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DOBROVOLNÉ DRAŽBYDOBROVOLNÉ DRAŽBY          
dle zákona č. 26/2000dle zákona č. 26/2000

číslo
poř.

číslo
popisné ulice, město pozemková

parcela číslo o výměře, popis

uži-
va-
telé  

dražební jistota
/v Kč/

nejnižší 
podání 
/v Kč/

nejnižší 
podání sní-
žené o 25%   
/v Kč/

01 Pozemek na Pozemek na 
stavbu RDstavbu RD V Alejích, CVV Alejích, CV

č. 2812 o výměře 316 m2 - zahrada  
č. 2813 o výměře 319 m2 - zahrada 
k.ú. Chomutov II

1 30.000,- 146.370,- ------

02 Pozemek na Pozemek na 
stavbu RDstavbu RD Alešova, CVAlešova, CV č. 2261/1 o výměře 658 m2 – ostatní plocha  

k.ú. Chomutov II ---- 31.000,- 151.670,- ------

03 Pozemky na Pozemky na 
stavbu RDstavbu RD

Čermákova Čermákova 
- Krušnohorská, - Krušnohorská, 
CVCV

č. 2434/2 o výměře 7844 m2 – ostatní plocha
č. 2338/1 o výměře 1585 m2 – trv.travní por.    
č. 2363/3 o výměře     70 m2 - zahrada
k.ú. Chomutov II

---- 377.000,- 1.880.604,- ------

04 48344834 Březenecká, CV Březenecká, CV 

č. 4865/84 o výměře 2172 m2 – zastavěná pl.
č. 4865/206 o výměře 64 m2 – ostatní plocha   
č. 4865/207 o výměře 19 m2 – ostatní plocha
objekt s nebytovými prostory „Krystal“
k.ú. Chomutov I

7 2.000.000,- 10.000.000,- 7.500.000,-

05 52515251 Pod Břízami, CVPod Břízami, CV

č. 6125/42 o výměře 277 m2 – zastavěná pl.
č. 6125/43 o výměře 278 m2 – zastavěná pl.   
č. 6125/44 o výměře 664 m2 – zastavěná pl.
č. 6125/265 o výměře 3935 m2 – ostatní pl. 
3 objekty s nebytovými prostory 
(bývalá mateřská škola)  k.ú. Chomutov I

---- 920.000,- 4.600.000,- 3.450.000,-

1. Dražebník: Josef AšenbrenerJosef Ašenbrener, IČO 44243537 IČO 44243537, Václavská 3544, Chomutov, PSČ 430 03 zastoupeno: Josefem Ašenbrenerem
2. Zápis na dražbu se provádí od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání dražbyZápis na dražbu se provádí od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání dražby. Dle dražebního řádu je nutné při zápisu v den dražby doložit doklad 
o zaplacení dražební jistoty na účet č. 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo 
v hotovosti k rukám dražebníkav hotovosti k rukám dražebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 3. 5. 2004 a končí zahájením dražby3. 5. 2004 a končí zahájením dražby.
3. Prohlídky dražených nemovitostí byly stanoveny na 19. 5. a 26. 5. 2004 v 14.00 hod.19. 5. a 26. 5. 2004 v 14.00 hod. Sraz zájemců je v Městském divadle Chomutov č.p. 552 ul. 
B. Němcové v salonku. Pokud nebude umožněna řádná prohlídka předmětu dražby, bude provedena v rámci možností.
4. Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád bude k dispozici při prohlídkách. 
Kontaktní osoba:Kontaktní osoba: Josef Ašenbrener tel: 474/686 325, 474/629 018, 777/223 772, 604/610 681, e-mail: josef.asenbrener@tiscali.cz

Místo konání:Místo konání: Městské divadlo Chomutov, B. Němcové 
č.p. 552, Chomutov v banketním salonku   
Datum konání:Datum konání: 2. června 2004 (středa) od 16.00 hodin

      PAPÍRNICTVÍ Vršovc  1176,
Chomutov

                                                            tel.:  474 625 838 

Vás zve k nákupu kancelá ských a školních pot eb do své 
prodejny (naproti SPŠ). 

Májová akce na vybrané druhy zboží probíhá

ve dnech 10.5.-6.6.2004. 
T šíme se na Vaši návšt vu!

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Chomutov, tajemník MěÚ vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru kancelář starosty
s místem výkonu práce na MěÚ v Chomutově, Zborovská 4602, Chomutov.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je 

cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené 

zvláštními právními předpisy,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.

Další požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání,
• min. 5 let praxe v řízení kolektivu zaměstnanců,
• aktivní znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet),
• řídící a organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování,
• zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení.

Uvítáme:
• Praxi ve veřejné správě,
• řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana,
• datum a podpis zájemce.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,
• předložit návrh koncepce odboru kancelář starosty,
• originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platové zařazení: 11 pl. třída podle nař. vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat - výbě-
rové řízení - vedoucí OKS“ zašlete do 21. května 2004 na adresu Městský úřad v Cho-
mutově, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže 
lhůtě do podatelny Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.
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Do 20. 5.: Do 20. 5.: Adámkova u 4948 
park, Vrchlického u 4025 vozovka, 
Komenského - Palachova podél MŠ 
vozovka, Svahová před 4956 bok 
domu, Stavbařská u 4520 - 4689 
vozovka, Havlíčkova vozovka 
u 2984, Václavská - parkoviště 
u 4048, Jiráskova - vozovka u 4597, 
Kadaňská u 4091 vedle domu.

Od 20. 5. do 24. 5.:Od 20. 5. do 24. 5.: Dřínovská 
u 4595 vozovka, Březenecká u 4454 
parkoviště, 17. listopadu u 4567 - par-

koviště, 17. listopadu u 4625 - parko-
viště, 17. listopadu u 4608 - parkoviště, 
Březenecká 4750, Slezská 3506 vozov-
ka, Sadová - naproti 4943 vozovka.

Od 24. 5. do 27. 5.:Od 24. 5. do 27. 5.: Hutnická 5294 
vozovka, Kamenná 5113 vozovka, 
Kamenná 5121 parkoviště, Kamen-
ný Vrch 5268, N. Spořice - Černo-
vická vozovka naproti 4402, Zátiší 
- Pod Lesem u 3239 vozovka.

Od 27. 5. do 31. 5.:Od 27. 5. do 31. 5.: Zahradní 
5193 - 4 parkoviště, Zahradní - Pod 

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

Z důvodu nedostatku místa 
tentokrát nevychází kupon pro 
řádkovou inzerci, ze stejných 
důvodů se omlouváme všem, 
jejichž řádkový inzerát se do 
tohoto čísla nevešel - zveřejní-
me ho příště. Řádkovou inzerci 
tentokrát výjimečně přijímáme 
i bez kuponu, v jakékoliv jiné 
psané formě. Uzávěrka plošné i 
řádkové inzerce je ve středu 26. středu 26. 
května v 10 hodinkvětna v 10 hodin. 

MĚSTO CHOMUTOV  VYHLAŠUJEMĚSTO CHOMUTOV  VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z  FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVAVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z  FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA

Půjčky se budou poskytovat dle Zásad použití Fondu rozvoje města Chomutova jednotlivým majitelům nemo-
vitostí na území města Chomutova na opravu a rekonstrukci domů.

Poslední termín odevzdání žádostí je 15. 6. 2004je 15. 6. 2004

Žádosti a informace o jednotlivé půjčky jsou k dispozici na Městském úřadě v Chomutově - radnice č. p. 1, 
nám. 1. máje, Odbor rozvoje a investic města, I. patro kancelář č. 38 - R. Zemanová - tel. 474 637 441 

Upozornění pro řidiče, kteří parkují svými vozidly v Chomutově
Vzhledem k tomu, že se v poslední době strážníci MěPo Chomutov stále častěji setkávají s případy, kdy řidiči 
porušují zákaz stání v křižovatkách a často si nejsou vědomi žádného svého přestupku, cítí MěPo potřebu, 
poskytnout přesné informace o způsobu stání na těchto místech a vysvětlit tak pojmy překážka silničního 
provozu, hranice křižovatky a stání před přechodem pro chodce. 
Překážka silničního provozu:Překážka silničního provozu:
Zákon 361/2000 Sb. § 27 písm. d) - řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m 
před hranicí křižovatky a 5 m za ní - tento zákaz neplatí v obci na křižovatce ve tvaru „T“ na protější straně 
vyúsťující pozemní komunikace. 
Zák. 361/2000 Sb. § 27 písm.c) - řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší 
než 5 metrů před ním. 
Toto vše platí, pokud to není navíc omezeno DZ B29 zákaz stání.
Hranice křižovatkyHranice křižovatky
Dle ČSN 736 100 - Názvosloví silničních komunikací - křižovatky ČSN 736 102 je pod číslem 302 definice 
hranice křižovatky:
„Hranice křižovatky je čára spojující krajní body příčných řezů křížících se komunikací v místě, v němž se 
mění jejich původní příčný řez pro konstrukční uspořádání křižovatky.“
Jinými slovy se jedná o začátek poloměru zakřivení křižovatky. 

\\\ - Místa, kde vytvářejí stojící vozidla překážku silničního provozu a mohou být odtažena.

Břízami 5240 parkoviště, Zahradní 
- Růžová 5323 parkoviště, Zahradní 
5173 parkoviště, Zahradní - parko-
viště KASS u 5213, Zátiší - Okály 
otoč. MHD, Zátiší - Barákova 4224 
vozovka.

Od 31. 5. do 3. 6. : Od 31. 5. do 3. 6. : Písečná 5061 
parkoviště, Písečná 5004 parkoviš-
tě, Písečná 5024 parkoviště, Píseč-
ná 5065 parkoviště, Kostnická - 
u 4073 parkoviště, Fügnerova pod 
3742.

• Prodám Škodu 120 M • Prodám Škodu 120 M s papíry, nutná 
výměna převodovky, dobrá přiložena. Jinak 
funkční, dobrý interiér, radio, potahy, opěr-
ky hlavy. Vhodná i na náhradní díly. 3 000 
Kč. Tel: 728/674 755.

• Prodám karosérii na VW Golf • Prodám karosérii na VW Golf r. v. 1991, 
červená barva na náhradní díly. Cena doho-
dou. Tel: 728/372 343.

• Prodám modelovou železnici • Prodám modelovou železnici vel. TT 
(lokomotivy, vagóny + příslušenství). Cena 
dohodou. Volat po 18. hod. Tel: 603/923 
017.

• Prodám horské kolo • Prodám horské kolo značky RETA 
systém SACHS, zelená barva, výborný stav. 
Cena: 2 500 Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Tel: 736/481 055.

• Prodám štěňata amerického kokršpa-• Prodám štěňata amerického kokršpa-
nělaněla, plavá, rodiče s PP. Odběr v květnu. 
Cena: 4 tis. Kč. Tel: 732/360 273.

• Prodám pneu s disky • Prodám pneu s disky na Renaulta 
19, 4 ks, univerzál značky Pronova. Cena: 
700 Kč/ks. Dobrý stav. Tel: 603/783 688, 
776/750 212.

• Prodám družstevní byt • Prodám družstevní byt 3+1 velký, 
v klidné části CV - ul. Svahová, bez úprav. 
Cena dohodou. Tel: 608/529 943.

• Prodám dva demižony• Prodám dva demižony, 50 l, jeden za 
250 Kč. Tel: 721/745 864.

• Prodám univerzální kult. lavičku • Prodám univerzální kult. lavičku a sto-
jany na senschpress a dřepy. Dále velkou 
činku do 200 kg. Vše kvalitní, samovýroba. 
Cena: 9 000 Kč. Tel: 723/154 756.

• Prodám kaktus • Prodám kaktus vysoký 170 cm, bohatý, 
pěkný. Cena: 500 Kč. Dále prodám pračku 
se ždímačkou zn. Roma, plně funkční. Tel: 
605/486 815.

• Prodám harmoniku • Prodám harmoniku plus kufr, značka 
Weltmeistei. Cena: 3 000 Kč. Tel: 474/655 
790, 606/842 753.

• Prodám levně různé díly na Mosk-• Prodám levně různé díly na Mosk-
viče viče 412 - 2140, zdarma autokolébku. Tel: 
474/629 930.

• Prodám řadovou garáž • Prodám řadovou garáž v Otvicích, 
cena dohodou. Tel: 732/722 054.

• Na Škodu Felicia prodám airbag • Na Škodu Felicia prodám airbag do 
volantu, štít s přístroji do přední desky, tří-
cestný katalyzátor, el. benz. čerpadlo. Cena 
dohodou. Tel: 732/722 054.

• Prodám starší plynová kamna • Prodám starší plynová kamna za 500 Kč. 
Tel: 777/731 949.

• Prodám horské kolo • Prodám horské kolo za 1 300 Kč, 
1 pneu OR 34 na disku š-150, dále roh. 
lavici čalouněnou + stůl + 2 židle, tmavá, 
cena dohodou. Tel: 607/284 156.

• Prodám bílý konferenční stůl • Prodám bílý konferenční stůl kulatý, 
z matného skla, dále dveře panelák., dámské 
oblečení - značkové - kožené bundy, kalhoto-
vé kostýmy v. 38 - 40. Tel: 474/688 697.

• Prodám kolečkové brusle Bauer • Prodám kolečkové brusle Bauer v. 
9 za 900 Kč. Dále skládačku za 500 Kč 
a nové dámské kolo Liberta za 2 000 Kč. 
Tel: 603/396 779.

• Prodám 3 mlýnky: • Prodám 3 mlýnky: na maso, strouhan-
ku a mák + nůžky na drůbež. Vše 300 Kč. 
Tel: 605/704 239.

• Prodám rohovou sedačku • Prodám rohovou sedačku nerozklá-
dací. Barva béžová. Cena dohodou. Tel: 
603/864 240.

• Prodám digit. tel. ústřednu • Prodám digit. tel. ústřednu zn. Ericson 
pro 24 linek, typ RGD/1, nepoužitá. Cena: 
4 500 Kč, dohoda možná. Dále tel. Ericson, 
LCD, dig. p. Tel: 728/100 882.

• Prodám Avii 15 valník• Prodám Avii 15 valník, plachta. Cena: 
50 000 Kč, dohoda možná. Tel: 474/624 
177.

• Prodám klávesy Casio • Prodám klávesy Casio CTK 651 s dyna-
mikou, pořiz. cena 10 900 Kč nyní 6 500 Kč, 
stáří 2,5 roku, málo používané, se stojanem 
a adaptérem. Tel: 737/302 901.

• Prodám levně starší kuchyňskou linku • Prodám levně starší kuchyňskou linku 
i s protikusem. Tel: 602/142 616, 474/376 
460.

• Prodám pneu • Prodám pneu nové 3 kusy, letní 155 
- 13, Barum. Cena: 500 Kč/ks. Dále 3 duše 
nové za 50 Kč/ks. Dále nabíječku autobate-
rií za 350 Kč. Tel: 721/428 870.

• Prodám mrazák • Prodám mrazák zn. Calex, 4 šuplíky. 
Cena dohodou. Dále daruji lednici Minsk 
za odvoz, plně funkční. Tel: 607/541 946.

• Prodám družstevní byt • Prodám družstevní byt 1+1 na Píseč-
né. Dále prodám obývací stěnu mahagon, 
neleštěná, pěkná. Tel: 728/841 162.

• Prodám starší okna • Prodám starší okna vhodná na skleník 
a pračku WM60. Dále zachovalé lednice 120 
a 130 Lehel, vše levně. Tel: 605/273 691.

• Prodám na přívod vody • Prodám na přívod vody polyetanové 
silnostěnné černé hadice 5/4 a 6/4 asi 100 
metrů. Cena: 6 000 Kč. Tel: 602/861 337.

• Prodám dětskou autosedačku • Prodám dětskou autosedačku zn. Chi-
co, původní cena 2 100 Kč nyní 800 Kč. Tel: 
604/159 061.

• Prodám knihy • Prodám knihy K. May - Pouští a prérií, 
Vinnetou 3 díly 1965 - 1974, ilustr. Zdeněk 
Burian, výměna možná za mince a bankov-
ky. Tel: 474/626 357.

• Prodám ždímačku• Prodám ždímačku, velmi zachovalou 
na 3 kg prádla. Cena: 300 Kč. Tel: 605/984 
085.

• Prodám pojízdné auto • Prodám pojízdné auto zn. Olcit 11 R, 
STK 2005, plus součástky. Cena: 5 000 Kč. 
Dále novostavbovou kuchyňskou linku 150 
cm, levá. Cena: 800 Kč. Tel: 728/204 828.

• Prodám Ford Mondeo • Prodám Ford Mondeo combi 1,8 TD, 
r. v. 1996, červená barva, el. okna, centrál, 
střešní okno, přední sedačky vyhřívané. 
Cena: 99 000 Kč. Tel: 605/702 779.


