
O rozdělení zajímavé sumy jed-
nali v pondělí chomutovští radní. 
Jde o čtyřicet milionů korun z hos-
podářského výsledku hospodaření 
města v minulém roce, který bude 
vynaložen na konkrétní investiční 
akce. Z návrhu investičních akcí 
na rok 2005, který počátkem roku 
schválilo zastupitelstvo města, 
vyplývá, že na investice, pokud 
se podaří získat předpokládané 
dotační tituly, město vynaloží té-
měř 124 milionů korun.  

„Díky dobrému hospodaření se 
daří velkou část prostředků uvol-
ňovat právě do investic,“ konsta-
tovala starostka Chomutova Ivana 

Řápková a vzápětí dodala, že jde o 
promyšlenou koncepci. „Máme vy-
pracovaný materiál, který mapuje 
investiční potřeby města i jeho or-
ganizací s výhledem na příští čtyři 
roky. Ten právě nyní posuzujeme.“

Kromě toho jsou tu ale i další in-
vestiční akce, ne vždy tak rozsáhlé, 
ale pro obyvatele města neméně vý-
znamné. „Jsou to akce, realizované  
na základě podnětů občanů, s ni-
miž se pravidelně setkáváme. Jindy 
investici iniciuje dopis, případně 
návštěva občana na radnici.“ Jak 
starostka uvádí dál, město se sice 
snaží registrovat vše, co je třeba 
řešit, ale to není možné zvládnout 

bezezbytku. „A právě tady nám 
pomáhají občané, když poukáží 
na konkrétní problém v okolí své-
ho bydliště. Někdy jde o zdánlivé 
maličkosti, když občané upozor-
ní na staré kóje na popelnice 
hyzdící zeleň, nebo na potřebu 
upravit zastávku městské dopra-
vy či vydláždit kus chodníku. 
Ale je to podnět ke zpracování 
projektu, který stojí na počátku 
investice.“  

Starostka ovšem připomíná, 
že ne všem podnětům občanů 
lze vyhovět. „Když se ale ob-
jeví, vyvoláme místní šetření a 
snažíme se lidem vyjít vstříc. 
Máme ale jen jeden rozpočet, 
musíme peníze rozdělit do více 
oblastí, což má rozdílné dopady 
na různé skupiny obyvatel.“ 

Návrh investičních akcí je 
rozdělen na tři oblasti. První je 
oblast volného času a sportu, 
kde město hodlá proinvestovat 
33,1 milionu korun, další je 
oblast komunikací, chodníků 
a  veřejného osvětlení, kam má 
směřovat 48,7 milionu korun, 
a třetí je bydlení, regenerace 
sídlišť a ostatní akce (41,9 mili-
onu korun). „Investicemi jednak 
zhodnocujeme náš majetek a 
zároveň se snažíme zkvalitňovat 
život obyvatelům našeho města, 
ale nejen jim, protože užitek 
z mnoha našich investic mají 
pochopitelně naši sousedé,“ shr-
nuje investiční politiku radnice 
starostka Řápková. „Touto ces-
tou hodláme jít i nadále, takže 
lze očekávat, že se Chomutováci 
dočkají v příštích letech dalších 
mnohamilionových investic, kte-
ré naše město vylepší.“ (lm) 

Slovo starostky

V příštích letech proinvestují stovky milionů
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Velvyslanec se na radnici za pří-
tomnosti starostky I. Řápkové rov-
něž zapsal do pamětní knihy města 
Chomutova.                           (foto: lm)

Svět Andersenových pohádek navštívil dánský velvyslanec

Velvyslanec Dánského království v České republice Jørgen Bøjer (vlevo) 
zavítal na vernisáž výstavy Svět Andersenových pohádek 3D do Základní 
školy v ulici Ak. Heyrovského. Ta vznikla na základě projektu nazvaného 
Potomci slavného pohádkáře, který se zrodil v redakční radě školního časo-
pisu Felix. „V každém z nás je kus dětského srdce, které vnímá dobro a zlo 
v pohádkách. Pohádky nás provází celým životem a ukazují nám, kam máme 
směřovat. Přeji si, abychom se v našich srdcích potkávali více s tím dobrem. 
Život sice mnohdy není pohádka, ale když se jeden druhému přizpůsobíme, 
uděláme jej lepší nám všem,“ uvedl ředitel školy Miloš Zelenka (vpravo) při 
zahájení výstavy a poděkoval tvůrcům. „Všechna díla mají v sobě něco, pro 
co by si zasloužily vyhrát,“ netajila se obdivem nad výtvory starostka Ivana 
Řápková při oceňování nejúspěšnějších prací.                         (text a foto: mile)

V letošním roce není stanoven 
termín zápisu do mateřských škol. 
Rodiče tedy mohou dítě přihlásit do 
zařízení kdykoli během roku. Předpo-
kládá se tudíž, že do začátku školního 
roku budou počty dětí v mateřinkách 
vyšší než loni. K poslednímu břez-
nu bylo ve 14 mateřských školkách 
zapsáno 1 326 dětí, kapacita všech 
zařízení je 1 509. „Největší zájem 
bude pravděpodobně v červnu a o 
prázdninách,“ prohlásil místostarosta 
Jan Řehák a dodal, že větší zájem je 
o školky v centru města, které jsou 
většinou zaplněné.                              (mile)

K zápisu po celý rok

S těmito slovy se rozloučil s bu-
doucími zdravotními sestřičkami 
ze 4. A ředitel Střední zdravotnické 
školy Jiří Jíra. Při předávání matu-
ritních vysvědčení v obřadní síni 
radnice ukápla i nejedna slzička. 
Panovalo dojetí z úspěšné maturity, 
ale i nadšení mladých lidí z toho, 
že už vstoupili do světa dospělých. 
„Neváhejte využít všech příležitostí 
a snažte se, aby se povolání stalo 
i vaším životním posláním a ko-
níčkem, který vás nikdy neomrzí,“ 
popřála studentům starostka Ivana 
Řápková. Na snímku ukazuje Petra 
Lédlová (vpravo) třídní profesorce 
Evě Čížkové (druhé zprava) vy-
svědčení s vyznamenáním. Čtyřleté 
studium absolvoval také David 
Hromádka (třetí zprava), který 
prozradil, že po prázdninách bude 
pracovat ve zdejší nemocnici. Větši-
na žákyň bude pokračovat v dalším 
studiu.                    (text a foto: mile)

„Vzdělání je obrovským základem pro vás i celou společnost“

HOTEL SPESSART
Chomutov, Lipanská ulice

Oznamuje svým hostům rozšíření provozní doby 
restaurace.

Otevřeno denně
od 11.30 do 22.00 hod.

Zveme Vás k příjemnému posezení
ve stylové restauraci 
nebo staročeském salonku.

 www.spessart.cztel.: 474 626 827, 602 341 198

Na základě novelizace Obecně 
závazné vyhlášky o volném pohy-
bu psů na veřejném prostranství 
potřebuje město Chomutov znát 
názory občanů. Žádá je proto pro-
střednictvím této ankety o spolu-
práci. Vyplněné údaje můžete za-
sílat do 30. června do 30. června do podatelny 
MěÚ Chomutov, Zborovská 4602. 
Lze odpovědět i na stránkách 
www.chomutov-mesto.cz.
Pro pohyb psů na území obce Pro pohyb psů na území obce 
požaduji:požaduji:
1. vodítko  Ano Ano Ne Ne 
2. vodítko i náhubek  Ano Ano Ne Ne 
3. vodítko nebo náhubek AnoAno  NeNe
4. náhubek  AnoAno  Ne Ne 

Město Chomutov se zapojilo do 
několika projektů zlepšování kvality 
života ve městě. Mezi nejdůležitěj-
ší oblasti zlepšování patří činnost 
Městského úřadu Chomutov. Jediným 
měřítkem zlepšování činnosti úřadu 
je spokojenost občanů a nejlepší 
způsob, jak ji źměřit́ , je anketa 
nebo dotazníková akce. „Zvolili jsme 
tedy způsob, kdy jsme se prostřed-
nictvím dětí ve školách obrátili na 
jejich rodiče, protože anketa měla 
směřovat právě do skupiny obyvatel 
středního věku,“ objasňuje postup 

úřadu jeho tajemník Theodor Sojka. 
Z reakce ve  sdělovacích prostřed-
cích ale vyplynulo, že tento způsob 
ankety prostřednictvím škol vyvolal 
u některých rodičů nesouhlas.

„Pokud některé z nich tato dotaz-
níková akce obtěžovala, touto cestou 
bych se jim rád omluvil. Rozhodně 
neměla být reprodukována žáky 
nebo učiteli jako povinnost.“

Jak tajemník dodal, převážná 
část rodičů v již odevzdaných do-
taznících uvádí, že jsou ochotni 
spolupracovat s úřadem a upozor-

nit na nedostatky nebo navrhnout 
řešení. „Doufáme proto, že pokud 
se na občany obrátíme za rok opět 
touto cestou, abychom zjistili jejich 
názory, nebudou se zlobit, protože 
budou vědět, že dotazník vyplňovat 
nemusí. Je to pouze jedna z cest, 
jak společně zlepšit to, co nám zne-
příjemňuje život. A právě názory 
občanů jakožto klientů našeho úřa-
du jsou pro nás důležitou zpětnou 
vazbou v našem úsilí o zlepšování 
kvality práce,“ dodal T. Sojka a zá-
věrem přidal informaci pro ty,které 
výsledky dotazníkové akce zajímají, 
že se o ní dozví více v příštím čísle 
Chomutovských novin.                 (lm) 

Koho se anketa dotkla, tomu patří omluva

Zašlete svůj názor

Milí spoluobčané! Slavný italský 
spisovatel Umberto Eco řekl, že dět-
ství je nejméně šťastným obdobím 
lidského života, protože je to čas, 
kdy máme sice stovky různých přá-
ní, ale jen nemnohá z nich se vyplní. 
Věřím tomu, že je na nás dospělých, 
abychom nejen na Mezinárodní den 
dětí stáli při svých dětech a pomá-
hali jim naplnit jejich přání a sny. 
Hodně se dnes mluví o tom, kolik 
nástrah a nebezpečí na děti číhá. 
Důkazem mohou být statistiky dět-
ských úrazů, zprávy o šikaně nebo 
o dětských zločineckých partách, 
o nebezpečí alkoholu, drog a kouře-
ní, o dětské prostituci. Ochránit děti 
před vším tím nebezpečím je těžké. 
Nemůžeme je držet někde v krabičce 
a nedovolovat jim poznávat svět. Je 
pro ně moc důležité, aby s naší po-
mocí našly způsob, jak smysluplně 
využívat volný čas. V našem městě 
působí řada sportovních klubů, které 
mají své dětské oddíly, jsou tu taneč-
ní školy, základní umělecká škola, 
dům dětí a mládeže. Základní školy 
organizují pro své žáky kroužky 
i jednorázové kulturní a sportovní 
akce. Nabídka je pestrá, takže si 
každé z dětí jistě může vybrat a my 
rodiče pak můžeme mít radost, když 
vidíme toho našeho kluka vstřelit gól 
nebo tu naší holčičku, jak v baletních 
špičkách krouží na jevišti svou první 
piruetu. To jsou právě okamžiky, kdy 
můžeme pomoci svým potomkům 
naplnit jejich tajné touhy a sny. 
A současně je i naučit, že žádný sen 
se nesplní bez úsilí a práce, bez vlast-
ního přičinění. Přeji všem dětem, aby 
nemusely být nikdy nešťastné a aby 
je jejich mámy a tátové vždycky mi-
lovali. A maminkám a tatínkům přeji, 
aby jim jejich děti dělaly jen samou 
radost. A kdyby někdy přeci jen za-
zlobily, aby je kvůli tomu nepřestali 
mít rádi.                  Vaše Ivana Řápková
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Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS, pomocí SMS, 

na číslo 736 695 600 zašlete: 
od hlp rez / pas hlp rezod hlp rez / pas hlp rez

Do tragikomické frašky se hodí 
podle starostky Chomutova Ivany 
Řápkové chování některých zastupi-
telů opozice v souvislosti s tolik dis-
kutovaným zákonem o střetu zájmů. 
Ten deklaruje neslučitelnost mandátu 
zastupitele s výkonem řídící funkce 
v organizaci města. V důsledku toho-
to zákonu požadovala opozice, aby 
se svých mandátů vzdali zastupitelé 
Přemysl Rabas, ředitel zooparku, 
a Miloš Zelenka, ředitel základní ško-
ly. Koalice ovšem na základě právnic-
kého rozboru situace, který vycházel 
mimo jiné ze stanoviska ministerstva 
vnitra rozhodla oběma zastupitelům 
mandáty ponechat, a opozice to kriti-
zovala jako nerespektování zákona.

Kromě toho zmíněný zákon zastu-
pitelům uložil povinnost odevzdat do 
31. března oznámení o činnostech. 

V něm informují o tom, zda oni sami, 
případně jejich manželé či manželky 
podnikají nebo jsou členy některého 
orgánu právnické osoby. Ale jak se 
ukázalo, právě v tomto bodě pochy-
bili někteří z opozičních zastupitelů. 

„Čtyři nezařazení zastupitelé, paní 
Wachtfeidlová a pánové Malina, Po-
řický a Říha, nejenže neodevzdali 
prohlášení včas, jak jim to ukládá 
zákon o střetu zájmů, jehož se tak 
vehementně dovolávají, ale nakonec 
o čtrnáct dní později odevzdali pro-
hlášení, které okopírovali od nás,“ 
pozastavuje se nad neobvyklým po-
stupem starostka Řápková. 

Prohlášení řádně vyplněné a včas, 
až na formální nedostatky u jednoho 
z nich, odevzdali všichni zastupitelé 
koalice a také opoziční KSČM. „Ti 
ostatní, když už se dostali k našemu 

prohlášení, ani nebyli schopni vytvo-
řit si vlastní verzi, jako to udělali 
třeba komunisté, ale okopírovali to 
naše,“ říká starostka. „Paradoxní při-
tom je, že právě zástupci ´Říhovců́ , 
kterých se tento případ týká, mají 
své členy v kontrolním výboru, který 
dohlíží na plnění povinností zastupi-
telů. Kromě toho, že se tato skupina 
zastupitelů chová podle známého 
rčení Zloděj křičí: Chyťte zloděje 
a obchází zákon, z jehož porušování 
viní nás, to má pro koalici přece jen 
jeden příznivý aspekt: asi nepracu-
jeme tak špatně, jak tvrdí opozice, 
když si ṕůjčujé  naše materiály.“

O tom, jak se k některému 
z prohlášení koaličních zastupitelů 
nezařazení dostali, nechce starostka 
spekulovat, pouze se pozastavuje 
nad podivnou časovou následností. 

„Třináctého dubna se sešli tři členové 
kontrolního výboru, takže tento or-
gán nebyl usnášeníschopný. Na něm 
se pan Malina dozvěděl o prohřeš-
ku svém a svých kolegů, když měl 
možnost nahlédnout do prohlášení 
ostatních zastupitelů. Hned následu-
jící den pak śhodou okolností´ na 
stejném formuláři, jaký jsme vyplnili 
my, odevzdal prohlášení pan Říha a 
jeho kolegové. V naplňování zákona 
o střetu zájmů tak zřejmě došlo 
přinejmenším ke střetu s morálkou,“ 
uzavírá popis nestandardní situace 
starostka Řápková.                             (lm)

Zákon o střetu zájmů: u některých zastupitelů došlo spíš ke střetu s morálkou

V současné době je v Chomutově V současné době je v Chomutově 
zprovozněno šest velkoobjemových zprovozněno šest velkoobjemových 
kontejnerů kontejnerů z patnácti plánova-
ných stanovišť. Na stanovištích se 
budou střídat kontejnery na ob-
jemný odpad a bioodpad. Každé 
stanoviště je opatřeno celoročním 
rozpisem přistavení jednotlivých 
druhů kontejnerů. Zprovozněna 
jsou stanoviště Škroupova u č. p. 
3257, Heyrovského u č. p. 4844, M. 
Pujmanové u č. p. 4016, Sokolská 
u výměníku, Výletní u č. p. 5264 
a Skalková u č. p. 5284. V nej-
bližší době se dokončí stanoviště 
v ul. 17. listopadu u č. p. 4793 
a Vítězslava Nezvala u č. p. 4093.

Nadále mohou občané města Nadále mohou občané města 
zdarma odevzdávat zdarma odevzdávat veškerý ob-
jemný odpad, separovaný a nebez-
pečný odpad na sběrných místech 
U Větrného mlýna 4605 od pondělí 
do pátku od 7 do 18 hodin, v sobo-
tu od 10 do 18 hodin, v neděli od 
10 do 13 hodin. Další sběrné místo 
je v Jiráskově ulici č. p. 4597. Ote-
vírací doba je v úterý a čtvrtek od 
9 do 18 hodin, ve středu a pátek 
od 8 do 16 hodin, v sobotu od 
8 do 16 hodin, v neděli od 10 do 13 
hodin. Sběrné místo na Kamenné 
č. p. 5163 je lidem k dispozici 
v pondělí od 12 do 16 hodin, 
ve středu od 8 do 12 hodin. Na 
Pražské v areálu bývalé skládky 
je letní provoz až do 30. října od 
pondělí do pátku od 7 do 17 ho-
din, v sobotu od 7 do 14 hodin.   
                                                         (red)

Ekologické okénko
Radní posvětili návrhy na Cenu 

Jiřího Popela z Lobkovic, která bude 
letos poprvé udělena za zásluhy 
a rozvoj města Chomutova. Jména 
oceněných osobností se veřejnost 
dozví až 15. června, kdy se uskuteč-
ní slavnostní předávací ceremoniál 
v Rytířském sále na starobylé rad-
nici. „Bylo by přece jen rozumné, 
aby se vybraní kandidáti dozvěděli 
o ceně nejprve písemnou pozvánkou 
z radnice a teprve poté z novin,“ 
vyjádřil se Pavel Markvart, radní 
a předseda komise pro podporu 
občanských aktivit, která vybírala 
oceněné ze šestatřiceti návrhů. Po-
měrně často se tu objevovala jména 
pedagogů a sportovců. Tři z nich 
obdrží cenu in memoriam.        (mile)

Cenu Popela předají 
v Rytířském sále 

• Rada města schválila předložený • Rada města schválila předložený 
návrh sazebníku pokut za porušení návrh sazebníku pokut za porušení 
zákona o loteriích zákona o loteriích a jiných podob-
ných hrách na úseku provozu výher-
ních hracích automatů a provozování 
loterií. V něm se stanoví, že provozo-
vání výherního hracího přístroje bez 
povolení vydaného obcí se pokutuje 
částkou 100 000 korun. Když je provo-
zování výherního přístroje v rozporu 
s vydaným povolením - například se 
jedná o neuhrazený poplatek za pře-
místění přístroje do jiné provozovny, 
může být uložena pokuta ve výši 20 
000 korun. Pokuty se ukládají i v pří-
padě hry mladistvých do 18 let nebo 
při provozování tomboly bez vydané-
ho povolení.                                          (mile)

Projekt Bezbariérový Chomutov 
je zaměřen tak, aby pomohl jak 
vozíčkářům, tak i nevidomým, seni-
orům, nastávajícím maminkám, ale 
i osobám doprovázející malé děti. 
Podařilo se vybudovat bezbariérové 
autobusové nádraží a postupně se 
upravují jednotlivé zastávky městské 
hromadné dopravy. Město přispělo na 
nákup čtyř nízkopodlažních autobu-
sů, v příštím roce plánuje nákup dal-
ších pěti. „Bezbariérové úpravy byly 
provedeny takřka v celé památkové 
zóně, při rekonstrukci chodníků po 
hlavní obchodní komunikaci Palacké-
ho se zpřístupnila většina obchodů, 
bezbariérový přístup je také v pod-
chodu pod kruhovou křižovatkou,“ 

připomněla Lenka Petříková z odboru 
rozvoje a investic města. Handicapo-
vaní občané se mohou také pohodlně 
dopravit do objektu zdejší knihovny, 
internetové kavárny a výstavních 
prostor ve Středisku knihovnických 
a kulturních služeb, nyní se plánují 
úpravy i v dalších příspěvkových 
organizacích města, například v Pod-
krušnohorském zooparku a Správě 
sportovních zařízení. 

„Spolupracujeme se Sdružením pro 
životní prostředí zdravotně postiže-
ných a se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých v ČR, 
Snažíme se využívat také konkrét-
ních informací a požadavků od sa-
motných lidí. Právě z praxe mohou 

tito lidé přispět svými podněty, aby 
se nestalo, že se například odstraní 
překážka pro vozíčkáře, která je na 
druhou stranu důležitým vodítkem 
pro nevidomé. Nyní budeme třeba 
řešit trasu z ulice Vršovců k nemoc-
nici na podnět nevidomého občana,“ 
vysvětlila Petříková. 

Město navíc připravilo záměr šesti 
nejfrekventovanějších bezbariéro-
vých tras, které propojují budovy 
veřejné správy, školy, nemocnici 
a nádraží. Záměr byl letos schválen 
v rámci Národního rozvojového 

V bezbariérových trasách si nechají mnohdy poradit i od samotných občanů

Bezbariérový přístup je vybudován 
i ke knihovně a internetové kavár-
ně v SKKS.                                                

programu mobility pro všechny. To 
městu umožňuje čerpat dotace na 
odstraňování bariér na chodnících 
a při vstupech do budov na zmíně-
ných trasách. Zároveň připravuje pro 
špatně se pohybující občany zpří-
stupnění historické radnice, městské-
ho divadla a městské sportovní haly. 
„Budeme se snažit získat tyto dotace 
od státu. Na mezinárodní konferen-
ci jsme patřičně připomněli naše 
záměry, tak snad to vyjde,“ doplnil 
místostarosta Jan Řehák.              (mile)

Bezmála šest let řeší chomutovská radnice v rámci svých investičních Bezmála šest let řeší chomutovská radnice v rámci svých investičních 
akcí a zároveň v souvislosti s údržbou komunikací úpravy, které zkvalit-akcí a zároveň v souvislosti s údržbou komunikací úpravy, které zkvalit-
ňují pohyb po městě lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. ňují pohyb po městě lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Před dvěma lety bylo dokonce schváleno pořízení projektu Bezbariérový Před dvěma lety bylo dokonce schváleno pořízení projektu Bezbariérový 
Chomutov, který je prozatím zpracován pro území mezi silnicí I/13, ulicí Chomutov, který je prozatím zpracován pro území mezi silnicí I/13, ulicí 
Čelakovského a průmyslovou částí města. Další ze záměrů pro odstranění Čelakovského a průmyslovou částí města. Další ze záměrů pro odstranění 
bariér v Chomutově prezentovali minulý týden zástupci města na meziná-bariér v Chomutově prezentovali minulý týden zástupci města na meziná-
rodní konferenci Doprava bez bariér. Akci pořádal úřad vlády.rodní konferenci Doprava bez bariér. Akci pořádal úřad vlády.

Odbor dopravních a správních čin-
ností se nezabývá pouze záležitost-

mi kolem dopravy. Jedná se o odbor 
poměrně rozsáhlý, složený ze dvou 
oddělení zajišťujících výkon státní 
správy. Sídlí v budově městského 
úřadu na Zborovské ulici.

V přízemí budovy je oddělení oddělení 
správních činnostísprávních činností. To mimo jiné 
vede evidenci obyvatel, kterých má 
Chomutov nyní 50 682. Přijímají se 
zde také žádosti o vydání nových 
občanských průkazů a pasů, jejichž 
vyhotovení v Praze trvá zhruba 30 
dnů.

I zde nabízí úřad lidem tři elektro-
nické služby. Pomocí SMS se lze ob-
jednat na úsek cestovních dokladů 
a stejným způsobem dostávají obča-
né vyrozumění, že již mají zhotoven 
pas či občanský průkaz (letos 7 000 
OP). Pomocí platebního terminálu 
na informačním servisu zde také 
mohou uhradit jakýkoliv poplatek. 
Na matrice se pak úředně ověřují 
kopie listin, připravují se slavnostní 
zápisy, vítání občánků a vystavují 
se rodné, popř. úmrtní listy. Matrika 
pak zajišťuje vše, co je spojeno se 
sňatky či narozením dítěte.

Možná málokdo z lidí ví, že se na 
tomto oddělení vede i evidence ztrát 
a nálezů. „Hromadí se nám tu čepice, 
svetry, ale i ruční pila nebo kompo-
ty. Věci nám přináší lidé, policie, ale 
také České dráhy. Máme povinnost 
uschovat je po dobu jednoho roku,“ 
vyjádřil se vedoucí odboru Bedřich 
Rathouský.

Oddělení dopravních a přestup-Oddělení dopravních a přestup-
kových agend kových agend sídlí ve 3. patře, 
kontroluje a rozhoduje ve věcech 
provozu nejen na vozovkách, ale 
i chodnících. Dál se zde vede evi-
dence řidičů, registr vozidel a pro-
jednávají se obecné přestupky i pře-
stupky v dopravě. V poslední době 
je zejména v souvislosti s výměnou 

řidičských průkazů toto pracoviště 
velice vyhledávané. Za letošní rok 
úředníci vydali zhruba 4 000 ŘP, 
jen v dubnu si o jeho výměnu po-
žádalo bezmála 2 000 lidí. Žádosti 
se přijímají v pondělí a ve středu. 
Velký nápor lidí pomáhá významně 
mírnit zavedená elektronická služba, 
která nabízí lidem vyzvednutí hoto-
vého ŘP v neúřední den. „Někdy ale 
žasneme nad ochotou občanů stát 
bezdůvodně v takovéto frontě. Na-
příklad minulý týden v oba úřední 
dny stáli na chodbě v brzkých ran-
ních hodinách lidé, kteří tu čekali 
devadesát minut, aby pak byli do 3 
minut odbaveni. Přitom ti, co přišli 
až na osmou hodinu, zde nečekali 
déle než čtyřicet minut“, komentoval 
situaci Bedřich Rathouský.

Veškeré návody na elektronické 
služby a dostupné tiskopisy odboru 
dopravních a správních činností na-
leznete na stránkách www.chomutov-
-mesto.cz.                                           (mile)

Odbory se představují: odbor dopravních a správních činností má dvě oddělení, sídlí na Zborovské ulici 

Někdy lidé vytvářejí fronty bezdůvodně

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdo-
bu vzbuzuje stále větší zájem, loni se 
do ní přihlásilo dokonce i sedm mužů. 
Proto se město rozhodlo v soutěži po-
kračovat. Letošní v pořadí třetí ročník 
bude mít stejná pravidla jako loni. 
Soutěžit může každý občan v Chomu-
tově, ať už zkrášlí květinami své okno 
či balkon nebo veřejné prostranství 
v okolí svého domu. Soutěžit se bude 
v pěti kategoriích. „Potěšilo nás, že se 
lidé snaží zkrášlit prostor před svým 
domem. Loni se nám přihlásila dvě 
společenství vlastníků jednotek z Vác-

lavské a Kundratické ulic, doufejme, že 
v tom budou pokračovat i letos,“ vyjá-
dřila se Eva Veselá z odboru majetku 
města, která si květinové výtvory 
všech soutěžících v druhé polovině 
srpna vyfotí a poté nejlepší výtvory 
vyhodnotí komise životního prostředí. 
Radnice investuje do soutěže stejně 
jako loni 15 000 korun, které pak 
výhercům rozdělí podle umístění. 
Do květinové soutěže se můžete při-
hlásit již od 1. června, přihlášku na-
jdete na této straně Chomutovských 
novin.                                                        (mile) 

Nejvyšší čas začít s květinovou výzdobou
Dvě desítky studentů Fakulty hu-

manitních studií Univerzity Karlovy 
v Praze, kteří do Chomutova zavítali 
v rámci své terénní praxe, přivítala 
v salonku městského divadla sta-
rostka Ivana Řápková spolu s dal-
šími představiteli města, Džamilou 
Stehlíkovou a Jiřím Rothem. Přesněji 
řečeno posledně jmenovaný dorazil 
spolu s hosty, když stejně jako oni 
měl za sebou exkurzi v Severo-
českých dolech. Jak uvedl vedoucí 
katedry sociální a kulturní ekologie 
PhDr. Josef Rynda, studenti většinou 
vykonávají svou terénní praxi v chrá-
něných krajinných oblastech či ná-
rodních parcích, nyní se pro změnu 
rozhodli navštívit lokalitu, která byla 
v minulosti silně poškozena. 

Starostka Řápková studenty po 
krátkém přivítání seznámila se 
strukturou a chodem samosprávy, 
se situací ve městě a s jeho perspek-
tivami, a pak už byl čas na otázky 
a odpovědi. Vzhledem ke studijnímu 
zaměření hostů směřovala část do-
tazů i na zastupitele za stranu Ze-
lených D. Stehlíkovou a J. Rotha, ale 
studenti měli mnohem širší záběr. 
Otázky se dotýkaly například práce 

Výboru pro národnostní menšiny, 
problematiky poskytování dotací, 
integračních trendů obcí v regionu, 
limitů těžby uhlí či tvorby územ-
ního plánu,  způsobů komunikace 
s občany, spolupráce s Ústeckým kra-
jem nebo soužití lidí se svým regi-
onem. „Měli dobré otázky,“ kvitovala 

po skončení společného posezení 
I. Řápková. „Byla jsem příjemně pře-
kvapená, že projevují tak živý zájem 
o veřejný život. Navíc si myslím, že 
jde o velmi přínosné zpestření jejich 
studia, takhle přímo v terénu se toho 
dozví mnohem víc než jen na před-
náškách.“                       (text a foto: lm)

Otevřená diskuze je lepší než přednášky

Přihlášky zasílejte do 20. 8. 2005 na Městský úřad - OSMM - HS, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, nebo ve stejném termínu osobně odevzdejte přímo na podatelně 
Městského úřadu ve Zborovské ulici.

Příští CHN vycházejí 
15. června 200515. června 2005

www.chomutov-mesto.cz 

Představitelé města odpovídali studentům na jejich zvídavé otázky. K dota-
zům se připojil také jejich pedagog Josef Rynda (druhý zleva).




