Falešný pracovník
se domáhá do bytů
Chomutovská
radnice
varuje
občany před mužem, který se
vydává za sociálního pracovníka
a navštěvuje domácnosti především
starších lidí. Tvrdí, že dělá jakýsi
průzkum, kdo z lidí ve městě trpí
alergiemi. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví na městském úřadě
v Chomutově však upozorňuje, že
žádný jejich pracovník podobnou
informaci nezjišťuje. Po upozornění na tuto skutečnost jedním
z občanů bydlících na Palackého
ulici oznámila vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
nepříjemnou záležitost na Policii
ČR. „Naši zaměstnanci mají navíc
průkazku s fotografií, se kterou se
prokazují. Děláme sociální šetření
po domácnostech u těch lidí, kteří
žádají o sociální dávky. Ze zákona
máme povinnost prošetřit, zda
u těchto žadatelů není například
v bytě nadstandardní vybavení.
Také v případě zanedbané péče
u dětí zjišťujeme v daných domácnostech, zda je o děti řádně postaráno, nedochází k jejich týrání
a jestli nejsou třeba večer sami
doma. Ale takovýmto průzkumem
ohledně alergií se tedy rozhodně
nezabýváme,“ varuje občany před
falešným sociálním pracovníkem
Eva Innemannová. Její odbor má
celkem 41 zaměstnanců, kteří
provádí sociální šetření, jen jeden
z nich je však muž. Ten má ale na
starost lidi, kteří žádají o pomůcky pro tělesně postižené. „Podobné
průzkumy z oblasti zdravotnictví
se většinou dělají v terénu na ulici a ne při obcházení jednotlivých
bytů,“ dadala Innemannová.
(mile)
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Historická památka na náměstí se dočkala po více jak sto letech požehnání

O víkendu provoz omezen

Sloup je zkamenělou myšlenkou, která se stala věčností

Lidé si nám postěžovali, že
o víkendech nejsou zprovozněny
veřejné záchodky v městském parku. O vyjádření jsme proto požádali
ředitele Technických služeb města
Jaroslava Hladíka. „Záchodky jsou
otevřeny od pondělka do pátku od
9.00 do 16.30, což je dostačující.
V sobotu jsou v provozu pouze od
9.00 do 13.00 hodin, v neděli je
zavřeno. Ze všech záchodků (další
město provozuje na Palackého ulici,
u hl. hřbitova, na městské tržnici
a autobusovém nádraží) jsou právě
ty v parku nejméně navštěvované.
Pokud bude chtít vedení města
tuto provozní dobu prodloužit, budeme muset přijmout ještě jednoho
člověka. Upravení provozní doby je
samozřejmě závislé na finančních
prostředcích,“ vyjádřil se ředitel
technických služeb Hladík. (mile)

Nově zrekonstruovaný sloup
Nejsvětější trojice na chomutovském náměstí 1. máje dostal
minulý
týden
požehnání
od
kaplana zdejšího děkanství Aloise Hegera. Na přání historiků
a římskokatolických hodnostářů
tak došlo zároveň k obnovení tradice, která se pojí se svátkem sv.
Anny, ochránkyní panny Marie.
Z historických údajů totiž vyplývá, že právě v den sv. Anny
26. července, se konalo k tomuto
sloupu procesí z farního kostela

spojené s litaniemi a modlitbami.
Koncem 19. století se přestal tento
zvyk dodržovat. Za přítomnosti věřících, místostarosty Jana Řeháka
a městského architekta Jaroslava
Pachnera se po více jak sto letech
opět dočkal vzkříšení.
„Sloup Nejsvětější Trojice není
pro nás jen významnou architektonickou památkou, je především duchovním středem náměstí a zároveň vtělením touhy chomutovských
měšťanů po životě, touze po práci,
po míru a životě. Je to zkamenělá

Co odhalila agenda
Radní se seznámili se souhrnným přehledem agend vyřízených
za 1. pololetí odborem dopravy
a silničního hospodářství. Ten
evidenci vede na základě převzetí
agend řidičů a agend vozidel od
1. 1. 2003. Z přehledu například vyplynulo, že vozidlo změnilo vlastníka ve 3 100 případech, dovezeno
bylo 1 367 vozidel a celkem se
vydalo 1 190 řidičských průkazů.
Na správním území působí 39 542
držitelů řidičských průkazů. Odbor
eviduje i 786 neřidičů, tedy těch,
kteří nevlastní ŘP a přitom byli
silniční kontrolou odhaleni, nebo
se dopustili alespoň jednoho přestupku.
(red)

Zdarma do každé domácnosti

Na poplatcích za svoz odpadů
vybralo město za první pololetí
9 140 000 korun. Celkové nedoplatky od lidí včetně penále dosahují
1 775 854 korun. Upozorňujeme
občany, že splatnost poplatku na
druhé pololetí je stanovena na
měsíc září. Ti, kteří si nenechávají
strhávat poplatek přes SIPO, mohou
využít už nyní v srpnu pokladny
města, aby se tak vyhnuli zářijovým frontám.
(mile)

Páter a historik František Holeček poukázal na pozitivní proměny ve městě. Kaplan zdejšího děkanství Alois Heger (v pozadí vlevo) pak požehnal
sloupu Nejsvětější trojice.
(foto: mile)

myšlenka, která se stala věčností,“ vyjádřil se při obřadu světoznámý páter a historik František
Holeček, který sám jako rodák
z Chomutova ohodnotil obrovské pozitivní proměny ve městě,
například opravený kostel svaté
Kateřiny či chrám sv. Ignáce.
„Další generace za sto let budou
podobným způsobem hledět na
to, co jste vy všichni dokázali
vložit do společné pokladnice
chomutovských dějin. Není to
banální krok, když lidé věřící
i bez vyznání dokáží spojit své
základní hodnoty. Je to stejná
touha, jakou měl v roce 1627
Ondřej Josef Wolf, když prosil
nejsvětější Trojici, aby přispěla svou milostí tomuto městu.
Jedna z proseb se týkala hladu, proto nechtěl, aby zdejší
lidé byli bez práce,“ promlouval k lidem páter Holeček. „Je
dnes něco aktuálnějšího? “
Pískovcový Trojiční sloup
vznikl v roce 1697, kdy byla
krátce po obnovení tehdejší
městské rady postavena nejprve jeho nejvyšší vnitřní část.
Peníze na postavení poskytla
nadace Alžběty Judity Wolfové a jejího manžela Mikuláše
Wolfa, kteří bydleli v rohovém
domě naproti radnici, kde se
dnes nachází v přízemí papírnictví. Podle jejich poslední
vůle syn Ondřej Wolf s jeho
manželkou Kateřinou Terezií
dal sloup skutečně postavit.
(Pokračování na str. 7)

Začala soutěž Slušný řidič

Vyhrát můžete i zájezd k moři
Zhruba čtyři sta lidí se prozatím
přihlásilo do soutěže Slušný řidič
města Chomutova. Ta začala v červenci a potrvá do února příštího
roku. Do soutěže, kterou před třemi lety poprvé iniciovali městští
policisté a jejímž účelem je zábavná forma prevence, se můžou řidiči
přihlásit na vybraných benzinových
pumpách. Každý týden se bude přitom jednat o jinou čerpací stanici,
kde bude upoutávka a o níž se dozvíte rovněž z vysílání rádia Agara.
Řidič si vylepí na zadní sklo svého
vozu samolepku s logem soutěže
a obdrží průkaz účastníka, do kterého mu budou zapisovány body.
(Pokračování na str. 6)

Hledají nejvhodnější způsob, kde začít s opravou hřišť Aby je bylo v modrém dobře vidět
Plánem rekonstrukcí dětských
hřišť v Chomutově by se měli
tento týden zabývat radní města.
Vzhledem k tomu, že dotaci pro
regeneraci panelových sídlišť bude
možné získat až v roce 2004, musí
si radnice letos vystačit s jedním
miliónem korun, který na opravu
dětských ploch ve svém rozpočtu
vyčlenila. Zástupci komise, která
dohlíží nad regenerací hřišť, se
proto domnívají, že by bylo vhodné opravit nejprve hřiště zhruba
v pěti lokalitách staré zástavby, jejichž oprava vyjde město na méně
peněz, a pak teprve investovat
peníze do hřišť sídlištních. Podle
starostky města by se naopak mělo
začít odtud. „Lidé z centra města
mohou přece jen zajít do městské-

ho parku, kde bylo hřiště i pískoviště v nedávné době obnoveno, ale
kam mají chodit maminky s malými dětmi ze sídlišť? Je podle mě
lepší investovat do jednoho hřiště
na sídlišti ročně více peněz se vším
všudy a zvelebit jej celé najednou,
než investovat část peněz do houpaček na vícero hřištích a čekat
pak na další peníze napřesrok,“
míní starostka města Ivana Řápková, která si minulý týden některá
hřiště osobně prohlédla. „Je také
nelogické, abychom velebili hřiště
pro starší děti například v ulici
Vodních staveb, když vedle stojí
obrovské školní hřiště a je v odpoledních hodinách nevyužité,“ dodává starostka. Také řada pískovišť
zeje prázdnotou. Odbor rozvoje

a investic města eviduje v současné
době 19 pískovišť navržených na
zrušení. „Jedná se o místa, která
jsou již několik let dětmi nevyužívána. Většinou jsou už zarostlá
trávou nebo jsou nevhodně umístěna u silnice. Snahou je ponechat
ta místa, kde si děti opravdu hrají
a nechat je oplotit kvůli pobíhajícím psům,“ informuje Eva Veselá
z odboru životního prostředí. Nadace Duhová energie skupiny ČEZ
nabídla městu v nedávné době
spolupráci na projektu zaměřeného na výstavbu sportovních hřišť
a využití finanční podpory nadace.
„Každou iniciativu vítáme a rádi
bychom této nabídky využili,“ vyjádřila se starosta Řápková. (mile)

Jak jste si mohli všimnout, všech osmačtyřicet strážníků a strážnic obléklo na letošní léto polokošile modré barvy. Změna ve výstroji má podle
velitele policie a místostarosty Jana Řeháka dva hlavní důvody: „Aby bylo
strážníky v ulicích dobře vidět i z větší dálky, což předešlá uniforma příliš
neumožňovala, a druhým důvodem je fakt, že se jedná o příjemný materiál
vhodný zejména v letních měsících. S tímto návrhem přišli sami strážníci,
chystají se změny i v zimní výstroji.“
Strážníci obměnili i svou výbavu. „Nakoupili jsme nové vysílačky v celkové
výši za 340 000 korun, které mají nouzové tlačítko a při zaklíčování se na
centrále objeví, z jaké vysílačky se hovoří, a dále dvě vozidla Škoda Fabia
combi. Oba automobily byly zařazeny na hlídkovou službu, jeden z nich
bude dokonce vyjíždět na výzvy obsluhy pultu centrální ochrany,“ prohlásil ředitel MěP Jan Dřízhal. Oba vozy se navíc stanou součástí integrovaného záchranného systému, ve kterém strážníci chtějí více spolupracovat
zejména s hasiči.
(text a foto: mile)
Starostka Ivana Řápková (vpravo) si
prohlédla s Evou Veselou z odboru
životního prostředí i hřiště na Písečné, kde děti využívají takzvanou
horolezeckou stěnu.
(foto: mile)
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Příční ulice se dočká do září nového osvětlení Křížovi své soužití pozlatili
Až do poloviny září by měla
probíhat rekonstrukce v Příční
ulici, která spojuje Revoluční ulici
s náměstím 1. máje. „Původní zdejší asfaltová vrstva bude nahrazena
zámkovou dlažbou, upravuje se
i plocha parkoviště, přibudou
nové kanalizační dešťové přípojky
a vodovod a obnoveno bude
i osvětlení,“ vyjádřil se k opravě
Radek Müller z odboru rozvoje
a investic města. Na dotazy občanů, proč se ulička neopravila již
loni současně s navazující Revoluční ulicí, Müller odpověděl: „V té
době jsme měli na starost jiné priority v centru města, jako například
rekonstrukci chodníků a vozovky
u Žižkova náměstí a v přilehlém
okolí. Vše je samozřejmě i o penězích. Z rozpočtu města bylo proto
možné investovat právě do Příční
ulice až letos.“
(text a foto: mile)

Jen jeden Vietnamec
neměl strach z kontroly
Celkem šest podnikatelů zkontrolovali minulý týden pracovníci
Obecního živnostenského úřadu
v Chomutově spolu s celníky
na Hoře Sv. Šebestiána. Pouze
u jednoho z nich nebyly zjištěny
žádné závady. „Tento Vietnamec
taky jako jediný svou provozovnu
neuzavřel a před celníky neutekl,“
vyjádřil se vedoucí živnostenského
úřadu Vladimír Dědeček a dodal,
že na místě byly uloženy blokové pokuty ve výši 32 500 korun.
K porušení živnostenského zákona
přitom došlo nejčastěji v případě
neoznačených provozoven a zboží
a za to trhovci zaplatili navíc třiadvacet tisíc korun. Dalších 9 500
korun museli uhradit za to, že na
jejich zboží chyběly údaje o složení materiálu a jeho údržbě, rovněž
chyběly písemné návody v českém
jazyce.
(mile)

Patron Chomutova měl svůj svátek
Většina obyvatel Chomutova zřejmě netuší, kdo je patronem našeho
města. Někteří by možná typovali
svatou Kateřinu či svatého Ignáce,
někdo by asi vsadil na svatou Barboru. Skutečným patronem města
Chomutova je ale mučedník, světec
a jeden z raných papežů – svatý
Viktor, jehož svátek si připomínáme
28. července. Svatý Viktor se stal
patronem Chomutova v roce 1725,
kdy byly ostatky tohoto světce přeneseny do města jako dar kardinála Johanna Salerna a slavnostně
uloženy do relikviáře v kostele sv.
Ignáce. Tam také zůstaly uchovány
až do poloviny 20. století. Když byl
v počátcích totalitního období celý
areál jezuitského kláštera i s kostelem předán k užívání armádě, byly
všechny relikvie z chrámu přeneseny na jiné místo, aby se uchránily
znesvěcení. Bohužel přitom došlo
k vyjmutí ostatků z relikviářů a tím
také k jejich pomíchání i ztrátám.

Proto dnes nelze určit, kde přesně
se dar kardinála Salerna nachází.
Tehdejší doba zkrátka nepřála udržování duchovních tradic. Dnes ale
již nic nebrání tomu, abychom se
znovu pokusili obnovit povědomí
občanů Chomutova o městském
patronu.
(Pokračování na str. 7)

Už po druhé se spolu na chomutovskou radnici vydali Drahoslava a Jiří
Křížovi, aby si při obřadu zlaté svatby připomněli, že už jsou manželi obdivuhodných padesát let, od 18. července 1953. Před příbuznými a přáteli
je znovu symbolicky oddal radní Bohumil Bocian a v připravené řeči mimo
jiné ocenil, že vždy vedli příkladný život. Nad tím, jak idylicky vybarvil
jejich společnou cestu, se paní Drahoslava jen pousmála. „To víte, že to tak
vždy nebylo, také přišly různé mráčky. Ale nakonec se vždycky všechno
vyřešilo a měli jsme spokojený život, zatím.“ Pan Jiří se zamyslel nad receptem na šťastné soužití: „Člověk musí všechno brát rozumně a některé
starosti házet za hlavu...“ Manželé Křížovi vychovali tři syny a mají i čtyři
vnuky a dvě vnučky. K jejich společným zálibám patří zvelebování domku
a zahrádky, také jsou aktivními členy Sokola.
(text a foto: sk)

Využijte letní dopravu spojenou s cykloturistikou
Cestovní agentura dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova zabezpečuje ve spolupráci
s městským úřadem v Chomutově
a Jirkově provoz zlevněné rekreační dopravy do Krušných hor a to
až do 28. září autobusem s vlekem
pro 44 kol. Autobus je z výchozí
stanice přistaven vždy 30 minut
před odjezdem. Příjem kol bude

Znáte názvy ulic a veřejných prostranství v Chomutově?

ukončen 5 minut před odjezdem.
Děti do 6 let jsou přepravovány
zdarma bez nároku na místo k sezení. Přeprava se uskuteční pouze
při obsazení více než deseti míst.
Tímto autobusem mohou cestovat
i cestující bez kol, a to za uvedené
ceny. Místenku si můžete zajistit
v předprodeji místenek na AN
v Chomutově a Jirkově od Po do Pá
od 5.00 do 17.00 hodin.
Trasa Rudolice v Horách – Hora
Sv. Šeb.: jezdí každou středu, SO
a NE. Nejede 23. 8., 6. 9., 20. 9. Odjezd z AN v Chomutově (naproti č. 1)

v
v
v
a
v

9.00 hod., směr Jirkov AN, Rudolice
Horách. Další spoj z AN v Jirkově
11.00 hod. směr Chomutov AN
Hora sv. Šebestiána. Jízdné 30 Kč
předprodeji, 35 Kč v autobuse.
Trasa Boží Dar a zpět: v provozu
v sobotu 23. 8., 20. 9. Odjezd z AN
v Jirkově v 8.00 hod., z AN v Chomutově v 8.30 hod.
Jízdné 55 Kč v předprodeji, 60 Kč
v autobuse. Jízdenka platí pro také
pro cestu zpět.
Trasa Nové Město a zpět: v sobotu 6. 9. Odjezd 8.00 hod. z AN
v Chomutově, v 8.30 z AN v Jirkově.

O přidělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého
kraje požádalo v lednu letošního
roku město Chomutov. Finance
jsou určené na škody způsobené
při loňských srpnových povodních,
které vyčíslil ekonomický odbor
korun
města na 2 768 136 korun.
Město Chomutov obdrželo v těchto
dnech dotaci k financování nouzových opatření po povodních ve
výši 59 160 korun.
korun Konkrétně se
jedná o prostředky, které město
použilo na úhradu faktur vydaných Technickými službami města,
jež byly hrazeny z rozpočtu města. Práce se týkaly mytí chodníků
v obci Údlice, převozu odklizeného
materiálu a čerpání vody v Údlicích, převozu odpadu na skládku
Terezín, odvoz odpadu na skládku
v Ústí nad Labem, převoz stánků
pro Český červený kříž.
Dotace podléhá kontrole Kontrolního úřadu, Ministerstvu financí
a Evropské komisi. „Zároveň jsme
obdrželi rozhodnutí o přidělení
finanční částky ve výši 241 370
korun za čištění kanalizací a kanalizačních vpustí, za práce na zemních protipovodňových hrázích,
kácení a řez stromů a za likvidaci
povodňových valů,“ vyjádřil se ekonom města Jan Mareš. Zmíněná finanční částka není podle starostky

města Ivany Řápkové v poměru ke
škodám příliš vysoká, ale chomutovská radnice si uvědomuje, že je
potřeba ji rozdělit mezi ostatní postižené oblasti. „Právě proto jsme
projevili také povodňovou solidaritu a poskytli z rozpočtu města obci
Černěves 480 000 korun, Vejprtům
320 000 korun. Také se pořádaly
v Chomutově veřejné sbírky, které
se pak poskytly právě obci Černěves. Město se ale snažilo získat
i jiné finanční prostředky na škody způsobené povodněmi formou
Povodňového grantu. Podařilo se
nám získat 1,5 miliónů korun, peníze se investují do zničené modré
turistické značky v Bezručově údolí
a do opravy zdejších dvou mostků
a propustků, které jsou využívány
Městskými lesy,“ doplnila starostka
Řápková.
(mile)

Většina ulic na sídlištích neměla zprvu název Rozdělovali peníze na škody po povodních
Na Lucině

Pojmenování je údajně podle
rostliny talice vojtěšky (medicago
sativa), zvané též „lucinka“, rostoucí na stráních a pastvinách.

rovnalo ztrátě kariéry. Dobrovský se nechtěl přidat k oklamané většině a byl proto zatracen
mnoha bývalými kolegy, jimž
byla vlastní kariéra nadevše.

mezi obyvateli města též jako
„Partyzán“.
Sídliště Březenecká, Kamenná,
Písečná a Zahradní jsou souhrnně
nazývána také jako chomutovská
sídlištní aglomerace. Vznikaly postupně od 70. let dvacátého století
a funkčně propojily města Chomutov a Jirkov. Zpočátku většina ulic
na sídlištích neměla své vlastní
názvy a užívalo se pro ně stejné
pojmenování, jaké mělo sídliště, ve
kterém se ulice nacházela.

Březenecká

V Letní ulici, jejíž název vznikl teprve v loňském roce, najdete pouze dva
domy. Název navrhli sami obyvatelé ulice.
(foto: mile)

U Třešňovky

Pod Lesem

Komunikace takto pojmenovaná
se vine kolem zahrádkářské kolonie s názvem „Třešňovka“, která
pojmenování převzala snad po
třešňovém sadu nebo ovocných
stromech, které zde nad Zátiším
rostly.

Ulice dostala jméno zcela jistě
podle lesa, který roste nad ulicí,
ve stráni vrchu Strážiště.

Dobrovského
Ulice, nebo spíše pěšina, měla
původně název Buttersteig
Buttersteig. Dnes
má jméno podle Josefa Dobrovského (1753–1829), českého
filologa, zakladatele vědeckého
pojetí
lingvistického
studia,
osobnosti národního obrození
a historika, který se jako jeden
z nemnoha odvážně postavil
proti vzmáhajícímu se nadšení pro falzifikované Rukopisy
královédvorské. Za svůj názor
se postavil silou své soudnosti
a střízlivosti, což se proti nekritickému fanatismu tehdy ještě

Ve Stráni, Pod Strání
Obě rovnoběžné ulice mají název
podle svého umístění ve stráni vrchu Strážiště.

Letní
Je nově vzniklou, dopravně zaslepenou komunikací, která vede
pouze k rodinným domům. Název
dostala po dokončení stavby v roce
2002 a pojmenování navrhli sami
obyvatelé ulice.

Pod Strážištěm
Vozovka mezi Zátiším a Březeneckou, která propojila dvě městské části byla vybudována v 80.
letech dvacátého století. Od 1. 5.
1988 nese název Pod Strážištěm.
Strážiště je vrch nad sídlištěm
Březenecká o kótě 512 m, známý

V prostoru sídliště Březenecká
vedla silnice spojující Chomutov
s Březencem. Začínala u sochy, která dnes stojí u železniční zastávky
Chomutov–město a pokračovala kolem nynějšího oplocení zooparku do
prostoru současné Kundratické ulice.
Zde se za rybníčkem stáčela doprava
a mířila téměř přímo k mostku přes
převaděč mezi dnešní ulicí Hutnickou a Kamenným Vrchem. Tato
silnice měla v místě starší chomutovské zástavby původní jméno Pirken Str. podle obce Březenec (něm.
Pirken), vzdálené asi 4 km severně
od středu města. V jednom z orientačních plánků pocházejícího z doby
před výstavbou sídliště Březenecká
je uváděn název ulice Březinova
Březinova,
snad podle Otokara Březiny [vl. jm.
Václav Jebavý] (1869–1929), prozaisty a jednoho z největších českých
novodobých básníků. Tento pramen
však nelze považovat za oficiální
pojmenování ulice. Úpravou terénu
pro výstavbu sídliště původní silnice
na Březenec zanikla a po dokončení
obytných domů dostal celý okrsek
Březenecká. Od
logicky pojmenování Březenecká
1. 5. 1988 dostaly některé ulice na
tomto sídlišti své vlastní názvy, ale
velké části hlavní komunikace toto
(klima)
jméno právem zůstalo.
Příští Chomutovské noviny
vycházejí

3. září 2003

• Rychlost motoristů projíždějících
na Palackého ulici směrem na Prahu měří mobilní radar Viasis, který
poslouží postupem času i v jiných
lokalitách města. Přístroj monitoruje rychlost aut a to i v jednotlivých hodinách během dne. „V září
jej přesuneme i do lokalit zdejších
škol. Není to jen prevence, Viasis
upozorní na překročení rychlosti,
a pak by měla pomoci dopravní
policie, která bude provinilce pokutovat,“ vyjádřil se místostarosta
(mile)
Jan Řehák.

Čtyři osiřelá ježčata, jejichž matku
zakousnul pes, se snaží zachránit
zaměstnanci
Podkrušnohorského
zooparku. „Lidé nám je sem přinesli ještě slepá a hned se jich ujaly
ošetřovatelky zooparku. Je však
otázkou, zda přežijí. Jsou velmi
malá a není proto jisté, zda zvládnou přechod na náhradní stravu,“
informoval mluvčí zooparku Martin
Šíl. Na fotografii Rostislava Stacha
jsou malí ježci v dlani jednoho
z pracovníků zoo.
(mile)
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Nově v oblasti odstraňování vozidel tvořících překážku na území města Pohádkové safari
Reprezentace města Chomutova
v souladu se svým programovým prohlášením pro období
2002–2006 vykonala další konkrétní krok při jeho naplňování. V bodě 2 (Bydlení a obnova
sídlišť), resp. 3 (Bezpečnost občanů a pořádek ve městě) jsou
uvedeny směrné cíle, které se
týkají řešení parkování v problémových lokalitách, resp. opatření
směřujících k bezpečnosti občanů
a dodržování pořádku ve městě
s vyšším podílem městské policie.
V uplynulém období vedení města rozhodlo, aby Technické služby

licie posoudila aspekty spojené
s možnostmi danými novou technikou. Toto technické řešení umožní
i snadnější aplikaci občanského
zákoníku, který v § 175 definuje
zadržovací právo. Informace, které
tak z tohoto pro naše občany plynou jsou následující:
1. Nová speciální technika umožňuje důslednější postup vůči
neukázněným řidičům porušujících zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000).
Samostatnou pozornost bude
městská policie věnovat parkovacím místům učeným pro vo-

b)

4.

5.

6.

Speciální zdvihací technika umožňuje naložit i vozy stojící v řadě.
(foto: archiv)
města Chomutova pořídily speciální zdvíhací techniku, která umožní
manipulaci jak s kontejnery na tříděný odpad, tak nově s autovraky
a zejména s vozidly parkujícími
v rozporu se zákonem 361/2000
Sb. Tato technika již umožňuje
naložit i vozy stojící v řadě, popř.
provést jejich natažení navijákem,
jak bylo zajišťováno doposud.
Pracovní skupina pod vedením
místostarosty Jana Řeháka složená ze zástupců odboru ekonomiky, odboru dopravy a silničního
hospodářství, Technických služeb
města Chomutova a městské po-

Jaké zákony umožňují
zadržet vozidlo?
Vozidlo lze zadržet na základě
zadržovacího práva podle § 175
a následujícího zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění
pohledávek Města Chomutova, za
provedení nuceného odstranění
motorového vozidla dle § 45 odst.
4 a § 124 odst. 8 písm. i) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 19 odst. 6
zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a za střežení odtaženého
vozidla, a to formou zadržení předmětného motorového vozidla až do
uhrazení celé pohledávky vzniklé
nuceným odstraněním motorového
vozidla z komunikace, včetně příslušenství.
Zadržitel je povinnen nevydat
zadržené motorové vozidlo do
doby úplného uhrazení pohledávky
Města Chomutova vzniklé dokončením nuceného odstranění vozidla
z komunikace, včetně příslušenství.
Uhrazení pohledávky dokládá majitel motorového vozidla zadržiteli:
• Potvrzením o zaplacení pohledávky poštovní poukázkou
• Potvrzením o zaplacení pohledávky na pokladně Městského
úřadu
• Potvrzením banky o složení pohledávky na příjmový účet Města
(19–626–441/0100, pod přiděleným variabilním symbolem).
Zadržitel je oprávněn vydat motorové vozidlo pouze majiteli, po
prokázání totožnosti občanským
průkazem a prokázání vlastnictví vozidla technickým průkazem
k vozidlu.
Platnost pověření: 14. 7. 2003
– 31. 12. 2003.

zidla tělesně postižených osob,
která jsou nezřídka obsazována
vozidly jiných řidičů.
2. Městská policie má od 1. ledna
2003 vyšší pravomoci. Zejména
z centru města tak budou odstraňována vozidla nedodržující
ustanovení o zachování jízdního pruhu o šířce alespoň 3m
v obou směrech jízdy. Výklad
Ministerstva dopravy a spojů
uvádí, že o tom, zda vozidlo
je, či není překážkou, rozhoduje příslušník Policie ČR a nově
i strážník městské policie.
policie Ti
tedy dají podnět k případnému
odstranění vozidla z komunikace.
3. Vlastní odstranění vozidla má
následující režim:
a) Kroky k odstranění vozidla jsou
zahájeny dokumentováním stavu vozidla před odstraněním.
Dostaví–li se majitel–provozovatel ke svému vozidlu ještě před
zahájením (!) odjezdu speciálního vozidla, půjde o nedokončené
odstranění. Již celý tento časový
odstranění
úsek je zpoplatněn a to vedle

7.

samotné pokuty za porušení
zákona.
Pokud se již speciální technika
dala i s vozidlem do pohybu, jde
o dokončené odstranění s vyšší
sazbou postihu a bez vlivu na
samotnou pokutu. Odstraněná
vozidla budou umisťována na
parkovišti města v ul. Kosmova
(naproti autoškole Omega). Parkovné bude účtováno běžným
způsobem za započatý den, týden popř. měsíc.
O odstranění vozidla, které tvořilo překážku, bude samozřejmě
vedle asistující městské policie
vyrozuměna též Policie ČR
(MěPo–474 637 457, Policie ČR
– 974 433 111).
Pro představu uvedeme příklad:
Vozidlo zaparkuje na vyhrazeném parkovišti pro osoby těžce
postižené (vozidla s označením
O1). Strážník městské policie,
popř. policista dá pokyn k odtažení a vozidlo bude odstraněno.
Cena hrazená přestupcem je:
– 1 000 Kč za odstranění vozu
ve všední den, a 1 200 Kč o sobotách, nedělí a svátcích,
– 25 Kč za parkovné za každý
započatý den,
– 5 000 Kč pokuta podle zákona o přestupcích, § 22, odst. 1,
písm. e).
Poznámka ke zdlouhavosti odstraňování autovraků z našich
ulic. Bohužel je častým úkazem
„odložení“ takovýchto vozů na
místních komunikacích. Současná legislativa neumožňuje
urychlit odstranění vozu a tím
uvolnit místa pro parkování.
Je nutno splnit lhůtu vyvěšení
oznámení o nalezení autovraku
na úřední desce 2 měsíce a vozidlo označit. Teprve pak může
dojít k odstranění vozidla z komunikace. Výjimku tvoří vozy, u
kterých by docházelo k úniku
provozních náplní.
Podstatně účinnější z tohoto
pohledu je situace během blokového čištění, kdy stačí na komunikaci osadit příslušné dopravní
značení nejméně na 7 dnů a po
této době jsou všechna zaparkovaná vozidla, vč. autovraků
odstraněna.
Důležitou informací pro občany
je, že vůči přestupci bude uplatněn institut zadržovacího práva.
práva
Obsluha parkoviště v ul.Kosmova tak vozidlo nevydá, není–li
pohledávka uhrazena namístě,
popř. není doložen doklad o její
úhradě. Majiteli takovéhoto vozidla může ovšem nastat komplikace, pokud vozidlo v danou
chvíli provozovala jiná osoba.
K vydání tedy nedojde, není–li
navíc prokázáno vlastnictví (technický průkaz k vozidlu ap.).

Záměrem tohoto článku je poskytnout našim občanům informace o krocích vedení města na cestě
dál zpříjemňovat život v našem
městě a odstraňovat bezdůvodné
potíže z našeho života. V neposlední řadě pak jde o vzájemný
respekt v právech, která jsou nám
všem dána. Podlehnout toleranci
překážek silničního provozu a v důsledku tak např. zamezit volnému
průjezdu zásahových vozidel, nebo
přehlížet, jak na místech pro naše
postižené spoluobčany bez zábran
parkují neukáznění řidiči, to nemá
v civilizovaném světe opodstatnění.
(rad)

Po dobu letních prázdnin jezdí
souprava
Eurosafari a Lokálky
Amálky v následujících intervalech:
PO-PÁ: Safari: 11.00 a 16.00 hod.
Amálka: 12.00 a 15.00 hod. SO-NE:
Safari: 13.00 a 15.00 hod. Amálka:
11.00, 12.00 a 14.15 hod.
(Pokračování na str. 6)
Na základě sdělení
Stomatologické komory
v Chomutově je
ZUBNÍ POHOTOVOST v Chomutově
z rozhodnutí Krajského úřadu
v Ústí n/Labem
od 1. 7. 2003 ZRUŠENA
ZRUŠENA.

Ministři si v Chomutově podávali dveře
Neobvykle tři ministerské návštěvy v rozpětí tří pracovních dní zažil
Chomutov. Nejprve přijel slavnostně otevřít zrekonstruovanou historickou budovu soudu ministr spravedlnosti Pavel Rychetský, pak s vedením
města řešil nedostatek peněz pro dostavbu Domu s pečovatelskou službou Merkur ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a nakonec
se zprovoznění lineárního urychlovače na oddělení radiační onkologie
zúčastnila spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem i ministryně
zdravotnictví Marie Součková.

Předseda soudu Petr Macháček (vpravo) ukázal Pavlu Rychetskému úpravy,
jakými budova prošla, momentálně ho upozorňuje na novou prosklenou
střechu, díky které uvnitř vzniklo atrium.

Na odbor dopravy, pro občanky a cestovní doklady od září jinam
V souladu s plánem na uvolňování budov bývalého okresního úřadu
proběhne v první polovině měsíce
září přestěhování odboru dopravy
a silničního hospodářství (ODaSH)
a odboru správních činností (OSČ
– evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady) z budovy
KORD 2 do budovy MěÚ, Zborovská
čp. 4602.
S ohledem na četnost návštěv
občanů těchto odborů, stanovil
ODaSH a OSČ ve spolupráci s odborem provozních činností MěÚ Chomutov postup, který v maximální
míře vychází vstříc občanům tak,
aby omezení úředních hodin bylo
v této době minimální. Časový plán
stěhování je následující:
1 – ODaSH se přestěhuje do 3.patra
budovy MěÚ, Zborovská čp. 4602
– Odd. přestupků (ved. odd. p.
Černá, nové tel. číslo 474 637
320):
stěhování
zaměstnanců
proběhne ve dnech 1. a 2. 9. 03.
03
Po tomto datu budou přestupci
předvoláváni a řešeni touto komisí již výhradně v budově MěÚ,
Zborovská ul. Úřední dny přerušeny nebudou a zůstávají beze
změn.
– Odd. dopravně správních agend
(ved. odd. p. Klíma, nové tel. č.
474 637 268): stěhování zaměstnanců proběhne ve dnech 4. a 5.
9. 03.
03 Od 8. 9. 03 bude již toto oddělení plně k dispozici občanům

v budově MěÚ, Zborovská ul. Úřední dny přerušeny nebudou.
– Odd. evidence řidičů, vozidel,
dovozy (ved. odd. p. Tuček, nové
tel. číslo 474 637 277): stěhování
zaměstnanců proběhne ve dnech
18. a 19. 9. 03 Dojde tak k přerušení dvou úředních dnů, a to
v pátek dne 19. 9. a v pondělí
dne 22. 9. 03. Od středy 24. 9.
03 bude toto oddělení k dispozici občanům již v budově MěÚ,
Zborovská ul. Tohoto oddělení se
týká další podstatná informace
pro občany, a to změna úředních dnů. Od 24. 9. 2003 budou
v platnosti následující úřední
dny na oddělení evidencí:
Úřední dny pro občany:
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek:
8.00 – 12.00 hod.
Úřední dny pro prodejce nových
a ojetých vozů:
úterý:
8.00 – 14.00 hod.
2 – OSČ se přestěhuje do přízemí
budovy MěÚ, Zborovská čp. 4602
–
Přestěhování
zaměstnanců
evidence obyvatel, cestovních
dokladů a občanských průkazů
z KORD2 (ved. odd. p. Krupičková) proběhne ve dnech 16. – 19. 9.
03. Dojde tak k přerušení jedno03
ho úředního dne, a to ve středu
dne 17. 9. 03. Občané si však
mohou své záležitosti vyřídit na
evidenci obyvatel v budově MěÚ,
(kub)
Zborovská čp. 4602.

Zdeněk Škromach (vlevo) slíbil starostce Ivaně Řápkové i místostarostovi
Rudolfu Kozákovi podporu při snaze města získat státní dotaci na prádelnu a kuchyň v DPS Merkur.

Jiří Šulc a Marie Součková si prohlížejí nový lineární urychlovač za 41
milionů korun, který chomutovskou radiační onkologii posouvá na úroveň
podobně zaměřených pracovišť ve vyspělých evropských zemích.
(text a foto: sk)

