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Pozemky na Zátiší k prodeji
Sto sedm pojištěnců, 35 mužů a 72
žen, využilo nabídky Všeobecné
zdravotní pojišťovny a zdarma se
nechalo vyšetřit na rizika civilizačních chorob, zejména infarktu myokardu. V průběhu zhruba pětiminutové procedury prošlo měřením
cholesterolu a cukru v krvi, krevního tlaku a množství tělesného tuku.
(text a foto: sk)

Dostal ránu pěstí
Otřes mozku, tržné rány na hlavě
a k tomu mnohačetné pohmožděniny vyfasoval jeden z městských
strážníků, který se snažil se svým
kolegou zjednat na ulici pořádek při
roztržce tří mladíků. Ti pod vlivem
alkoholu ohrožovali bezpečnost
provozu před restaurací Monika.
(Pokračování na str. 2)
Příští Chomutovské noviny
budou doručeny zdarma
do každé domácnosti
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Majitele nejhezčího okna a balkonu odmění
Odbor životního prostředí přišel
s originálním nápadem, jak zapojit
občany našeho města do zkrášlení
svého okolí. Rozhodl se proto vyhlásit v letošním roce netradiční
soutěž „O nejhezčí okno a nejhezčí
balkon s květinovou výzdobou“.
Zapojit se může každý, kdo má
chuť a fantazii vyzdobit své truhlíky jako každoročně květinami, ale
i ti, které bude naše soutěž inspirovat právě k tomuto kroku, jak
zvelebit své okolí. A protože je nejvyšší čas začít přemýšlet, co a kdy
začnete sázet, vyhlašuje město počínaje měsícem dubna tuto soutěž

s tím, že okna a balkony s nejhezčími truhlíky během léta vyfotíme
a jejich majitele na konci září odměníme finanční částkou. „Lidi, co
mají truhlíky za oknem každoročně,
to zase tolik úsilí stát nebude, ale
rádi bychom motivovali i ostatní
chomutovské občany. Rozhodli jsme
se rozdělit soutěž do tří kategorií.
Okna na sídlišti i ve staré zástavbě
budou oceněna naším odborem finanční částkou za první místo tisícikorunou, za druhé a třetí místo obdrží majitel 500 a 250 korun. Za
nejhezčí balkón můžete získat 2000
korun, za druhý nejhezčí balkon je

Charzu má málokdo
Chomutovský zoopark má nové
přírustky. Tchoříky skvrnité netřeba
obyvatelům města představovat. Najdete je po karanténě ve venkovních
výbězích pavilonu terárií. Charza jinak také kuna žlutohrdlá - je velmi
vzácné zvíře z asijských oblastí ruské tajgy. Je o něco větší a mohutnější než naše kuna a navíc má na hrudi velkou a krásnou žlutooranžovou
skvrnu. „Toto zvíře chová jen velmi
málo zahrad světa. Charzy najdou
návštěvníci po nezbytné době karantény ve výbězích malých šelem,
ke kterým se dostanou cestou k dětské zoo,“ oznámil tiskový mluvčí
(mile)
PZOO Martin Šíl.

S architektem hovořili
o běžných starostech
Bezmála třicítka místních obyvatel, většinou staršího věku, zavítala
na besedu se zástupci města o regeneraci panelového sídliště v Horní Vsi. Řada problémů ale nebyla
adresována městskému architektovi
Jaroslavu Pachnerovi, který seznámil přítomné se svými vizemi, jelikož bude projekt obnovy zmíněného sídliště zpracovávat. A tak řada
podnětů od našich spoluobčanů
směřovala k rušení nočního klidu
například v blízkosti restaurace
U Bizona, k parkování bezohledných řidičů na chodnících a travnatých plochách a k práci městské
policie. Jak uvedl přítomný místosta rosta Jan Řehák, přestože diskuse sklouzla nakonec spíš k výtkám,
než k návrhům na obnovu sídliště,
zástupci města se snažili na otázky
odpovídat na místě, nebo si je poznamenat k následnému řešení.
(Pokračování na str. 2)

Zdarma do kaÏdé domácnosti

Na archivním snímku rozmisťuje květinovou výzdobu na lampy veřejného
osvětlení na náměstí 1. máje pracovník technických služeb Josef Kačerovský.
(foto: mile)

Odklízení psích exkrementů jen zřídka dodržují

přislíbena tisícovka a na třetím
místě obdrží jeho majitel 500
korun,“ vyjádřila se Eva Veselá
z odboru životního prostředí.
Celkově investovaná suma sedmi
tisíc korun do nejšikovnějších
zahrádkářů není sice podle Veselé nijak závratná, jde ale o to,
abychom se naučili společně esteticky a ekologicky přemýšlet.
„Uvidíme, jaký to bude mít efekt,
když se soutěž povede, budeme
ji opakovat,“ dodala vedoucí odboru Ludmila Rusňáková a připomněla, že i radnice přispěje
stejně jako vloni květinovou výsadbou v centru města, která
bude zanedlouho umístěna na
lampách veřejného osvětlení.
A kdo bude vlastně rozhodovat
o tom, jaké okno je nejhezčí?
Utvoří se komise ze zaměstnanců
životního prostředí a tiskového
oddělení, které vás bude prostřednictvím právě těchto novin
o celé soutěži pravidelně informovat. „Fotky se zajímavými nápady otiskneme v novinách.
I sami lidé mohou přinést do
redakce vyfocené okno či balkon a my jej rádi v novinách
zveřejníme. Nemusí se fotit
vždy jen cizí práce, můžete přispět i vlastním nápadem. A nejen to, při troše vůle nám pod
foto napište vaše zahrádkářské
zkušenosti a podělte se tak
s ostatními, jaké kytičky či keříky do truhlíků nejraději sázíte
a jak o ně pečujete,“ doplnila
informace k soutěži tisková
mluvčí MěÚ Chomutov Michaela
(mile)
Lehnertová.

Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení na prodej pozemků v lokalitě Zátiší. Ve zdejší
ulici Pod Lesem a Ve stráni a Pod
Strání tak vznikne celkem třiatřicet
rodinných domků nebo 66 řadových rodinných domků. Pozemky
jsou situovány na severním okraji
města a navazují na stávající zástavbu rodinných domů. V územním plánu je tato lokalita stanovena pro bydlení. V současné době se
tyto pozemky využívají jako zahrady, nájemní smlouvy pak přejdou
na kupujícího.
(Pokračování na str. 2)

Nechali Kodeta trnout
Malíř Kristian Kodet poprvé vystavuje v Chomutově. Na vernisáži
bylo plno, zájem byl nejen o umělcovy obrazy a grafiku, ale i o něho
samotného.
Vnuk sochaře Emanuela Kodeta,
syn sochaře Jana Kodeta a bratr herce Jiřího Kodeta rozvíjí umělecké
tradice rodiny. Absolvoval Královskou akademii krásných umění
v Bruselu, třináct let žil v emigraci
ve Spojených státech, po revoluci se
usadil v jižních Čechách. Kodetovo
dílo, jeho zjednodušené postavy
v různých odstínech hnědé, vyniká
zvláštní poetičností. Není divu, že
obraz Freedom visí v Bílém domě,
kam si ho pořídil Ronald Reagan,
další je díky Jacqueline Kennedyové
v majetku rodiny Onassisů. Coby
bývalý občan USA schvaluje Kristian
Kodet válku proti Iráku a pojí ho
přátelství s Václavem Klausem, který
si mimo jiné také koupil dva obrazy. Říká o něm, že je to profesionál,
člověk, který bere svůj úřad s absolutní vážností, a že v jeho osobě
máme dobrého prezidenta...
(Pokračování na str. 5)

Pavilon motýlů
Nový pavilon motýlů se začal
budovat v kaštance v sousedství
statku Podkrušnohorského zooparku. Bude to průchozí expozice motýlů palearktu. Pavilon se bude podobat průchozí voliéře zpěvných
ptáků. Hotov by měl být v druhé
(ma)
polovině května.

Chtějí být součástí naší společnosti

Majitelé psů soustavně porušují vyhlášku
Pracovníci odboru životního prostředí a služeb se na společné
schůzce s novým ředitelem Městské
policie v Chomutově Janem Dřízhalem dohodli na prioritách při řešení
společných úkolů. Jedním z nich je
také soustavné porušování Obecně
závazné vyhlášky města Chomutova
o chovu psů, koček a drobných hospodářských zvířat. Chceme proto
chovatelům těchto zvířat a držitelům psů připomenout, jaké jsou jejich povinnosti.
1) Přihlásit psa na odboru ekonomiky do 30 dnů od jeho nabytí.

2) Zajistit, aby zvíře neběhalo bez
doprovodu na veřejném prostranství.
3) Zabránit vstupu zvířete na místa
určená pro hry dětí.
4) Opatřit psa při pohybu na veřejném prostranství, kde může dojít
k napadení osob či jiných zvířat,
vodítkem, náhubkem nebo obojím podle konkrétní situace.
Ve středu města ohraničeném ulicemi Zborovská, Palackého, Riegrova, Na Příkopech, část Mostecké ulice k ulici Čelakovského
a část ulice Čelakovského k ulici
Zborovská, včetně těchto ulic
musí být pes veden na vodítku.
5) Opatřit psa na veřejném prostranství evidenční známkou.
6) Odklízet neprodleně na veřejném prostranství exkrementy
způsobené drženým psem.
Tento poslední bod je zřídka držiteli psů dodržován. „Není v silách
strážníků hlídat každého neukázněného „pejskaře“. Město Chomutov vydává zdarma sáčky platícím majitelům psů. Je smutné, že se po řadě let
nepodařilo přesvědčit „pejskaře“, aby
po svých psech uklízeli a zachovali
veřejnou zeleň bez těchto „ozdob“.
Každé jaro se tak situace opakuje
a na trávníky je opravdu žalostný
pohled. Řada majitelů psů se dokonce domnívá, že poplatek za psa je
určen na úklid po psech. Není tomu
tak a majitel se tím vystavuje nebezpečí sankce,“ zdůraznila vedoucí odboru životního prostředí Ludmila
(mile)
Rusňáková.

Státní občanství České republiky získali minulý týden čtyři lidé cizí národnosti. Složením státoobčanského slibu a převzetím listiny o udělení státního občanství ČR od tajemníka Městského úřadu v Chomutově Theodora
Sojky (na snímku vpravo) se tímto dnem stali občany naší republiky. Dvě
ženy z Kazachstánu a dva muži z Ukrajiny požádali o udělení státního
občanství ministerstvo vnitra a žádosti jim bylo vyhověno. „Doufám, že
tato událost nebude pro vás jen formalitou a že ve vás vzbudí jakýsi pocit
sounáležitosti s naší zemí,“ vyjádřil se při gratulaci tajemník úřadu a předal všem kytičku. „Bydlíme v sousedním Jirkově již od roku 1994. Vaše
země se nám líbí, chceme být součástí vaší společnosti,“ prohlásila jedna
z žen Julija Sjuzevová (na snímku uprostřed), která studuje v Plzni pedagogickou fakultu. Vlevo Natalja Smatanová - Sjuzevová. Obě doprovodila
při této slavnostní události jejich maminka.
(text a foto: mile)
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Více než sedm milionů pro sportovce Vlastníka objektu upozorníme, aby odstranil síť od oken
Rada města projednala změnu
Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům, které spočívají především v bližší specifikaci
některých údajů týkajících se zejména použití finančních prostředků, a doporučila tyto upravené zásady zastupitelům tento týden ke
schválení. Zásady pro poskytování
dotací vznikly v roce 2000. Jejich
účelem je stanovení jednotného
postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu města
za účelem podpory a rozvoje činností sportovních klubů aktivně
působících na území města Chomutova. Jedná se o oblast vrcholových sportů reprezentujících Chomutov. Právě osmi podporovaným
sportům zastupitelé schválili při
pondělním jednání rozdělení dotace z rozpočtu města Chomutova
podporovaným sportům na rok
2003 v celkové výši 7 740 000 ko-

run osmi podporovaným sportům,
jako je klub ledního hokeje (3 150
000 Kč), fotbalový klub (1 800 000
Kč, basketbalový klub (1 250 000
Kč), softball (290 000 Kč), zápas
(560 000 Kč), judo (110 000 Kč),
národní házená (290 000 Kč)
a plavání (290 000 Kč). Návrh na
rozdělení dotace byl projednán
a schválen komisí pro podporu občanských aktivit v únoru letošního
(mile)
roku.

Nabízím k pronájmu
sklepní prostory
o v. 140 m2
k podnikání, v centru města
(vhodné jako restaurace
či fitnesscentrum)
nutné zrekonstruovat
na vlastní náklady

tel. 603 822 973

Z výtahu lze zavolat i městskou policii

Uchycenou poštolku v síti, kterou někdo umístil před okny světlíku schodiště a výtahové šachty
v domě čp. 4746 na sídlišti Březenecká, musel před nedávnem vyprošťovat ředitel zooparku Přemysl
Rabas (na snímku). Poštolku se mu
naštěstí podařilo bez zranění vyprostit a po kontrole jejího stavu
ihned vypustit. O celé záležitosti
informovala zoopark městská policie, protože se pták shodou okolností nacházel v blízkosti jedné
z kamer kamerového systému. Podobné sítě na domech jsou ale velikým problémem. Pro ptáky jsou
smrtelnou pastí. Důvodem pro jejich instalaci je většinou snaha
majitelů nebo správců domů, aby
jim holubi neznečišťovali domy
a římsy. Neuvědomují si ale, že ve
městech nežijí jen holubi. Odbor životního prostředí a služeb městského úřadu proto upozorňuje všechny
nájemníky, vlastníky a správce bytových i nebytových prostorů a objektů, že instalace různých zábran tohoto charakteru je v rozporu nejen
se zákonem o ochraně zvířat proti
týrání, kdy následně uvízlé zvíře
v těchto návnadách je týráno v podobě omezování svobodného při-

rozeného pohybu, ale též dochází
k porušování zákona o myslivosti.
„Poštolka je totiž zařazena mezi
druhy zvěře, které jsou celoročně
hájeny a nesmí se tedy lovit. V každém případě se jedná o porušování
platných zákonných předpisů, které
lze při jejich nedodržování klasifi-

kovat jako přestupek nebo jiný
správní delikt. S vlastníkem zmiňovaného objektu jednáme v současné době o neprodleném odstranění
zmíněných zábran,“ vyjádřila se vedoucí odboru životního prostředí
Ludmila Rusňáková.
(text: mile, foto: R. Stach)

Útok na městské strážníky

Uvažují
o
zrušení
další
školy
Dostal ránu pěstí

Na probíhající stavební úpravy ve
výškovém domě Merkur, který je
postupně rekonstruován na dům
s pečovatelskou službou, se přišli
podívat i chomutovští radní. Mimo
jiné je zaujal nový bezbariérový výtah pro zdejší obyvatele. Na našem
snímku
ukazuje
stavbyvedoucí
J. Džula (druhý zleva) místostarostce Ireně Wachtfeidlové a radnímu
Standovi Lesákovi (vpravo) zabezpečovací zařízení výtahu. V případě
nutnosti lze z výtahu přivolat zvonkem stálou obsluhu vrátnice. Když
zvonek podržíte déle jak pět vteřin,
automaticky začne vytáčet tísňovou
linku 156 na městské policii.
Na četné dotazy žadatelů o přidělení bytu v Merkuru informujeme
znovu o podmínkách jeho přidělení.
„Účelem budování těchto domů se
státní dotací je ubytovat občany se
sníženou soběstačností, kteří využívají pečovatelskou službu do jedno-

ho domu. V žádném případě nelze
touto žádostí řešit svoji bytovou
otázku. Prvořadým kritériem pro
přidělení bytu je tudíž snížená soběstačnost občana. Tím navazuje
zavedení a využívání pečovatelské
služby již před nastěhováním do
DPS. Pokud tato služba nebude zavedena a využívaná, nebudou žadatelé kontaktováni k přidělení bytu.
Dalším kritériem je, že žadatel bydlí v bytě, jehož vlastníkem je město
Chomutov a byt odevzdá k dispozici
zpět, k dalšímu přidělení z pořadníku čekatelů. Tito občané mají přednost před ostatními žadateli. Teprve
pak budou přiděleny byty těm lidem,
kteří byt městu neodevzdají. Opětně
upozorňujeme žadatele o byt v DPS,
že nebude požadována žádná finanční částka od občanů při přidělení
bytu v DPS,“ uvedla vedoucí odboru
sociálních věcí Eva Innemannová.
(text a foto: mile)

Odešel přítel, kamarád a učitel
V sobotu jsem se byl podívat na koniklece u Krásné
Lípy. Genofondová plocha
s výskytem vzácné chráněné
rostliny koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) byla
ještě zimomřivá, jen se suchými
stébly loňských trav si pohrával
vítr. Z mnoha míst zahrádky trčely
ze země bílé ceduličky s čísly v naději, že zanedlouho se vedle nich
objeví zelenavý pupen, který vydá
po několika dnech své krásné tajemství a celá loučka se rozzáří fialovými květy.
Duchovní otec, pan Josef Lorber,
jenž celou loučku dovedl k současnému obdivovanému stavu, se už
svou Pulsatillou nepotěší. Odešel,
aby se na nás díval shůry, jak se
o jeho dílo nadále staráme.
U té oplocenky jsem si najednou
uvědomil, jak mi schází přítel,
s nímž bych mohl o tomto předjaří
diskutovat. Určitě by se náš rozhovor stočil na řadu dalších situací
a událostí, z nichž by převažovaly
jeho životní zkušenosti a moudrosti, které by ukazovaly cestu k hodnocení nebo řešení diskutovaných
jevů. Vzpomněl jsem si na okamžik, kdy jsme se setkali poprvé,
v roce 1958, já jako mladý adept
pedagogické profese, on jako vyzrálý učitel a metodik vyučování

přírodopisu. Od té doby jsme spolupracovali jak ve vylepšování přírodovědného vyučování, tak v ochraně přírody na Chomutovsku. Účast
na přírodovědných exkurzích pod
jeho vedením byly skutečnou školou
života, jehož kapitoly se těžko studují z obsáhlých knížek. Jeho rady
mi velice pomohly nejen v kantořině, ale i v ochranářsko přírodovědné oblasti a konečně i v mé publikační činnosti.
Přestože jsem neseděl ve školních
lavicích při jeho vyučování, vděčím
Josefu Lorberovi za mnohé, čemu
jsem se naučil. Jeho odchod je tím
bolestnější, že odchází přítel a kamarád, na jehož názor se již nikdy
nezeptám, a že se společně nepotěšíme z jarního pučení přírody.
PaedDr. Jiří Roth
(Pozn. redakce: Pan učitel Josef
Lorber zemřel ve středu, 12. března
2003, krátce před šestaosmdesátými
narozeninami. Chomutovská veřejnost jej zařadila v loňském roce
mezi významné osobnosti města
Chomutova. Josef Lorber se zasloužil
o rozvoj školství v našem okrese, je
autorem řady publikací a přírodovědných článků, přírodovědnou profesi uplatnil také jako konzervátor
Státní ochrany přírody, zasloužil se
o vyhlášení několika chráněných
území na Chomutovsku.)

(Dokončení ze str. 1)
Když chtěli policisté předvést mladíky na obvodní oddělení Policie ČR,
následovaly pěsti a kopance. „Druhý
strážník naštěstí stačil přivolat další
hlídky strážníků. Na pachatele bylo
podáno trestní oznámení pro napadení veřejného činitele,“ vyjádřil se
místostarosta Jan Řehák, který je zároveň velitelem městské policie. Jak
dále uvedl, jde o vůbec první případ
takového napadení, bohužel strážníci
i policisté se mohou podle Řeháka
dostat do podobné situace takřka na
každém rohu. Místostarosta zmínil,
že strážníci by měli navázat užší
spolupráci s policisty a tyto smíšené
hlídky budou hlídat město především v nočních hodinách a rovněž
v rizikových lokalitách ve městě. „Informace, které mají strážníci, jsou
mnohdy důležité i pro policii a naopak, řešíme proto v současné době,
zda hlídky rozdělit podle městských
oblastí či podle dané odpovědnosti
policie a strážníků,“ uvedl k situaci
(mile)
Jan Řehák.

Rada města pověřila komisi pro
výchovu a vzdělávání, aby připravila návrh optimalizace škol a harmonogram, podle kterého se bude
dále postupovat. Komise se sejde
24. dubna a následně pak předloží
materiál radním a poté zastupitelům. Komise se bude opírat o řadu
ukazatelů a názory odborníků.
„K letošnímu září však pravděpo-

Pozemky na Zátiší k prodeji Nejvíce přestupků
(Dokončení ze str. 1)
Minimální nabídková cena je 238
korun za metr čtvereční. Zájemci
o tyto pozemky se mohou přihlásit
nejpozději do 30. dubna 2003, kdy
zašlou příslušné doklady k výběrovému řízení. Návrhy budou vyhodnoceny pracovní skupinou odboru
správy majetku města, o výsledku
výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo. Veškeré informace získáte
na vývěsní desce nebo u paní P. Kolářové na tel. čísle 474/637 472
a na internetových stránkách města
(mile)
www.chomutov.cz.

S architektem hovořili o běžných starostech
(Dokončení ze str. 1)
„Je to případ i Domu železničářů
v Jiráskově ulici, každopádně se chystám co nejdříve obrátit na příslušná
místa a zjistit, co se dá v této situaci
podniknout, aby se kdysi tolik vyhledávané kulturní zařízení nestalo stejným terčem, jako třeba restaurace
Třetí mlýn,“ doplnil místostarosta Řehák. Přítomné také zajímal další osud
bývalé restaurace Jitřenka, která je
v rukou soukromníka, a zdejší nevzhledné okolí, dále pak oplocení
hřišť a výměna písku na sídlištních
pískovištích či problematika psích
výkalů spojená s důslednějším postihováním osob právě za znečišťování
veřejných prostranství. Skupinka mladých lidí by zase pro změnu uvítala
hřiště pro starší děti a zdi určené pro
Novela zákona o č. 86/2002 Sb.
umožnila obcím vydat na svém
území zákaz spalování rostlinných materiálů. Město Chomutov
využilo této možnosti a zakázalo
pálení materiálu z úklidu a údržby pozemků. Jedná se zejména
o listí, shrabky z trávníků., plevele a mokré dřevo. Tento právní
předpis obce přivítalo velké
množství občanů, jsou však
i tací, kteří nechtějí toto nařízení
respektovat a přestože že je jim
umožněno zdarma uložit tento
odpad na Odpadovém hospodářství města Chomutova, ul. Pražská,
raději tento odpad spálí.
V horších případech dokonce do
ohně přihodí i komunální odpad.
Vyzýváme občany, aby při porušování tohoto nařízení kontakto(sp)
vali Městskou policii.

dobně žádná změna nenastane. Důvodem tohoto nepopulárního kroku
je ale úbytek dětí ve městě. Letos
přišlo k zápisu 511 dětí, tedy o 109
méně, než před rokem,“ informovala novináře místostarostka Irena
Wachtfeidlová. Právě snižující se
počet školáků měl za následek zrušení 14. základní školy v srpnu
(mile)
roku 2001.

graffiti spolu se skateparkem. Jak
prozradil architekt Pachner, ten by
měl vzniknout za nově zrekonstruovanou mazutovou kotelnou. „Setkání
bylo bezesporu podnětné, palčivé
otázky zdejších obyvatel se týkaly
jedné části města a my teď víme, co
zde lidi nejvíce trápí,“ podotkla Lenka
Petříková z odboru rozvoje a územního plánování. K některých dalším problémům týkajících se sídliště v Horní
Vsi se v Chomutovských novinách
(mile)
opět vrátíme.

na majetcích
Podle
rozboru
přestupkové
agendy měla vloni na starost přestupková komise 1274 přestupků,
přičemž z roku 2001 se dalších
230 nevyřízených přestupků převedlo, což znamená celkový počet
1504 přestupků k vyřízení na přestupkové komisi. Ve 440 případech byla uložena pokuta, v jednapadesáti případech napomenutí,
tři případy se řešily smírem. Komise pro přestupkovou agendu
MěÚ Chomutov projednává téměř
polovinu všech přestupků v okrese. Největší počet přestupků nastal v majetkových vztazích, ať už
se jedná o krádeže, zpronevěry,
podvody, zničení nebo poškození
dané věci. Tyto přestupky se navýšily oproti roku 2001 o více jak
sto skutků, tedy na celkový počet
480 přestupků. Naopak přestupky
proti občanskému soužití oproti
roku 2001 klesly o 48 skutků.
Z celkového počtu projednaných
přestupků bylo 78 přestupků spáchaných mladistvými. Většinou se
(mile)
jedná o drobné krádeže.

Prodejcům vozidel stanovili úterý
Přesto, že na odboru dopravy
a služeb existují nyní tři dny v týdnu pro veřejnost, přišli jeho zaměstnanci s nápadem zkrátit dobu
pro vyřízení úkonů na oddělení
evidencí a registru silničních vozidel. Vzhledem k větší kumulaci
úkonů pro vyřizování agendy jedinou osobou pro více vozidel dochází k prodloužení běžného rytmu
vyřízení a tím i ke zpožďování
doby pro občany s jedním úkonem.
Zaměstnanci odboru se proto sešli
minulý týden s prodejci nových
vozidel a zástupci zdejších autobazarů. Dohodli se, že od dubna se
vyčlení jeden den v týdnu (úterý)
pouze pro majitele autobazarů, kterých je v našem městě celkem dvanáct. „Právě oni provádí 10 až 15
registračních změn najednou. Lidé
budou nadále chodit za námi
v pondělí, středu a pátek, majitelé
autobazarů jen v úterý, a to v pevně stanovené době. Určili jsme každému z nich čas, ve kterém nás
mohou navštívit. Záleží na nich,

zda jej využijí, mohou se mezi sebou navzájem i dohodnout, že si
termín jednoduše navzájem přehodí,“ hodnotí celou situaci vedoucí
odboru Bedřich Rathouský, který
s nápadem přišel a který věří, že se
touto cestou ušetří čas běžných
(mile)
občanů.
Začaly práce na pokládce rákosové střechy na nové budově
hlavního vchodu do zooparku.
Stavba bude kombinovat hlavní
vchod (v případě velkého návalu
budou totiž fungovat až tři pokladny),
informační
centrum
a obchůdek se suvenýry. Informační centrum zahájí činnost
hned při otevření brány na Den
Země informacemi o startující
kampani Tiger campaigne 2003.
Celá stavba vyjde kolem 1,7 miliónu korun a zlepší kulturnost příchodu návštěvníků do zooparku.
Odbourají se tím zbytečně velké
fronty nejen při velkých akcích.

