
Součástí tohoto výtisku je i do-
tazník, jehož prostřednictvím rad-
nice vyzývá občany k diskuzi o ži-
votě ve městě a jeho budoucnosti. 

Odevzdávejte je prosím do 30. 
září na sběrných místech: MěÚ 
Zborovská, MěÚ nám. 1. máje, MěÚ 
Husovo náměstí, Globus, Kaufland, 
Městská sportovní hala. 

Dotazníky jsou i na sběrných 
místech a na internetu (www.chomu-
tov.mesto.cz – termín do 10. října).

Na každém sběrném místě ob-
drží prvních 50 účastníků anke-
ty drobný dárek. Stejně jako 50 
nejrychlejších respondentů, kteří 
odpoví e-mailem.                          (lm)

Desítky akcí město Chomutov 
realizuje nebo bude realizovat 
díky dotačním titulům, které se 
mu podařilo získat. Z větší části 
jde o takzvané evropské peníze. 
Mezi městem nejvyužívanější pro-
gramy unie patří Společný regio-
nální operační program (SROP), 
který je mimo jiné zaměřen na 
rozvoj infrastruktury kraje, pro-
gram Interreg IIIA, ten podporuje 
spolupráci s německou stranou 
(Saskem) a program Phare, který 
patří do skupiny předstruktu-
rálních fondů. Některé projekty 
budou dokončeny ještě letos, jiné 
v roce 2006.

Způsob poskytování dotací je 
různý. „Z předstrukturálních fon-
dů získáváme peníze zálohově, 
v ostatních případech musíme vše 
zafinancovat z vlastního rozpočtu 
a následně po realizaci a úspěš-
ném vyúčtování akce získáme při-
slíbené finanční prostředky zpět. 
Pro poskytovatele dotace je to 
určitá pojistka, že peněz bude po-
užito účelně, pro nás je to stimul, 
abychom si vše ohlídali,“ řekla pro-
jektová manažerka města Alexan-
dra Zdeňková. „Je to pochopitelně 
náročný způsob financování, znám 
příklady, kdy obce nemají peníze 
ani na finanční spoluúčast, natož 

Slovo starostky

Chomutov získá téměř sto milionů korun
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Vyjádřete se i vy!

Slavnostním křtem v kostele sv. 
Kateřiny uvedla starostka města 
Ivana Řápková do oběhu dopisnici 
s přítiskem k 400. výročí vykou-
pení Chomutova z poddanství. Au-
torkou motivu je Marie Svobodová. 
„Bylo to poprvé, co chomutovští 
občané vystoupili ze stínu něja-
kého feudála, takže na obrázku je 
skupina obyčejných lidí, například 
bednář, kotlář, zvonař, žena s dí-
tětem. V pozadí jsou pak budovy 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a část radnice, z nichž visí vlajky 
v současných městských barvách,“ 
popsala motiv přítisku známá cho-
mutovská výtvarnice. Pouze přímo 
při křtu si mohli návštěvníci ne-
chat dopisnici orazit příležitost-
ným razítkem, jehož návrh také 
vypracovala Marie Svobodová. Z 
celkového nákladu 6 000 kusů se 
už větší část prodala, zbytek je k 
dispozici v městském informačním 
centru, v muzeu na radnici, ve fi-
latelistické prodejně v ul. Vršovců 
a na poštách.                                  (sk)

S Marií Svobodovou (vpravo) si připíjejí zleva starostka Ivana Řápková, 
pracovnice muzea Eva Šamšulová a vedoucí odboru školství a kultury 
MěÚ Dagmar Mikovcová.                                                                                 (foto: sk)

Digitalizace archivu – zaměstná-
vání handicapovaných osob, to je 
název projektu, který se minulý 
měsíc rozjel na chomutovském 
městském úřadě. Jedním z jeho 
cílů je zapojení zdravotně posti-
žených osob do aktivního života 
a jejich zaměstnávání v rámci 
digitalizace dokumentů uložených 
v archivu stavebního úřadu. Radní 

Na digitalizaci pracují handicapovaní
schválili navýšení dvou pracovních 
míst na stavebním úřadě a násled-
ně byli pro tuto práci vybráni dva 
zdravotně postižení občané.

„Ve spolupráci se Sdružením pro 
životní prostředí zdravotně posti-
žených jsme připravili pracoviště, 
které splňuje veškeré podmínky 
pro práci zdravotně postižených 
osob,“ uvedl Václav Fiala z odboru 

kanceláře tajemníka. „Oba vybraní 
pracovníci byli důkladně proško-
leni a postupně provádějí digita-
lizaci dokumentů, která spočívá 
v naskenování, úpravě načtených 
dat a jejich následném uložení do 
vytvořeného digitálního archivu.“

Digitalizované dokumenty při-
spějí k zefektivnění práce úřed-
níků a tím zlepší jejich služby 
občanům. To je další z cílů tohoto 
projektu, který bude vyhodnocen 
v červenci příštího roku. Pokud 
toto hodnocení dopadne dobře, 
Krajský úřad Ústeckého kraje po-
skytne městu dotaci ve výši 85% 
veškerých nákladů. Ty dosáhly 
částky 700 000 korun, městu by 
se tak mělo vrátit téměř 600 000 
korun. „Navíc lze předpokládat, 
že digitalizace písemností se po-
stupně rozšíří na další pracoviště 
městského úřadu a tento proces se 
stane jeho trvalou a běžnou sou-
částí, takže vlastně půjde o stálé 
vytvoření dvou nových pracovních 
míst pro handicapované,“ dodal na 
závěr V. Fiala.                                (lm)

První pracovní setkání má za sebou Řídící skupina pro zpracování Rámco-
vé strategie města, která se sešla minulý týden v jednom ze salonků měst-
ského divadla na ustavující schůzce. Tři desítky představitelů městských 
organizací, zástupci významných podniků, představitelé samosprávy 
z okolních vesnic i úředníci z chomutovské radnice, zástupci kraje i občan-
ských sdružení, to je pestré spektrum osobností, jež pod předsednictvím 
chomutovské starostky Ivany Řápkové budou spolupracovat na materiálu, 
který určí priority rozvoje města v příštích patnácti letech. Na snímku 
zprava projektová manažerka města Alexandra Zdeňková, ředitel Chomu-
tovské sportovní unie Petr Doležal a jednatel společnosti Eaton Industries 
Thomas Patrick Kipp s tlumočnicí.                                                                      (lm)

Řídící skupina byla ustanovena

Jedním z dotačních titulů Evrop-
ské unie, z nichž Chomutov čerpá 
finanční prostředky na investiční 
akce, je Phare CBC. Díky dotaci 
z tohoto zdroje jsou v plném proudu 
práce na rekonstrukci přístupové ko-
munikace k Technologickému parku 
v Cihlářské ulici, přilehlého chodní-
ku a úpravě parkovací plochy. 

„Celkové náklady přesahují dva 
a půl milionu korun, z toho ale 
město zaplatí jen čtvrtinu, zbytek 
pokryjí dotace,“ připomíná Petr 
Chytra, vedoucí odboru rozvoje 
a investic. 

                    (Pokračování na str. 2)

V Cihlářské se zlepší 
možnost parkování

Milí spoluobčané, skončil čas 
letních dovolených a mnozí z vás 
svou dovolenou trávili v zahraničí. 
Je zajímavé, jak si právě v cizině 
všímáme všeho, co tam dělají lépe, 
i toho, co umíme lépe my. Zdá se, 
že právě ze zahraničí někdy mno-
hem lépe a ostřeji vidíme vlastní 
domácí nedostatky i klady. Možná 
i proto je potřeba rozvíjet vztahy 
našeho města se zahraničními 
partnery a vůbec se snažit na-
čerpat více zkušeností ve světě. 
Například pan místostarosta Kozák 
se nedávno vrátil z Monte Carla, 
kde měl příležitost reprezentovat 
naše město na mezinárodní akci, 
která se mimo jiné týkala rozvoje 
ekonomiky a kultury. Já jsem zase 
byla před pár dny ve španělské 
Barceloně, kam se sjeli zástupci 
měst z celé Evropské unie, aby 
jednali o svých problémech a zku-
šenostech se zaváděním metropo-
litní sítě. Protože se k tomu u nás 
v Chomutově rovněž chystáme, 
bylo  pro mě moc zajímavé po-
slechnout si ty zkušenější. Nezů-
stalo ale jen u metropolitní sítě 
a já jsem si mohla se svými kolegy 
z ostatních zemí EU promluvit 
také o jiných problémech a rados-
tech jejich měst. Bylo to zajímavé 
a přínosné. Ještě letos nás čeká také 
cesta do Bruselu, kde nám, jak dou-
fám, poradí, jak ještě lépe dosáhnout 
na finanční prostředky z evropských 
fondů. Věřím, že nám zahraniční 
zkušenosti mohou pomoci. Třeba 
i v tom, že sami sebe uvidíme v lep-
ším světle.           Vaše Ivana Řápková

na pokrytí celkových nákladů 
projektu předem, tím je jejich 
možnost využívat evropské do-
tace značně omezena.“ To však 
v Chomutově nehrozí, protože 
díky rozumnému hospodaření 
města byly vytvořeny dosta-
tečné finanční rezervy, které 
umožňují využívání dotačních 
programů a realizaci různých 
projektů.

„Získávání dotací jsme po-
chopitelně věnovali pozornost 
i v minulosti, ale po našem vstu-
pu do Evropské unie se v této 
oblasti objevily další možnosti,“ 
konstatuje starostka Chomuto-
va Ivana Řápková. „Na to jsme 
zareagovali tím, že jsme zřídili 
pozici projektového manažera, 
který zabezpečuje zpracovávání 
projektů, žádostí o dotace.“ 

Jak se ukazuje, pohotová 
reakce radnice byla správným 
krokem, protože příliv dotací 
se výrazně zvýšil, a to pře-
devším právě o „evropské“ 
peníze. Za uplynulých dvanáct 
měsíců se podařilo získat do-
tace ve výši 94 milionů korun. 
Celkem se s dotací proinvestuje 
130 milionů korun. Úspěšnost 
Chomutova v získávání dotací 
z českých zdrojů dosahuje 45 
procent z podaných projektů, 
v rámci evropských zdrojů 
dokonce 90 procent. Chomu-
tovská radnice tak cílevědomě 
a úspěšně pracuje na tom, 
aby se pro vylepšení vzhledu 
města a zkvalitnění života 
v něm mohlo vynaložit co nej-
víc prostředků. 

(Pokračování na str. 2)

Další připomínkou jubilea města je dopisnice
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Poplatek za odpady 
za 2. pololetí 2005

je splatný do 30. 9. 2005
211 koru n na osobu za pololet í

Při Apoštolské církvi v Cihlářské ulici sídlí Mateřské centrum U broučka, 
které po letních prázdninách opět zahájilo činnost. Při té příležitosti jeho 
vedoucí Bronislava Huňátová pozvala na toto první setkání starostku 
Chomutova Ivanu Řápkovou, aby ji seznámila s činností centra. Zařízení, 
které funguje půldruhého roku, nemá rozhodně nouzi o příznivce. Dvakrát 
v týdnu je navštěvují maminky na mateřské dovolené se svými dětmi do 
věku 4 let, a to v úterý a ve čtvrtek vždy od 9.30 do 11.00 hodin. Maxi-
mální kapacita 30 dětí je v současné době plně využita.
Jak při příležitosti své návštěvy I. Řápková uvedla, podobná zařízení již 
v Chomutově existovala, některá z nich však fungovala jen krátce. „Je dob-
ře, když se najdou lidé, kteří jsou nadšení pro podobnou věc, a tak jim 
přeji, aby to, co se jim povedlo zrealizovat, vydrželo co nejdéle a hlavně, 
aby se tu dětem líbilo,“ vyjádřila se starostka, která dětem předala drobné 
dárečky.                                                                                                                      (mile)

z problémů, kterým věnujeme po-
zornost a které se snažíme řešit 
průběžně.“                                       (lm)

V Cihlářské se zlepší možnost parkování
(Dokončení ze str. 1)

Stavební práce byly zahájeny 
1. srpna a akce bude dokončena 
k poslednímu září. Realizace pro-
jektu by měla mimo jiné přinést 
zlepšení parkovacích podmínek.

„Obraceli se na nás jak občané, 
kteří tu bydlí, tak představitelé 
různých subjektů, jež sídlí v oko-
lí, že mají problémy s parková-
ním, hledali jsme tedy možnost, 
jak situaci řešit. Podařilo se nám 
uspět s tímto projektem, který 
přinese do lokality osmadvacet 
nových parkovacích míst, z toho 
dvě pro zdravotně postižené,“ 
řekla starostka Chomutova Ivana 
Řápková. „Problematika parkování 
se týká i dalších lokalit, nelze vy-
řešit vše najednou, ale je to jeden 

a drobných obchodníků. V jednom 
z nich, v domě řemenářského mi-
stra Gerstnera, se narodil nejslav-
nější chomutovský rodák František 
Gerstner, zakladatel Českého vyso-
kého učení technického v Praze. Do 
dnešních dnů se zachovaly pouze 
nepatrné zbytky některých domů. 
Romantické zákoutí několik set let 
starých objektů nahradila zeď za-
krývající autobazar. V současnosti 
však již město připravuje několik 
variant využití tohoto území, které 
snad opět vytvoří důstojné předpo-
lí historickému jádru. První studie 
bude doplněna návrhy studentů 
Fakulty architektury Českého vy-
sokého učení technického, kteří by 
měli na podzim téma obnovy ob-
lasti Hálkovy ulice zpracovat jako 
školní projekt.                                  (jp)

Zástavba v Hálkově ulici – bývalé Dolní – Pražské předměstí

Současnou točnou trolejbusu 
v Hálkově ulici procházela nejstarší 
obchodní cesta, která stála u zrodu 
tržní osady a hlavně města Chomu-
tova. V prostoru točny se nejstarší 
cesta dělila ve směru na Žatec přes 
Chomutovku a na zaniklé Michani-
ce, odkud silnice mířila na Lito-
měřice. Dolní – Pražské předměstí 
bylo zřejmě osídleno již ve 13. 
století. Vznikl tu městský špitál 
s kostelem svatého Ducha. První pí-
semné zmínky o špitálu pocházejí 
ze 14. století. Význam Pražského 
předměstí postupně upadal od 16. 
století, kdy byla hlavní obchodní 
silnice mezi Prahou a Lipskem pře-
ložena na pravý břeh Chomutovky 
do dnešní Palackého ulice. Hálkovu 
ulici tvořily až do 60. let 20. stole-
tí dvoupodlažní domky řemeslníků 

Společně s partnerským městem 
Annaberg–Buchholz se Chomutov 
hodlá zapojit do projektu Odpa-
dové hospodářství v příhraničí. 
S jeho realizací se počítá v příštím 
roce. Radní doporučili zastupitel-
stvu schválit realizaci akce, pokud 
se podaří získat na ni dotaci.

Celkové náklady projektu činí 
1 400 000 korun, z toho tři čtvrtiny 
pokrývá dotace, město by tak reálně 
vynaložilo 350 000 korun. Předtím 
ovšem musí uhradit celé náklady, 
dotace bude vyplacena až zpětně. 
Projekt zahrnuje kromě prověření 
současného stavu i propagaci, od 
letáků o nutnosti třídění odpadů po 

besedy s žáky základních a středních 
škol, a také výměnu zkušeností v ob-
lasti nakládání s odpady s německým 
partnerem. Největší položkou bude 
nákup nových kontejnerů na tříděný 
odpad, na jejich pořízení se vynalo-
ží milion korun. „Tříděním odpadů 
může každý individuálně přispět ke 
zlepšení životního prostředí ve svém 
okolí. Myslím, že v této oblasti právě 
osvěta může přinést významný po-
sun,“ uvedla k projektu starostka 
Chomutova Ivana Řápková. „Proto 
chceme zlepšit povědomí občanů 
o této problematice a tak přispět ke 
zlepšení životního prostředí v Cho-
mutově i jeho okolí.“                          (lm)

Pořídí kontejnery na třídění 
odpadů za milion korun

Krátce z jednání městských radních

Obavy občanů z ulice M. Puj-
manové a okolí o budoucnost 
dětského hřiště za jejich domy 
jsou zbytečné. Nejistotu vyvolalo 
odstranění některých prolézaček 
a houpaček. 

Ze sdělení odboru rozvoje a in-
vestic města a technických služeb 
vyplývá, že k odstranění některých 
herních prvků bylo přistoupeno 

Hřiště u Severky se rušit nebude

Základní náplň práce odboru 
vyplývá z jeho názvu, jsou to dvě 
oblasti, které spolu nesouvisí jen 
zdánlivě, protože vzdělání a kultu-
ra mají k sobě blízko.

Ty nejmenší občánky vodí ro-
diče, prarodiče či sourozenci do 
předškolních zařízení. Ve městě je 
rozmístěno 16 školek, z toho 14 
odloučených pracovišť zastřešuje 
právní subjekt Mateřská škola Cho-
mutov, jedno předškolní zařízení je 
součástí Pomocné školy Chomutov 
a jedno patří ke Speciální základ-
ní škole při nemocnici. Město má 
v současnosti k dispozici 1 509 
míst v předškolních zařízeních, 
tato kapacita je využívána z 88%, 
tzn. že do školek chodí 1 326 dětí. 
Starší děti docházejí do základ-
ních škol. Město Chomutov zřizuje 
9 základních škol, základní umělec-
kou školu, pomocnou školu, speci-
ální základní školu při nemocnici 
a zvláštní školu. Základní školu na-
vštěvuje 4 892 žáků, takže celková 
kapacita základních škol 5 800 
míst je naplněna na 84%.

Odbor školství a kultury v rámci 
samosprávní činnosti ve spolupráci 
s ostatními odbory zajišťuje výda-
je pro bezproblémový provoz škol, 
například s odborem ekonomiky 
připravuje jejich rozpočet, ze kte-
rého se hradí především náklady 
na otop, nebo s odborem rozvoje 
a investic města plánuje opravy 
objektů škol a investiční akce. 

Na úseku státní správy OŠaK 
mimo jiné zpracovává návrhy 
rozpisů rozpočtů finančních pro-
středků státního rozpočtu poskyto-
vaných na platy a ostatní náklady 
vyplývající z pracovněprávních 
vztahů, výdaje spojené s dalším 
vzděláváním žáků i pedagogů. 
Zpracovává a předkládá krajskému 
úřadu rozbory hospodaření s fi-
nančními prostředky státního roz-
počtu za školy a školská zařízení 
v obvodu jeho působnosti. 

„Pro všechny věkové kategorie 
pak komplexně zajišťujeme kultur-
ní akce většího rozsahu, a to jak 
tradiční, tak jednorázové, konané 
při různých příležitostech,“ připo-
mněla další oblast práce odboru 

Odbory městského úřadu se představují: Odbor školství a kultury

Úctyhodně široký záběr aktivit
jeho vedoucí Dagmar Mikovcová. 
Mezi ty, které občané považují za 
stálou součást chomutovského kul-
turního kalendáře, patří podle ní 
například Chomutovské slavnosti, 
Hudební odpoledne v městském 
parku, Taneční soutěž o pohár 
města Chomutova, Rozsvícení vá-
nočního stromečku, ale i celá řada 
dalších. „Spolupracujeme s kultur-
ními, sportovními a společenskými 
zařízeními zřizovanými městem 
i soukromými agenturami.“

Pro občany organizované ve 
sportovních, společenských a kul-
turních organizacích zabezpečuje 
odbor dotační politiku města, 
vede agendu poskytování dotací 
z rozpočtu města Chomutova na 
činnost nebo projekty společen-
ským, sportovním a kulturním 
organizacím.

V oblasti cestovního ruchu a pro-
pagace města Chomutova zajišťuje 
ucelenou agendu a mimo jiné se 
účastní veletrhů cestovního ruchu, 
kde „láká“ turisty do našeho města 
za jedinečnými přírodními krása-
mi, jako jsou například Kamencové 
jezero, Bezručovo údolí nebo Pod-
krušnohorský zoopark. „Úzce spolu-
pracujeme s agenturou provozující 
informační centrum, pomáháme tak 
turistům zorganizovat si a zpří-
jemnit pobyt v Chomutově a na 
Chomutovsku. Informujeme nejen je, 
ale i naše občany o široké nabídce 
kulturně společenských a spor-
tovních akcí pořádaných ve městě 
a jeho nejbližším okolí,“ pokračuje 
ve výčtu Mikovcová.

V neposlední řadě OŠaK připravu-
je zhotovení propagačních materiá-
lů, které ve značné míře využívají 
různé sportovní a společenské or-
ganizace při akcích většího roz-
sahu, na nichž seznamují jejich 
účastníky s městem Chomutovem 
především prostřednictvím průvod-
ce, skládaček, pohlednic a dalších 
drobných propagačních materiálů. 
Velká část propagačních materiálů 
se takto dostává i za hranice naší 
republiky.

Shrnuto: Odbor školství a kul-
tury svou pracovní náplní uspo-
kojuje potřeby všech věkových 

kategorií občanů, a to nejen na-
šeho města - od předškoláků přes 
konzumenty kultury různých 
generací, od spolky a organizace 
po přespolní – sousedy i turisty. 
Na to, že má jeho vedoucí D. Mi-
kovcová k dispozici jen půl tuctu 
spolupracovnic, je to úctyhodně 
široký záběr.                                (lm)

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

se uskuteční 
29. 9. 2005 od 16 hodin 29. 9. 2005 od 16 hodin 

v zasedací místnosti č. 101 
MěÚ ve Zborovské ulici.

Setkání s občany městaSetkání s občany města

(Dokončení ze str. 1)
„Je to nikdy nekončící proces - 

v přípravě je zajímavý program UR-
BAN, který by měl mimo jiné přinést 
oživení života na sídlištích, nebo 
rekonstrukce východní části Kamen-
cového jezera. Rozjíždí se práce na 
projektu Strategie města, po jehož 
dokončení se dále zvýší šance zís-
kávání peněz z evropských dotač-
ních titulů, v přípravě nebo v běhu 
je řada dalších investičních akcí 
i jiných projektů,“ dokládá starostka 
Řápková, že v Chomutově myslí na 
budoucnost.                                           (lm)

proto, že už neodpovídají novým 
bezpečnostním normám. Zmiňo-
vané dětské hřiště je navrhováno 
jako centrální pro sídliště Sever-
ka. Bude zde obnoveno hřiště pro 
děti ve věku od dvou do patnácti 
let, pískoviště zůstane zachováno. 
Podle finančních možností města 
bude hřiště rekonstruováno v roce 
2007.                                                  (lm)

• Rada města doporučila zastu-
pitelstvu vydat obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se stanoví pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. 

• Rada města projednala ak-
tualizaci rozpočtového výhledu 
města a doporučila Zastupitelstvu 
města Chomutova vzít ji na vědo-
mí. Z rozpočtového výhledu, který 
je sestaven na období 2006–2010, 
je patrné, že i když budou městu 
postupně klesat kapitálové příjmy 
z prodeje majetku, které dosaho-
valy v minulých čtyřech letech 
částek od 60 do 179 milionů 
korun, bude mít město i nadále 

dostatek zdrojů na realizované 
investiční akce. 

• Rada města doporučila Zastu-
pitelstvu města Chomutova schválit 
výsledky hospodaření města za prv-
ní pololetí roku 2005. K 30. červnu 
dosáhlo město v příjmové části 
rozpočtu výsledku 447,4 milionu 
korun, což odpovídá plnění upra-
veného rozpočtu na 54,2 procent 
z plánovaných příjmů. Rozpočtové 
hospodaření skončilo k 30. 6. 2005 
s aktivním hospodářským přebyt-
kem 43,6 milionu korun. Provozní 
výdaje nepřevyšují provozní pří-
jmy, město není rovněž úvěrově 
zatíženo. 

• Rada města doporučila zastu-
pitelům schválit poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje města osmnácti 
žadatelům v celkové výši 2 693 000 
korun a neschválit poskytnutí 
půjčky jednomu žadateli z důvodu 
jeho dluhu vůči městu Chomutov. 
O poskytnutí půjček požádaly ne-
jen fyzické a právnické osoby, ale 
i sedm společenství vlastníků jedno-
tek.                                                          (lm)

Chomutov získá...



2. Co je pro Váš život ve městě Chomutově nejcennější?
 Zaškrtnout můžete maximálně 3 odpovědi

 Možnost pracovního uplatnění
 Možnost podnikání
 Hezké prostředí města
 Možnost rekreace v okolí města
 Dobré nákupní možnosti
 Dostupné nebo příjemné bydlení
 Kulturní vyžití
 Sportovní vyžití
 Zdravotní péče
 Možnost vzdělávání
 Možnost kontaktu s lidmi
 Možnosti dopravního spojení

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................

3. Jak dlouho v Chomutově bydlíte?
 Více než 20 let
 5 až 20 let
 Méně než 5 let
 Bez odpovědi

4. Ve které části města bydlíte? 
 Centrum města
 Sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná
 Horní Ves

 Jiné části města (prosím vypište): ........................................................................................................
 Okolní obec (prosím vypište)
 Bez odpovědi

DOTAZNÍK PRO OBČANY MĚSTA CHOMUTOVA
září a říjen 2005

Vážení spoluobčané,
město v současné době zpracovává Strategii rozvoje města Chomutova do roku 2020. Tato Strategie by měla být vodítkem pro rozhodování o konkrétních projektech a aktivitách a k získání dalších zdrojů pro 
rozvoj města. Protože bychom byli rádi, aby Strategie byla vytvořena nejenom na základě práce odborníků, ale také názorů občanů, připravili jsme pro vás dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost města 
ovlivnit.
Dotazník je anonymní a každá domácnost obdržela jeden výtisk. Prosíme, aby dotazník vyplnil jeden člen domácnosti. V případě, že by jej chtěli vyplnit i ostatní členové domácnosti, jsou prázdné dotazníky 
k dispozici na všech sběrných místech (MěÚ Zborovská, MěÚ nám. 1. máje, MěÚ Husovo náměstí, Globus, Kaufland, Městská sportovní hala) a na www.chomutov-mesto.cz

1.  Jak byste ohodnotili následující oblasti ve městě Chomutově?
 Prosím označte příslušné pole na každé řádce.

Velmi 
dobré Dobré Tak napůl

Spíše 
nedosta-

tečné

Zcela 
nedosta-

tečné

Nevím, 
bez odpo-

vědi

pracovní příležitosti

příležitosti pro podnikání

úroveň sportovního vyžití

úroveň kulturního vyžití

úroveň školských zařízení

kvalita bydlení

dostupnost bydlení

možnosti pro výstavbu 
nových rodinných domů

možnosti nakupování

péče o nemocné a staré 
občany

kvalita zdravotní péče

dostupnost zdravotní péče

bezbariérovost města – 
dostupnost pro osoby s 
omezenou možností 
pohybu

individuální dopravní 
možnosti

MHD

množství a kvalita veřejné 
zeleně

přírodní prostředí v okolí 
města

bezpečnost ve městě

celkový vzhled města

nakládání s odpady, 
jejich třídění a recyklace

zásobování vodou

zásobování energiemi 
(plyn, elektřina)

práce úřadu města

komunikace úřadu města s 
občany

péče o památky

podpora NNO (tělovýchovné 
jednoty, občanská sdružení, 
atd.)

5. Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední okolí Vašeho bydliště?
 Výrazně zlepšilo
 Mírně zlepšilo
 Zůstalo stejné
 Mírně zhoršilo
 Výrazně zhoršilo
 Nevím/bez odpovědi

6. Jak se v posledních 5 letech změnilo prostředí města?
 Výrazně zlepšilo
 Mírně zlepšilo
 Zůstalo stejné
 Mírně zhoršilo
 Výrazně zhoršilo
 Nevím/bez odpovědi

7. Jaká zařízení pro volný čas Vám ve městě výrazně chybí?
 Můžete zaškrtnout více odpovědi.

 Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů
 Hřiště pro organizované sporty (fotbal, pozemní hokej, volejbal apod.)
 Koupaliště
 Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
 Prostory s vybavením pro netradiční sporty (lezecká stěna, minigolf, petanque, skateboard atd.)
 Cyklostezky, případně jejich propojení
 Veřejná prostranství pro setkávání lidí
 Zajímavá místa v okolí města jako turistické cíle
 Naučné stezky nebo jiné formy průvodců
 Turistické trasy v okolí města
 Informace o možnostech vyžití
 Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný 

 Jiné (prosím vypište):............................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

8. Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Chomutově ještě nebyla, čím byste se ve městě 
pochlubili?

 Prosím vypište: .....................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

9.  Když si představíte město Chomutov a sebe za 15 let, tedy v roce 2020, co by podle Vás ve 
městě nemělo chybět?

 Prosím vypište maximálně 5 podle Vás nejdůležitějších věcí:

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................

10. Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter?
 Zaškrtnout můžete maximálně 3 odpovědi

 Průmyslové centrum
 Centrum čistých a bezpečných technologií
 Zelené město
 Kulturně – společenské centrum
 Město sportu
 Centrum vzdělání
 Rušné turistické centrum s atrakcemi a zábavami
 Klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a akcí pro veřejnost
 Klidné město bez potřeby setkávání s ostatními obyvateli
 Dopravní křižovatka
 Bezpečné město
 Město s rozvinutou sítí sociálních služeb
 Město dobrých mezilidských vztahů

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................

11. Na které oblasti by se Město mělo do budoucna soustředit a mělo by je řešit nebo 
podporovat?

 Zaškrtnout můžete maximálně 7 odpovědi
 Dostatek pracovních příležitostí
 Možnosti podnikání
 Sportovní vyžití ve městě a okolí
 Kulturní vyžití ve městě
 Úroveň školských zařízení
 Zřízení vysokého učení
 Dostupnost bydlení
 Bytový fond a nová výstavba
 Úroveň bydlení včetně okolí bydliště
 Možnosti nakupování
 Úroveň a dostupnost zdravotní péče
 Dopravní situace ve městě vč. MHD
 Bezpečnost ve městě
 Kvalita prostředí města – čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, vodních prvků, upravená veřejná 

prostranství
 Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch
 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
 Zapojování občanů do rozhodování, komunikace s občany
 Cestovní ruch
 Propagace města v ČR a zahraničí
 Provoz a výkon úřadu města

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi



12. Na co by se mělo Město nejvíce zaměřit v místě Vašeho bydliště?
 Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí

 Údržba a rozšiřování veřejné zeleně
 Úklid a pořádek na veřejných prostranstvích
 Údržba chodníků a cest
 Lepší dopravní spojení do centra města
 Dostupnost služeb občanské vybavenosti (např. školy, zdravotní zařízení atd.)
 Údržba a rekonstrukce městských bytů a domů
 Výstavba nových bytů 
 Budování a zkvalitňování technické infrastruktury (kanalizace, plyn apod.)
 Informovanost o záměrech a činnostech, které realizuje město 
 Všemu je věnována dostatečná pozornost 

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

13. Jsou problémy s čistotou města? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
 Nedostatečný úklid ulic
 Údržba veřejné zeleně
 Výsadba nové zeleně
 Psí výkaly
 Nepořádek v okolí kontejnerů

 Jiné (vypište): .......................................................................................................................................
 Neshledávám problémy s čistotou města
 Nevím/bez odpovědi

14. Pokud vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího vzdělávání ve městě, co si 
myslíte, že by mělo být více podporováno?

 Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí
 Divadelní představení
 Koncerty
 Výstavy
 Taneční zábavy
 Diskotéky, rockové kluby
 Kina
 Zájmová činnost (klubovny, zájmové kroužky...)
 Dobrovolná činnost (spolky, občanské aktivity…)
 Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, univerzita 3. věku…)
 Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný 

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

15. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě?
 Zaškrtněte prosím maximálně 3 odpovědi

 Znečištěné ovzduší
 Hluk v okolí (rušné silnice, továrny)
 Automobilová doprava
 Černé skládky
 Nepravidelné odvážení odpadků
 Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
 Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí 

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................  
 S kvalitou životního prostředí ve městě jsem spokojen
 Nevím/bez odpovědi

16. Jaké jsou případné problémy s dopravou ve městě a ve spojení s okolními městy?
 Zaškrtněte prosím jednu nebo více odpovědí

 Problémy s parkováním
 Špatná průjezdnost městem
 Malá kapacita silnic / obchvatů města
 Problémy s bezpečností silničního provozu
 S automobilovou dopravou ve městě nejsou žádné závažné problémy
 Nedostatečná MHD
 Málo cyklostezek, případně nenapojené
 Jiné (prosím vypište)
 S dopravou ve městě a okolí jsem spokojen
 Neumím posoudit/bez odpovědi

17. Jaký způsob dopravy po městě by měl být do budoucna podle Vás nejvíce podporován?
 Prosím oznámkujte pořadí způsobů dopravy číslicemi 1 až 5 (1 = největší podpora, 5 = nejmenší 

podpora)
— automobilem
— městskou hromadnou dopravou
— na kole
— pěšky

 jiný způsob (vypište): ...........................................................................................................................
 nevím/bez odpovědi

18. Cítíte se ve městě bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího seznamu důvody, 
kvůli kterým se necítíte bezpečně.

 Zaškrtnout můžete jednu nebo více odpovědí

 Obavy z lidí žijících v oblasti města nebo čtvrti: prosím napište .........................................................
 Nevhodné chování mladistvých
 Špatné pouliční osvětlení
 Nedostatečná činnost městské policie 
 Obavy o majetek
 Častý výskyt problémových osob
 Obavy z jiných etnických skupin
 V místě bydliště se cítím bezpečně

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

19. Jakým skupinám obyvatel by mělo Město zajistit více péče než doposud? 
 Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí

 Seniorům
 Zdravotně postiženým
 Rodinám s dětmi
 Rizikové a problémové mládeži
 Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách
 Osobám bez přístřeší
 Přímým i nepřímým obětem násilí
 Etnickým menšinám
 Uprchlíkům
 Město se dostatečně stará o uvedené skupiny obyvatel

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

DOTAZNÍK PRO OBČANY MĚSTA CHOMUTOVA

Termíny odevzdání dotazníků: sběrná místa – 30. září, internet – 10. října.
Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v Chomutovských novinách a na webové stránce města dne 2. 11. 2005.
Město Chomutov Vám děkuje za vyplnění dotazníku a těší se na další spolupráci s Vámi!

20. Jakou cestou získáváte informace z radnice?
 Označte jednu nebo více odpovědí

 Z Chomutovských novin
 Z Deníku Chomutovska
 Z regionálních týdeníků (Nástup, CV Týden)
 Z regionálního zpravodajství celostátních deníků (MF Dnes, Právo)
 Z úřední desky, příp. dalších vývěsek 
 Z regionální TV a rozhlasu
 Z internetu (webová stránka města)
 Z informačního centra
 Od známých a přátel
 Z doslechu
 Nevyhledávám tyto informace 

 Jiné (prosím vypište): ...........................................................................................................................
 Nevím/bez odpovědi

21. Jak byste zhodnotil/a svou vlastní budoucnost týkající se výdělku či zaměstnání ve městě?
 Velmi dobré vyhlídky
 Spíše dobré vyhlídky
 Asi se nic nezmění
 Spíše špatné vyhlídky
 Rozhodně špatné vyhlídky
 Neumím posoudit
 Bez odpovědi

22. Jak by Město mělo podporovat podnikání?
 Označte jednu nebo více odpovědí

 Vytvářením dalších prostor pro podnikání
 Poradenskou činností pro podnikatele a zájemce v podnikání
 Pravidelnou spoluprací s podnikateli
 Pravidelným zprostředkováním informací
 Podpořit přípravu kvalifikovaných pracovníků

 Jiné (prosím vypište) ............................................................................................................................

A na závěr několik otázek, které jsou potřebné pro zpracování dotazníku. 
Vaše odpovědi budou anonymní a budou sloužit pouze ke statistickým účelům!

23. Jste muž nebo žena?
 Muž 
 Žena

24. Jaký je Váš věk?
 20 a méně let
 20 - 35 let
 36 - 55 let
 56 - 69 let
 70 a více let
 Bez odpovědi

25. Jaké je Vaše zaměstnání?
 Student/ka
 Zaměstnanec
 Podnikatel/ka
 Nezaměstnaný/á
 Důchodce/důchodkyně
 V domácnosti, na mateřské dovolené
 V invalidním důchodu
 Nevím/bez odpovědi

26. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
 Základní
 Střední
 Střední s maturitou 
 Vyšší odborné
 Vysokoškolské
 Bez odpovědi

27. V jakém typu domu bydlíte?
 Panelový bytový dům
 Nepanelový bytový dům
 Rodinný domek
 Jiný typ
 Nevím/bez odpovědi

28. Jak byste hodnotil/a životní úroveň vaší domácnosti?
 Velmi dobrá
 Spíše dobrá
 Spíše špatná
 Velmi špatná
 Nevím/bez odpovědi

29. Jaké je složení Vaší domácnosti? 
 Jednotlivec
 Rodič/rodiče s dítětem/dětmi 
 Manželé nebo partneři žijící bez dětí (také pokud děti žijí již ve vlastní domácnosti)
 Vícegenerační domácnost
 Jiný typ
 Nevím/bez odpovědi

Prosím zde uveďte Vaše připomínky nebo náměty: 
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