením: „Tržnice“
Termín otevírání obálek je stanoven na den 1 . 3 . 2004 v sídle organizace. 
Bl ižší informace podá p. Šívara, p. Germeková tel . 474651454 - Městská tržnice
Výběr nejvýhodnější nabídky bude projednán a schválen Městskou radou v Chomutově. 
TSmCH si vyhrazuj í právo nevybrat žádnou nabídku případně zrušit poptávkové řízení bez udání důvodů. 

Český svaz chovatelů, zá-Český svaz chovatelů, zá-
kladní organizace Chomutov I, kladní organizace Chomutov I, 
pořádá ve dnech 28. a 29. února pořádá ve dnech 28. a 29. února 
2004 výstavu králíků, holubů, 2004 výstavu králíků, holubů, 
drůbeže a okrasného ptactvadrůbeže a okrasného ptactva. 
Výstava se uskuteční v budově 
ZO ve Škroupově ul. 934 v sobo-
tu od 8 do 16 hodin a v neděli 
od 8 do 12 hodin. Návštěvníci 
mají možnost nakoupit chovná 
zvířata před novou chovatel-
skou sezonou. Mládež do 15 let 
má vstup zdarma.                      (r)

Budovu pivovaru v Mostecké ulici, která mnoho desetiletí patřila ke kolo-
ritu středu města, se minulý týden rozhodla soukromá firma, jež je vlast-
níkem areálu, srovnat se zemí.                                                          (foto: moder)


