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Poskytování bytů dle varianty  C
Dne 11 . 10. 2005 v 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, veřejné výběrové 

řízení bytů na opravu na vlastní náklady. 

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa QARK  - ul. Na Bělidle

Ulice čp. + č. bytu Velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Za Zborovskou 3610/5 1+2  12.501 ,- Kč 155.000,- Kč

Za Zborovskou 3603/1 1+2  12.111 ,- Kč 189.500,- Kč

K. Buriana 3580/5 1+2  12.093,- Kč 252.000,- Kč

Heydukova 3772/8 1+2  12.684,- Kč 171 .500,- Kč

Domovní správa QARK II (Squadra) - ul. Kostnická

Šrobárova 3313/12 0+1 11 .000,- Kč 98.000,- Kč

Šafaříkova 4195/9 1+3 16.020,- Kč 175.000,- Kč

Dr. Farského 3660/1 1+2 13.419,- Kč 110.000,- Kč

Domovní správa QARK III (Chepa) - ul. Na Bělidle

Kadaňská 3573/3 1+3   17.850,- Kč 240.000,- Kč

Kadaňská 3676/3 1+2   13.710,- Kč 165.800,- Kč

Kadaňská 3681/1 1+2   14.670,- Kč 189.700,- Kč

Palachova 3732/2 1+2   14.460,- Kč 269.500,- Kč

Domovní správa DOSPRA - ul. Březenecká

Kundratická 4596/2 0+1  11 .600,- Kč   56.860,- Kč

Holešická 4739/18 1+2  25.865,- Kč   68.610,- Kč

Pod Břízami 5241/12 1+3  32.150,- Kč   55.110,- Kč

Skalková 5201/6 1+2  24.300,- Kč   55.110,- Kč

Jirkovská 5054/22 1+1  14.810,- Kč   72.510,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 11. 10. 2005  v době od  13.00 hod. do 15.00 hod. v kanceláři OSMM, 2. patro, č. 
dv.  233.
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 6 „Pravidel pro přidělování 
bytu v majetku města Chomutova“, při prezentaci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení 
dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.

Číslo účtu – 6015–626441/0100 (uvedení pomlčky  N U T N É ! ! !), 
variabilní symbol – 22221110, specifický symbol – rodné číslo

Vychovatelé a děti z cvičného bytu Dětského domova v Chomutově dě-
kují sponzorům za finanční příspěvek. Ten jim umožnil vyjet na týdenní 
prázdninový pobyt na Šumavu, kde si děti zaslouženě užívaly odpočinku 
formou sportování, sběru hub a výletů.                                                               (r)

Pozemky k výstavbě rodinných domů
Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu rodinných 

domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti 
Černý Vrch v prostorou za Integrovanou střední školou energetickou Na 
Průhoně.

Pozemky (o velikosti 600 - 1400 m2) budou zasíťovány, včetně vy-
budování komunikačního napojení, a jejich cena bude 950,- Kč/m2.

V případě zájmu kontaktujte Odbor správy majetku města Městské-
ho úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, případ-
ně na webových stránkách města www.chomutov-mesto.cz. Další in-
formace poskytne Pavlína Kolářová na tel. čísle: 474 637 472, e-mail: 
p.kolarova@chomutov-mesto.cz.

Poskytování bytů dle varianty  A
Odbor správy majetku města zveřejňuje nabídku nájmu 5 bytů v majetku města Chomutova

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probí há ve dvou kolech . Do první ho kola se mohou 
přih lásit pouze zájemci , kteří maj í u M Ú Chomutov evidovanou žádost o nájem bytu . Do druhého kola se mohou přih lásit ostatní 
zájemci , kteří splňuj í kritéria , stanovená v čl . 3 , odst . 1 ) „ Pravidel pro poskytování bytů v majetku města Chomutova“. 

Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu : Město Chomutov, Odbor správy majetku města - DČ, Zborovská 
4602 , 430 28  CHOM UTOV, nebo odevzdá v podatelně MěÚ Chomutov, Zborovská 4602 , Chomutov.

Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu , který si lze vyzvednout na M Ú Chomutov či vytisknout z we -
bových stránek MěÚ Chomutov- www.chomutov- mesto.cz .

Lze podat nabídku vždy na jednu bytovou jednotku .

Obálka bude označena : VŘ A – I . kolo ( nebo I I . kolo) , číslo popisné/číslo bytu , na který zájemce posí lá nabídku , adresa 
Město Chomutov, Odbor správy majetku města - DČ, Zborovská 4602 , Chomutov.

Nabídka bytů :
Domovn í správa QAR K – u l . N a Běl id le 

Ulice Čp. / č. bytu Vel ikost/m 2 Kategorie Vyvolávací cena 
– výše nájmu

Přemyslova 5394/15 1 +1/46,11 m 2 I . 697,- Kč

Přemyslova 5394/16 1 +1/46,11 m 2 I . 697,- Kč

Přemyslova 5394/20 1 +1/43 ,63 m 2 I . 660,- Kč

Palachova 3417/5 1 +2/49,15 m 2 I . 743 ,- Kč

Poděbradova 1030/7 1 +1/35,73 m 2 I . 540,- Kč

Prohl ídky uvedených bytů umožní příslušná domovní správa .

Nabídky budou při j ímány nejpozděj i do 22 . 09. 2005, 12 .00 hodin ,  pozdější nabídky nebudou akceptovány. 

Obálka , která nebude obsahovat stanovené náležitosti , bude vyřazena z VŘ.

Výběr z nabídek bude proveden výběrovou komisí , stanovenou Radou města Chomutov.

Bl ižší informace podaj í pracovnice Odboru správy majetku města MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, I I .  poschodí , č. dv. 233 , 
telefon 474 637 262 ; 474 637 263 .
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 14. 9. v 10.00 hod.

• zamìøení, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítì proti hmyzu
• prodej na splátky bez navýšení

TRVALE NÍZKÉ CENY OKEN
i VEŠKERÉHO PRÍSLUŠENSTVÍ

• Český červený kříž Chomutov Český červený kříž Chomutov 
zve 11. září do areálu Kamenco-zve 11. září do areálu Kamenco-
vého jezera na prezentační akci vého jezera na prezentační akci 
v rámci Světového dne první po-v rámci Světového dne první po-
moci. moci. Program proběhne od 14 do 
17 hodin a jeho součástí budou 
ukázky součinnosti ČČK a jeho 
kolektivních členů – Horské služby, 
Svazu záchranných brigád kynolo-
gů a Vodní záchranné služby, dále 
ukázka hasičské techniky a výstro-
je SOU požární ochrany a ukázka 
boje Klubu vojenské historie Nord 
– Sever. Vstup je zdarma.              (r)

Teplo: máte dotaz?
Na posledním setkání vedení města s občany se opět probírala problematika 
tepla , teplé užitkové vody, vyúčtování a dalších záležitostí týkaj íc ích se tepelného 
hospodářství ve městě. Jedním ze závěrů diskuze na toto téma byl návrh zveřejn it 
kontakty na společnost TEPLO Chomutov s . r. o. a  chomutovský odštěpný závod 
společnosti ACTH ER M s . r. o. ,  která tepelné hospodářství provozuje.
TEPLO CHOM UTOV:  jednatel Pavel Šebesta , telefon 474 651 053
ACTH ER M : ředitel Karel Rovenský, telefon 474 616 301

Už jen vzpomínkou na nejteplejší 
období roku zůstávají snímky, kte-
ré jste nám poslali do soutěže Foto 
na letní téma. Do uzávěrky do re-
dakce dorazilo v datové či papírové 
podobě 49 fotografií od dvaceti au-
torů. Protože jsme nevyhlásili žád-
ná omezení, náměty snímků byly 
opravdu pestré. Od klasických plá-
žových, přes krajinky, děti, zvířata 
a rostliny až třeba po náladotvorné 
nebo reportážní z prázdninových 
cest. Co měly všechny společného, 
byl pozitivní náboj, který tak ně-
jak k letním dnům patří. Redakční 

Nejvíce se líbil snímek Romana Beneše
komisi se po pečlivém porovnává-
ní nejvíc zalíbil snímek Romana 
Beneše (Seifertova 4164, Chomu-
tov), druhé místo přiřkla Janu 
Gaislerovi (Mlýnská 750, Rychnov) 
a třetí Jitce Heidlové (Kamenný 
vrch 5268, Chomutov). Všichni si 
mohou v redakci Chomutovských 
novin až do pátku 30. září vyzved-
nout sadu propagačních předmětů. 
Z technických důvodů zveřejňuje-
me pouze vítězný snímek, ostatní 
budou vystaveny ve speciální foto-
galerii na internetových stránkách 
města www.chomutov-mesto.cz.    (sk)

ProdejProdej
• • Prodám ihned samoodmrazo-Prodám ihned samoodmrazo-

vací lednici vací lednici s mrazáčkem, mrazák 
tříšuplíkový, a automatickou prač-
ku WHITE RIDER - původní cena 23 
000 Kč. Vše dohromady, v dobrém 
stavu. Rodinné důvody. Tel. 731 
528 330.

• Prodám 200 svazků kni• Prodám 200 svazků knih - ro-
mány a detektivky. Ruším knihov-
nu. Tel. 474 688 578.

• Prodám jízdní kolo• Prodám jízdní kolo Anlen Ga-
laxy s tachometrem, 8-12 let, málo 
používané. Cena 2 000 Kč. Tel. 605 
500 083.

• Prodám novou baterii• Prodám novou baterii - barva 
matná mosaz, dovoz NDR. Pořizo-
vací cena 2 500 Kč, nyní za 1 000 
Kč. Dále prodám malé krémové 
umyvadlo nové za 200 Kč. Jedná se 
o přebytky z rekonstrukce koupel-
ny. Tel. 474 392 065 - Libědice.

• Prodám ostružiny a meruňky• Prodám ostružiny a meruňky 
ze své zahrady, chemicky neošetře-
né, žádná chemie. Menší množství 
- levně. Natrháme na zavolání. Tel. 
605 806 665.

• Prodám šuplíkový mrazák• Prodám šuplíkový mrazák se 
čtyřmi koši. Dobře mrazí. Málo po-
užívaný. Dále prodám 2 válendy v 
dobrém stavu, obě za 1 000 Kč, 2 
židle s čalouněným sedem, obě za 
750 Kč. Velmi dobrý stav. Tel. 605 
806 665.

• Prodám dětský kočárek • Prodám dětský kočárek - troj-
kolka (široká kola), otočná bou-
dička, nánožník, pláštěnka, brzda. 
Cena dohodou. Tel. 777 707 012.

• Prodám kočárek• Prodám kočárek zn. Deltim 
Sport červenomodré kombinace. Té-
měř nový. Původní cena 8 000 Kč, 
nyní 3 500 Kč. Tel. 777 313 140.

• Prodám šestišuplíkový mrazák• Prodám šestišuplíkový mrazák 
zn. Gorenje v dobrém stavu. Cena 1 
500 Kč. Tel. 737 843 066.

• Prodám brankářskou výstroj • Prodám brankářskou výstroj 
(brusle č. 37 a 39, vestu, betony 26 
a 29). Tel. 736 433 225.

• Prodám elektrický sporák• Prodám elektrický sporák za 
300 Kč a kovová garážová vrata 

dvoukřídlá (v - 198 cm, š - 268 cm). 
Cena dohodou. Tel. 474 620 084.

• Prodám funkční ždímačku• Prodám funkční ždímačku zn. 
Perla. Cena dohodou. Tel. 604 965 
661.

• Prodám světlý leštěný peřiňák. • Prodám světlý leštěný peřiňák. 
Cena 500 Kč. Tel. 604 965 661.

• Prodám vysokou plastovou žid-• Prodám vysokou plastovou žid-
ličku ličku se stolečkem k jídelnímu sto-
lu. Cena 700 Kč. Tel. 777 313 140.

• Pronajmu garáž • Pronajmu garáž v Bezručově 
ulici v Chomutově - areál u bývalé 
sběrny surovin. Tel. 474 628 004, 
775 939 533.

• Prodám péřové deky a polštá-• Prodám péřové deky a polštá-
řeře, 4 polštáře a 4 deky prošívané. 
Velikost klasická. Cena dohodou. 
Levně. Tel. 603 352 285.

• Prodám obývací stěnu• Prodám obývací stěnu (ho-
landský typ). Velmi pěkná. Cena 4 
000 Kč. Dále prodám kočárek troj-
kombinace se záručním listem, půl 
roku používaný. Nutno vidět. Cena 
4 000 Kč. Tel. 732 154 008.

• Prodám mrazicí box• Prodám mrazicí box pultový 
SILTAL 305 L. Málo používaný. Cena 
dohodou. Tel. 606 612 809.

• Prodám skříňový elektrický • Prodám skříňový elektrický 
šicí strojšicí stroj, plně funkční - nevyužitý, 
různé vzory stehů. Cena 1 700 Kč. 
Tel. 723 657 178.

• Prodám Škoda Forman• Prodám Škoda Forman (koro-
ze) na ND + zadní a 5. dveře. Cena 
3 000 Kč. Tel. 608 409 988.

BytyByty
• Prodám byt 1+2• Prodám byt 1+2 velký v ul. 

Skalková. Tel. 602 453 939, 723 
466 676.

• Vyměním státní byt 3+1• Vyměním státní byt 3+1 v 
Jirkově Na Borku za státní 2+1 v 
Chomutově. Tel. 603 787 821.

• Prodám slunný byt 2+1• Prodám slunný byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v centru Chomuto-
va, 54 m2, ulice Mostecká, balkón, 
sklep, klidný vchod. Volný ihned. 
Cena 275 000 Kč. Tel. 728 282 233 
po 17. hod.

• Prodám dvoupatrový rodinný • Prodám dvoupatrový rodinný 
důmdům - 12 místností, podsklepený, 

zahrada, příjezd, parkování u ná-
městí, u zastávek MHD. Tel. 602 
180 723.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 na Kamenné. 
Nájem včetně služeb 4 500 Kč. Tel. 
606 239 103.

• Prodám byt 3+1• Prodám byt 3+1 v os. vl. u Ji-
třenky. Byt je zachovalý a ve sluš-
ném vchodě. Cena 330 000 Kč. Tel. 
736 223 755.

• Prodám družstevní byt 1+1• Prodám družstevní byt 1+1 po 
úpravách (plastová okna, nová kou-
pelna) v Chomutově na Výletní. Tel. 
728 232 947.

• Prodám byt 2+1• Prodám byt 2+1 s balkónem 
u Luny po částečné rekonstrukci. 
Cena 290 000 Kč. Dohoda jistá. 
Spěchá. Tel. 604 723 805.

• Prodám družstevní byt 4+1• Prodám družstevní byt 4+1 
na Kamenném vrchu v Chomutově. 
Tel. 728 571 959.

• Pronajmu zcela zařízený byt• Pronajmu zcela zařízený byt 
2+1 u Kauflandu a garáž slušným 
lidem (2x nájem předem, pro dvě 
osoby). Možnost dlouhodobého 
pronájmu. Tel. 474 625 545.

• Vyměním družstevní byt 4+1• Vyměním družstevní byt 4+1 
na Kamenném vrchu v Chomutově 
za 1+1 nebo 2+1. Tel. 728 571 959.

• Prodám družstevní byt 1+1• Prodám družstevní byt 1+1 v 
ul. Zahradní. Cena 150 000 Kč. Tel. 
605 127 146.

• Prodám rodinný dům• Prodám rodinný dům - nová 
půdní vestavba, v přízemí byt 
3+1 a zavedená restaurace. Vše na 
jednom pozemku. Možnost využití 
dle svého. Nutno vidět. Spěchá. Tel. 
603 162 977.

OstatníOstatní
• Hledám holku na seznámení • Hledám holku na seznámení ve 

věku 28 - 30 let z okolí Chomutova, 
co nemá partnera a hodně by ho 
chtěla. Je mi 32 let a jsem hodný. 
Tel. 604 316 892.

• Muž 40 let hledá zaměstnání • Muž 40 let hledá zaměstnání 
vrátného. Zn. Chomutov. Tel. 776 
583 905.




