
Severoitalské město Arenzano 
projevilo zájem o spolupráci s Cho-
mutovem, jehož vedení se této inici-
ativě nebrání. Starostka Chomutova 
Ivana Řápková v nedávné minulosti 
dvakrát navštívila Itálii. Při své dru-
hé cestě minulý víkend projednala 
podmínky partnerství.

„Všechno začalo neformálně, 
návštěvou několika italských zá-
jemců o historickou architekturu 
v Čechách,“ vysvětluje starostka. „Ti 
pochopitelně soustředili pozornost 
na Prahu, ale neopomněli navštívit 
ani naše město. I u nás totiž půso-
bil Carlo Lurago, první významný 
architekt raného baroka v Čechách, 

mimo jiné autor projektu zdejšího 
kostela svatého Ignáce.“ 

Po navázání prvního kontaktu 
přišlo vloni v listopadu pozvání do 
severoitalského Janova. I starostči-
na cesta byla zaměřena na kulturu, 
v rámci konference ovšem došlo i na 
neformální setkání. „Hovořila jsem se 
zástupci města Janov, které je part-
nerským městem Prahy, a ti naznači-
li, že by se spolupráce mohla rozvíjet 
i mezi Chomutovem a jiným italským 
městem. Nakonec se vyprofilovalo 
Arenzano, ležící na pobřeží Ligurské-
ho moře asi pětadvacet kilometrů od 
Janova.“ Arenzano má asi 11,5 tisíce 
obyvatel, leží na pobřeží Ligurské-

ho moře zhruba uprostřed kraje 
Ligurie. Tento přímořský kraj, 
v němž je i italská Riviéra, na 
západě hraničí s Francií. Rozlohou 
je srovnatelný s Ústeckým krajem, 
má ovšem dvojnásob obyvatel.

Koncem ledna následovalo 
další pozvání do Janova, tento-
krát na konferenci zabývající se 
problematikou dětí bez rodičů. 
„Tomuto tématu věnují Italové 
značnou pozornost, a proto 
i první konkrétní společné ak-
tivity budou zaměřeny na ně. 
Mělo by jít o výměnné pobyty 
dětí, zatím z dětských domovů,“ 
uvedla starostka. „Pozveme naše 
partnery na mezinárodní přehlíd-
ku umělecké tvorby dětských do-
movů a pochopitelně na Chomu-
tovské slavnosti. Rovněž bychom 
rádi připravili Dny italské kultury. 
Naši partneři také projevili zájem 
zřídit v Chomutově Italsko-české 
kulturní centrum. Další vývoj 
spolupráce ukáže čas. Může jít 
třeba o sportovní aktivity, ale 
i jiné projekty.“

Společné projekty jsou pro 
navazování podobných kontaktů 
významné. Jak starostka Řápková 
připomněla, existuje spousta mož-
ností, jak se podílet na rozdělování 
poměrně zajímavých částek z „ev-
ropských peněz“. Na některé pro-
jekty je ale potřeba spojení hned 
několika partnerů. „Máme smlou-
vu o partnerství s německým 
městem Annaberg-Buchholz, ale 
na některé projekty dva subjekty 
nestačí. Proto vstřícnost předsta-
vitelů města Arenzano vítáme. Je 
to přirozený krok ve vývoji ev-
ropské integrace na neformální, 
komunální úrovni.“                       (lm)

Slovo starostky

Partnerství spojí Chomutov se Středomořím
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Vážení spolu-
občané, v životě 
každého z nás 
jsou mezníky, 
které významně 
ovlivňují náš 
život. Dva ta-
kové důležité 
okamžiky právě 
v těchto dnech 

prožívaly či prožívají naše děti 
a spolu s nimi i jejich rodiče. První 
vážný životní krok před sebou měli 
předškoláci, kteří se vydávali do 
základních škol k zápisu. Většina 
dětí přichází do školy se smíše-
nými pocity - jistě se těší na to, 
co se všechno naučí, ale mohou 
mít samozřejmě i trochu strach 
z neznámého prostředí a nových lidí 
i z nových povinností, které na ně 
budou od září čekat. Rodiče budou-
cích prvňáčků možná zvažovali, do 
jaké školy své dítě zapsat, zda mu 
už výběrem školy nepomoci k tomu, 
aby se stalo budoucím Einsteinem, 
Jágrem či Navrátilovou, znalcem ja-
zyků či počítačovým géniem. Ale asi 
se shodneme v tom, že pro budoucí 
prvňáčky je nejdůležitější jejich prv-
ní paní učitelka. Aby byla hodná jako 
maminka, ale také důsledná a přísná, 
když jde o učení. Aby se díky ní děti 
naučily mít rády školu a učení, aby 
v nich podporovala jejich touhu po-
znávat svět, aby je naučila nebát se 
neznámého a věřit si. To všechno jim 
pomůže, až budou stát stejně jako 
dnešní deváťáci před rozhodováním, 
na kterou školu si dát přihlášku. Ten-
to vážný životní krok zkomplikoval 
dnešním patnáctiletým nový školský 
zákon, který jim dovoluje v prvním 
kole podat si jen jednu přihlášku. 
Chtěla bych věřit, že se ještě podaří 
toto omezení zrušit, aby se děti, které 
se dnes rozhodují o svém budoucím 
životě, mohly bát o trochu míň a aby 
měly více šancí studovat to, po čem 
dnes touží. Ale každopádně přeji 
našim budoucím prvňáčkům i žákům 
devátých tříd, aby se jejich sny splni-
ly. Dětské sny by se totiž měly plnit.  
                                     Vaše Ivana Řápková

Seminář věnovaný možnostem 
rozvoje podnikání v oblasti ces-
tovního ruchu připravil minulý 
týden městský úřad. Informace, 
které zde zazněly, byly věnovány 
především Společnému regionální-
mu operačnímu programu, jehož 
prostřednictvím bude krajský úřad 
rozdělovat dotace. 

„Dva tyto programy budou urče-
ny přímo podnikatelům v cestov-
ním ruchu na podporu v oblasti 
služeb a investic do infrastruktu-
ry,“ vysvětlila Alexandra Zdeňková, 
který coby projektový manažer 
města seminář řídila. Jak dodala, 
žadatelé mohou získat podporu 
až 49% oprávněných nákladů. 
Účastníci semináře měli mimo-
řádnou možnost konzultovat své 
záměry s odborníky, kteří žádosti 
hodnotí a posuzují. Mezi předná-
šejícími byli pracovníci Odboru 
regionálního rozvoje Ústeckého 
kraje Ing. Marcela Holečková Csc. 
a Bc. Jiří Válka (oba na snímku) 
a pracovnice Sekretariátu regionál-
ní rady soudržnosti Ing. Jana Šubr-
tová. „Účastníci získali informace 
o možnosti vstupovat do projektů 
s městem jako partneři, čímž se 
významně zvyšuje šance na získá-
ní podpory,“ dodala Zdeňková.

Radnice připravuje další akce, 
které by měly pomoci podnikatelům 
i neziskovým organizacím při reali-
zaci jejich projektů. Budou to napří-
klad konzultační dny, na kterých je 
budou moci konzultovat s odborní-

ky. Město Chomutov tak nastartovalo 
proces podpory a spolupráce se sub-
jekty, které mají zajímavé nápady 
a zájem o spolupráci. Nakolik se tato 
spolupráce rozšíří, záleží teď zejmé-
na na nich.               (text: lm, foto: sk)

Podnikatelé mohou být radnici partnery
Město Chomutov v závěru loňské-

ho roku uzavřelo smlouvu o exekuč-
ní činnosti s exekutorským úřadem 
Plzeň - Jih. Odbor ekonomiky v mi-
nulých dnech vyhotovil prvních 200 
návrhů na výkon rozhodnutí. V nich 

žádá Okresní soud v Chomutově, aby 
vydal usnesení o pověření soukromé-
ho exekutora JUDr. Jiřího Doležala 
výkonem pravomocných rozhodnutí 
vydaných Městským úřadem Chomu-
tov.                     (Pokračování na str. 2)

U dlužníků brzo zaklepe exekutor

Šest set třicet dětí se v Chomutově 
dostavilo k zápisům do 1. třídy, rodi-
če sto čtyř z nich požádali o odklad. 
Zápisy proběhly na všech základních 
a zvláštních školách ve městě v jed-
notném termínu.

Výše uvedená čísla nijak zvlášť ne-
vybočují ze statistiky posledních let. 
Například loni se k pohovorům do 
škol dostavilo 621 dětí, učitelé zaevi-
dovali 118 žádostí o odklad a do la-
vic pak v září zasedlo 485 prvňáčků. 
„Rozpor v počtech bývá zapříčiněn 
několika důvody, například tím, že 
se rodina odstěhuje nebo rodiče po-
žádají o odklad dodatečně,“ vysvětlila 
Dagmar Mikovcová, vedoucí Odboru 
školství a kultury MěÚ Chomutov.

Určitou zajímavostí je, že rodiče 
nedali na neověřené, a jak se poz-
ději ukázalo i nepravdivé, zprávy 
o plánovaném zrušení jedné ze škol 
v Horní Vsi v rámci optimalizace sítě 
základních škol ve městě. Naopak, 
obě zaznamenaly mírný nárůst zá-
jmu, přestože volba umístění dítěte 
podle nového školského zákona ne-
podléhá spádovosti obvodů. Po loň-
ských 46 dětech se letos ve škole v 
Havlíčkově ulici hlásilo 57 dětí, škola 
v ulici Akademika Heyrovského mís-
to 50 zaevidovala 59 dětí. Právě na 

posledně jmenovanou školu v září 
nastoupí Kristýnka Řápková, dcera 
chomutovské starostky (na snímku 
obě při rozhovoru s učitelkou Jarmi-
lou Nejezchlebovou). Přestože to tak 
zpočátku nevypadalo a došlo i na 

slzičky, Kristýnka tvrdila, že se do 
školy těší a paní učitelce namalovala 
krásný domeček.          (text a foto: sk) 

K zápisům přišlo o devět dětí víc než loni

Radní na mimořádném zasedání 
minulý týden rozhodli o poskyt-
nutí částky 100 000 korun nadaci 
ADRA Česká republika, která orga-
nizuje pomoc zemím postiženým 
prosincovou vlnou tsunami. Poskyt-
nutí peněžitého daru předpokládá 
zásah do městského rozpočtu, což 
vyžaduje rozpočtové opatření.

Zprávu do rady proto připravil 
ekonom města Jan Mareš. Vyplývá 
z ní, že po odeznění prvotních 
požadavků na přímou humanitární 
pomoc se jako nejvhodnější jeví 
příspěvek na konkrétní projekt ob-
novy určitého objektu v postižené 
lokalitě.            (dokončení na str. 2)

Chomutov podpoří projekt
výstavby školky v Thajsku

Příští setkání s občany města Příští setkání s občany města 
se uskuteční 24. 2. 2005 od 16 se uskuteční 24. 2. 2005 od 16 
hodin v zasedací místnosti č. 101 hodin v zasedací místnosti č. 101 
MěÚ ve Zborovské ulici.MěÚ ve Zborovské ulici.



Co zaznělo na setkání 
s občany ...
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(Dokončení ze str. 1)
„V první fázi jsme se zaměřili 

na vymožení vyšších pohledávek 
plynoucích ze sankčních plateb,“ 
přiblížil strategii radnice vůči dlužní-
kům vedoucí odboru ekonomiky Jan 
Mareš. „Konkrétně se jedná o pokuty 
ukládané živnostenským a staveb-
ním úřadem Chomutov. V balíku 
vymáhaných exekučních titulů proto 
převládají pohledávky podnikatelů 
a fyzických osob podnikajících podle 
zvláštního zákona.“

Jak ekonom města dodal, ty tvoří 
téměř 95 % pohledávek předaných 
k exekuci. Následovat budou pohledáv-
ky na pokutách ukládaných na úseku 
dopravy, přestupkovou komisí (obec-
né občanské přestupky) či městskou 
policií. Poté, co soud vydá usnesení 
o pověření exekutora výkonem roz-
hodnutí (o nařízení exekuce rozhoduje 
ve zrychlené lhůtě do 15 dní), může 
již v nejbližších dnech na dveře dluž-
níka zaklepat exekutor a zabavit mu 
i celý jeho majetek.                    (jmš/lm)

(pokračování ze str. 1)
Nadace ADRA pro druhou fázi 

organizování pomoci vypracovává 
čtyři projekty: obnovy života ostrov-
ních komunit Koh Surin a Koh Phra 
Thong, výstavba mateřské školy, 
ochrana sirotků před zneužíváním 
a výroba lodí pro rybářské vesni-
ce. Vedení města Chomutov se po 
konzultacích s pracovníky nadace 
rozhodlo podpořit obnovu mateřské 
školy v thajské provincii Phuket. 
„Celková hodnota projektu je sedm 
milionů korun, Česká republika 
ho podpoří pěti miliony,“ uvedl J. 
Mareš. „Školka v obci Ban Kamala 
byla smetena vodním přívalem dva 
dny po otevření. Nové předškolní 
zařízení pro téměř sto sedmdesát 
dětí vznikne na příhodnějším místě. 
Existuje však reálná možnost pro-

U dlužníků brzo 
zaklepe exekutor

Chomutov podpoří projekt výstavby
jekt, jehož realizace je naplánována 
na půl roku, rozšířit o výstavbu dal-
ších dvou budov základní školy pro 
tři sta šedesát žáků.“

Radní se shodli, že částka 100 000 
korun je přiměřená tomu, co posky-
tují jiná srovnatelně velká města, ale 
například i město Praha. Katastrofa v 
jihovýchodní Asii má tak katastrofic-
ké rozměry, že nelze dát dohromady 
sumu, která by způsobené škody na-
pravila. Poskytnutí peněžitého daru 
je tedy především gestem solidarity. 
To může být následně prohloubeno 
případnou smlouvou o partnerství 
města Chomutova s nadací ADRA, 
která by předznamenala dlouhodo-
bější spolupráci.                                 (lm) 

Dnešní plochy okolo okružní kři-
žovatky, vybudované jako evropský 
projekt PHARE spolu s autobusovým 
nádražím, mají dlouhou historii již 
od počátku spjatou s dopravou. 
Tudy procházela od středověku 
obchodní cesta, která se tu větvi-
la na odbočku na Kadaň, dnešní 
Wolkerovou ulicí a přes hory do 
Saska dnešní Lipskou ulicí. „Na této 
křižovatce stál již od středověku 
velký zájezdní hostinec U zeleného 
stromu a pod ním u Chomutovky 
Panský mlýn. Největší slávu zažíval 

zájezdní hostinec asi od šestnácté-
ho do druhé třetiny devatenáctého 
století,“ připomíná význam prostoru 
v minulosti městský architekt Jaro-
slav Pachner. „Při výstavbě nádraží 
okolo roku 1870 byla přerušena 
stará silnice na Kadaň. Nová komu-
nikace západním směrem byla pak 
vybodována na dnešní Kadaňské. 
Wolkerova ulice se stala pouze pří-
stupovou silnicí k nádraží.“ 

Ve 30. letech 20. století byla vy-
budována dnešní Zborovská ulice 
s novým mostem přes Chomutov-

ku. Teprve tehdy v těchto místech 
vznikla důležitá městská křižovat-
ka. V 50. letech byly zdemolovány 
objekty Panského mlýna i hostince 
U zeleného stromu. Vznikl zde 
bytový dům, na který navázala v 
70. letech po zboření historických 
domů v Palackého ulici výstavba 
panelových domů nového centra. 
U objektu upravených mrazíren byl 
v několika etapách postaven zimní 
stadion s parkovištěm v předpolí. 
Křižovatka prošla zásadní přestav-

bou v 80. letech. Její dopravní zátěž 
si pak vyžádala další zásadní úpra-
vu okolo roku 2000, kdy tu vznikla 
okružní křižovatka v návaznosti na 
nové autobusové nádraží. 

Prostor před zimním stadionem 
prošel tedy vývojem od zájezdní-
ho hostince, kde odpočívali kupci 
po namáhavé cestě přes Krušné 
hory, až po důležitý dopravní uzel 
s návazností na autobusové i vla-
kové nádraží, obklopený stěžejním 
sportovním areálem i bydlením. 

Na nároží v prostoru 
dnešní okružní kři-
žovatky stával velice 
výrazný dům na trojú-
helníkové parcele, který 
byl v ostrém šípu koru-
nován věží s kopulí. 
Fronta domů pokračo-
vala podél ulice Lipské 
až k nedávno zboře-
nému hotelu Mertin, 
který uvolnil staveniště 
pro Lidl. Rohový dům 
měl předchůdce v nižší 
klasicistní stavbě, také 
s věží v nároží, která v 80. letech 19. století přenechala místo mnohem 
vznosnější stavbě obytného domu. Jak k tomu podotýká J. Pachner, 
stavby konce 19. století utvářely prostor mnohem lépe než ty dnešní. 
„Ekonomické tlaky obchodních řetězců jsou asi mnohem silnější než 
byly záměry podnikatelů na konci 19. století,“ vyjádřil se kriticky ke 
srovnání minulosti a přítomnosti. „Anebo byli tehdejší podnikatelé mno-
hem kultivovanější. Při porovnání domů z konce 19. století s průčelím 
Lidlu prohráváme na celé čáře.“                                                           (jp, lm)

Historické centrum včera a dnes: okolí zimního stadionu

Pan Pekárek z Jirkovské ulice 
upozornil na to, že na komunikaci 
směrem od soudu jsou velké pro-
hlubně u kanálů a navrhl, že by 
bylo vhodné je označit.

Protože komunikace není v majet-
ku města, jediné, co může radnice 
udělat, je upozornit jejího majitele.

Odpověď odborné pracovnice 
z odboru dopravy a správních čin-
ností (ODaSČ), která provedla pro-
hlídku uvedeného místa:

Na státní silnici č. III/00732 v ul. 
Na Příkopech jsou skutečně ve smě-
ru od restaurantu Hradčany k soudu 
uliční vpusti s nižší niveletou, než 
je povrch silnice a to v důsledku 
předchozí opravy povrchu. Dnešní-
ho dne (24. 1. 2004) byl proto ode-
slán dopis správci silnice, tj. SÚS ÚK 
Dubí, p.o., provoz Chomutov s pod-
nětem k provedení oprav. Vzhledem 
k roční době se však práce prove-
dou až v jarních měsících. ODaSČ 
označil tato místa barvou.          (lm)

V roce 2003 město poprvé vy-
bíralo poplatek za umístění dítěte 
v mateřské škole, tzv. školkovné. 
Celková vybraná částka za ob-
dobí 2003 - 2004 se pohybovala 
kolem 3,5 mil. Kč. Všechny tyto 
prostředky byly použity na zvý-
šení standardu ve školkách. Na 
nákup nových hraček, nábytku, 
přikrývek atd. „Zřejmě proto, 
že rodiče na vlastní oči viděli 
konkrétní výsledky, zvelebení 
prostředí, nové hračky a pomůc-
ky, byla platební morálka přímo 
vzorná. Za rok 2003 evidujeme 
jen sedm dlužníků,“ komentoval 
platbu školkovného místostarosta 
Jan Řehák.

Nový školský zákon, který 
vstoupil v platnost 1. ledna, při-
nesl řadu změn i do předškolních 
zařízení, například převedení ně-
kterých pravomocí ze zřizovatele 
na jejich ředitele. Poplatky za 
školské služby tak už neurčuje 

město, ale ředitel mateřské ško-
ly. V současné době je měsíční 
poplatek 200 Kč a jak řekl mís-
tostarosta Jan Řehák, nepočítá se 
s jeho navýšením. Do budoucna 
ovšem toto navýšení není možné 
vyloučit, vše se bude odvíjet od 
výše neinvestičních nákladů. 

Další podstatnou změnou je 
odpuštění školkovného dětem na-
vštěvujícím školku poslední rok. 
Podle Řeháka se tak stát snaží 
umožnit všem dětem, aby přivyk-
ly školnímu prostředí a přechod 
do školy pro ně nebyl takovým 
šokem. Úplně osvobození od po-
platku jsou pěstouni. Novinkou 
je také pravomoc ředitele MŠ roz-
hodovat o žádostech rodičů, kteří 
žádají snížení nebo prominutí 
poplatku. „Podrobnější informace 
získají rodiče přímo ve své ma-
teřské škola,“ připomněla ředitel-
ka Mateřské školy Chomutov Irena 
Kopecká.                                        (ji)

Nový zákon přinesl změny i školkám

Na pozemcích současného zim-
ního stadionu bude stát nadstan-
dardní obchodní centrum, nový 
zimní stadion vyroste v místech 
zrušených kasáren. Tento záměr 
představila firma Amadeus CV na 
zasedání rady města rozšířeném 
o zastupitele s tím, že za bezplatné 
poskytnutí pozemků postaví městu 
nový zimní stadion za dvě stě mili-
onů korun. „Pro město je to unikát-
ní šance, jak postavit nový stadion 
a zároveň zkrášlit část města,“ zdů-
raznil radní Jindřich Stádník, který 
se problematikou sportu zabývá 

ve městě i krajské radě. „Je to ce-
loevropský trend. Nejdřív se su-
permarkety vyháněly na periferie 
měst, teď se lákají do center, aby 
z nich nezmizel život. Příkladem 
může být Chemnitz,“ dodal Jin-
dřich Stádník. O projektu jednalo 
pondělní zastupitelstvo. Pokud ho 
podle očekávání schválilo, měl by 
být nový stadion zprovozněn do 
konce roku 2006. Teprve pak bude 
následovat demolice starého a vý-
stavba obchodního centra. Další 
informace k akci zveřejňujeme na 
straně 6.                                            (sk)

Akce, na jejímž konci bude obchodní
centrum a nový stadion, startujeŽáci tří škol se zapojili do ná-

padu, jak pomoci obětem ničivé 
vlny tsunami prostřednictvím 
vlastní přičinlivosti. Jirkovská ZŠ 
v Nerudově ulici, k níž se připo-
jily dvě chomutovské - základní 
v ulici Akademika Heyrovského 
a Pomocná a Mateřská škola z Pa-
lachovy ulice - využily divadelního 
představení, které přilákalo stovky 
diváků (podrobnosti na straně 5) 
a ve foyer divadla zřídily prodejní 
stánky. V nich děti prodávaly vlast-
ní produkty, ať už šlo o keramické 
výrobky, záložky do knih, obrázky 
nebo barvené šátky. Výdělek popu-
tuje do jihovýchodní Asie.

„Ceny u výrobků nebyly stanove-
né, každý dal, kolik uznal za vhod-
né. Někdo si tak koupil nějakou 
drobnost za dvacku, jiný za stovku, 
někdo dal třeba ještě víc,“ uvedl 
k průběhu neobvyklého minijar-
marku autor nápadu, jirkovský uči-
tel Bedřich Fryč. „Pracovníci správy 
kulturních zařízení s představiteli 
jednotlivých škol pak na tuto 
myšlenku upozornili obecenstvo 
a výsledek nás všechny příjemně 
překvapil.“ Jak Fryč ještě podotkl, 
na celé záležitosti oceňuje kromě 
bezprostředního výnosu i výchov-
ný aspekt, kdy děti díky vlastní píli 

pomáhají těm, kteří se ocitli kvůli 
řádění živlů v tísni. „Myslím, že 
vychovávat děti k solidaritě patří 
k dnešnímu pojetí vnímání světa.“

Iniciativa dětí ovšem potřebovala 
pomoc dospělých, a té se jim do-

stalo. Jak shrnula jednatelka SKZ 
Chomutov, výdělek prodejní akce 
v chomutovském divadle dosáhl 
částky jedenáct a půl tisíc korun. 
Obnos poputuje na konto nadace 
Člověk v tísni.      (text: lm, foto: gr) 

Na pomoc Asii vybraly děti přes jedenáct tisíc

Již posedmé je vyhlášena soutěž 
Zlatý erb o nejlepší webové strán-
ky a elektronickou službu měst 
a obcí. Město Chomutov za své 
nové webové stránky vloni získalo 
druhé místo v krajském kole, ještě 
cennějšího úspěchu dosáhlo s elek-
tronickou službou Řazení občanů 
pomocí SMS. Vítězství v krajském 
kole, Cena hejtmana Ústeckého 
kraje a druhé místo v celostátním 
kole bylo velkou odměnou pro 
všechny, kteří se na vzniku této 
služby podíleli.

„Byli jsme mile překvapeni zájmem 
občanů o elektronické služby, proto 
jsme je podstatně rozšířili. I tento-
krát je tedy naším želízkem v ohni 
především elektronická služba“, uve-
dl místostarosta Jan Řehák a dodal, 
že nabídka v této oblasti je oproti 
předchozímu období podstatně širší 
a plánuje se její další rozšíření. Na 

počátku byla možnost objednat se 
pomocí SMS k registraci vozidla. 
Nyní je již samozřejmostí objednání 
na podání žádosti o cestovní do-
klad, vyrozumění o vyřízení žádosti 
o občanský průkaz, cestovní doklad 
či řidičský průkaz. Správní poplatek 
může klient úřadu zaplatit bez čekání 
platební kartou na platebních termi-
nálech. SMS - INFOCENTRUM, jak se 
nová služba jmenuje, informuje ale 
i o termínech blokového čištění ulic, 
dopravních uzavírkách, míře zne-
čištění ovzduší a také o kulturních 
a sportovních akcích ve městě. Ne-
jedná se tedy již o jednu konkrétní 
elektronickou službu, ale o komplet-
ní informační balíček, ve kterém si 
každý najde to, co ho zajímá.

„Považujeme naše SMS - Infocent-
rum za natolik revoluční, že si věří-
me a doufáme, že zaujmeme porotu 
a umístíme se na čelních místech 

soutěže,“ prohlásil Jan Řehák a 
upozornil na možnost podpořit 
město hlasováním prostřednictvím 
odkazu, který se již brzy objeví na 
webových stránkách města.          (ji)

Želízkem v ohni je moderní SMS - Infocentrum

Řadu novinek přinesl nový rok 
v oblasti správních poplatků. Někteří 
zaměstnanci městského úřadu tak 
zaznamenali nepříjemné chvíle, když 
museli občanům vysvětlovat, že za 
to či ono musejí zaplatit víc. „Změn 
je skutečně poměrně dost, a leckdy je 
obtížné klientovi vysvětlit, že to není 
výmysl našich pracovníků, ale dů-
sledek novelizace zákonů,“ hájí „své“ 
úředníky tajemník MěÚ Chomutov 
Theodor Sojka. „My pracujeme pro 
státní správu, nejde o žádnou pře-
hnanou byrokracii radnice, i když si 
to občané leckdy nepřesně spojují.“   

Tajemník upozornil, že zákon 
o správních poplatcích vstoupil v plat-
nost až 17. ledna, takže od počátku 

Na změny doplácí občané i město
roku do tohoto data tu byl nesoulad, 
na který město Chomutov jako sa-
mosprávná obec doplácelo. „A odbor 
dopravních a správních činností, kde 
je těch změn nejvíc, dokonce nemá 
příslušnou metodiku k dispozici do-
dnes,“ připomněl Sojka, že na nápor 
novinek nedoplácí jen občané.        (lm)


