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Slovo starostky

č. 5
3. března 2004
Tradičně první zastávkou masopustního průvodu, který organizují zaměstnanci zooparku a manželé Sopkovi, byla radnice na náměstí 1. máje.
Zde masky přivítal místostarosta
Rudolf Kozák a kromě pohoštění jim
dal povolení k veselení a povykování
ve městě. Odměnou mu byl taneček
s přerostlou, ale o to rozpustilejší
školačkou.
(text a foto: sk)

Kino Evropa prodají
Takřka dva roky prázdný objekt
kina Evropa na Březenecké chce odbor majetku města odprodat. Doposud se totiž městu nepodařilo získat zájemce, který by si chtěl objekt
pronajmout. Je proto logické, že čím
déle bude budova nevyužívána, tím
více porostou investice na obnovení
jejího provozu. Proti poslednímu
zájemci pražské firmě Amadeus se
postavili v petici zdejší obyvatelé.
Firma tu chtěla vystavět obchodní
centrum, její záměry však zabíraly
prostory nedaleké školky. „Dospěli
jsme k názoru, že za současného
stavu je objekt pro město nevyužitelný, nezařadili jsme jej proto ani
do krátkodobého či střednědobého
plánu investičních akcí,“ vyjádřil
se vedoucí odboru majetku města
Vladimír Záruba a dodal, že podle
územního plánu je lokalita určená
k městskému bydlení nebo k občanské vybavenosti, jako jsou obchody
a další služby pro veřejnost. „Jednou z podmínek prodeje bude, že
objekt převedeme až po vyjasnění
záměrů investora. Chceme, aby dodržel skutečně to, co původně slíbí.
V opačném případě by se budova
vrátila zpět do vlastnictví města,“
doplnil místostarosta Jan Řehák.
Kino Evropa je prázdné od poloviny roku 2002, radní by se měli
jeho budoucností zabývat ještě
(mile)
v březnu.

ročník VI.

Zdarma do každé domácnosti

Chomutov kandiduje na ocenění Město roku
Z třiatřiceti měst, ve kterých se
hodnotí celkem čtyřicet městských
památkových rezervací a více jak
dvě stovky rekreačních zón, jsou
z Ústeckého kraje Chomutov spolu
s Kadaní jedinými městy, která mají
šanci uspět na prvním místě v celostátní soutěži o Cenu za nejlepší
přípravu realizaci programu regenerace městské památkové zóny. Ve
výběru za nimi je Česká Kamenice
a Teplice. Chomutovská radnice se
do soutěže přihlásila již popáté.
Zatímco loni se naše město umístilo v rámci celého kraje na druhém

místě, letos má šanci ještě na vyšší
příčku. Ta města, která v kraji obhájí prvenství, pak postupují do užšího
výběru. V soutěži se přitom hodnotí
kritéria, jako péče o kulturní památky v městské památkové zóně, péče
o návštěvníky města nebo finanční
účast radnice při koncepční přípravě
regenerace památek. Minulý týden
proto zástupcům z ministerstva
kultury městský architekt Jaroslav
Pachner na vlastní oči ukázal, jak
město plní dlouhodobý program památkové zóny, který byl v roce 1995
vypracován na deset nadcházejících

Městský architekt Jaroslav Pachner (vlevo) ukázal zástupcům z ministerstva
kultury, jak město plní dlouhodobý program památkové zóny. Při vstupu do
atria SKKS všichni jen pochvalně pokyvovali hlavou.
(foto: mile)

let. „Přemístilo se autobusové
nádraží ze Žižkova náměstí do
nového objektu u okružní křižovatky, opraveny byly kostely
sv. Kateřiny, sv. Ignáce, galerie
Špejchar a hvězdářská věž jezuitského areálu, který je celý
využíván ke kulturním účelům.
Došlo k obnově náměstí 1. máje
a okolních objektů i přilehlých
ulic v památkové zóně, včetně
opravy hotelu Royal na náměstí
a restaurace Chaos v Klostermanově ulici. Oba domy byly zprovozněny v loňském roce. Restaurovala se řada barokních plastik
a do centra se vrátila zeleň,“
vyjmenovává architekt z nepřeberného množství změn alespoň
některé. Nezapomnělo se ani na
opravy církevních staveb, jako je
kostel svatého Ducha a střecha
fary.
„Vzhledem k situaci Chomutova, který byl řadu let ohrožen
těžbou, je velmi záslužné, že se
jej podařilo uvést do tohoto stavu. Pamatuji vaše město před třiceti lety a je to opravdu nesrovnatelný rozdíl,“ vyjádřila obdiv
jedna z členů hodnotící komise
Ing. Blanka Košatková, CSc. Předností města v soutěži je rovněž
fakt, že v městské památkové
zóně nedošlo za posledních deset let k demolici žádné budovy,
která by byla součástí památkové
zóny, a že zde nejsou žádné budovy v havarijním stavu. „Výjimkou je snad pouze objekt čp. 69
v Revoluční ulici vedle Hradčan,“
nastínil situaci městský architekt
Jaroslav Pachner.
(mile)

Vážení spoluobčané, v posledních
měsících se většina našeho města
ocitla několikrát bez tepla a teplé
vody. To není v zimních měsících nic
příjemného, zejména pro rodiče s malými dětmi nebo pro starší lidi. Zcela
chápu všechny rozhořčené stížnosti
a volání po nápravě. V tisku i mezi
občany také právem zaznívá otázka,
co může město a jeho představitelé
udělat, aby se tato situace již neopakovala. Mnozí přitom asi netuší, jak
málo může naše město problematiku
dodávek tepla ovlivňovat. Město je
vlastníkem společnosti Teplo Chomutov, která každým rokem investuje
přes dvacet milionů korun do údržby a modernizace svých výměníků
a topných kanálů a dalších zařízení.
Teplo Chomutov je však pouhým distributorem tepelné energie, kterou nakupuje u společnosti United Energy,
která teplo dopravuje do Chomutova
potrubím z Prunéřova. A kámen úrazu je v tom, že právě United Energy
zřejmě nepečuje o své potrubí tak,
jak by měla. A to je pak jen krůček k
havárii a k chladu ve vašich bytech.
Jediné, co mi jako starostce Chomutova zbývá, je apel na United Energy,
aby se snažili odpovědněji přistupovat k problému dodávek tepla pro
naše město. Problém je, že tato firma
je v našem okolí skoro jediná, která
je schopná dodávat našemu městu
teplo v tom množství, jaké potřebujeme. Bohužel. Věřím, že se již do jara
žádné havárie nedočkáme, a se svými
spolupracovníky budu intenzivně hledat způsob, jak problémům s teplem
do budoucna předcházet. Hezké dny
vám přeje vaše Ivana Řápková.
Více jak 540 anketních lístků
přišlo na chomutovskou radnici ohledně budování nových
parkovacích míst ve městě.
„Vyplněné lístky zaslaly rovněž
dvě základní školy, na ostatní prozatím čekáme. Lidé se
v anketě většinou přiklánějí ke
zpoplatnění parkovacích míst
nikoliv k parkovacímu domu.
Za parkování jsou ochotni zaplatit nanejvýš do 500 korun
měsíčně,“ vyjádřila se Lenka
Petříková z odboru rozvoje
a investic města. Celkové vyhodnocení ankety proběhne
koncem března.
(mile)
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Poplatek lze uhradit několika způsoby
Odbor ekonomiky města upozorňuje občany na blížící se splatnost
poplatku za komunální odpady.
Povinností občanů podle vyhlášky
města je mít uhrazený poplatek za
odpady včas a ve správné výši. Sazba poplatku pro rok 2004 schválená
zastupiteli činí 404 Kč. Poplatek je
splatný pololetně ve výši 202 Kč na
osobu, ale lze jej uhradit i jednorázově. Občané, kteří si zvolili placení
poplatku prostřednictvím inkasní
služby České pošty (SIPO), se nemusí
o nic starat, město již předalo před-

Nezapomeňte včas uhradit
poplatek za odpady, a to nejpozději do 31. března.
pis jejich plateb poště ke zúčtování,
která jej provede v prvním týdnu měsíce března. Ostatním připomínáme
povinnost uhradit poplatek za první
pololetí do konce měsíce března
března.
Můžete jej uhradit bezhotovostním
jednorázovým nebo trvalým převodem z bankovního účtu, poštovními
poukázkami typu A (lze je zdarma
vyzvednout na odboru ekonomiky
nebo na kterékoliv poště nebo v pokladně městského úřadu).
K platbám poštovní poukázkou
a bankovním převodem je třeba, aby
si občané vyžádali na odboru ekono-

miky příslušný variabilní symbol (lze
použít i variabilní symbol z předchozích plateb poplatku za komunální
odpad, variabilní symbol se nemění
a zůstává každému poplatníkovi stejný). Bez uvedení variabilního symbolu by radnice nevěděla, kdo a za koho
poplatek zaplatil. Při výše uvedeném
způsobu úhrady odveďte poplatek na
příjmový účet města vedený u pobočky Komerční banky v Chomutově,
číslo účtu 19 - 626 441/0100 (poplatek můžete rovněž složit přímo na
pokladní přepážce Komerční banky).
Variabilní symbol vám na požádání
sdělíme na telefonních číslech 474/
637 252, 253. Chcete-li ušetřit 20
korun za poštovní poukázku, můžete
uhradit poplatek na pokladně odboru
ekonomiky Městského úřadu ve Zborovské ulici (naproti zimnímu stadionu). Pokladna se nachází ve druhém
patře, číslo dveří 231. Pro vaši informaci uvádíme úřední hodiny: Pondělí, středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00,
úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 14:00, pátek zavřeno. Upozorňujeme,
že před koncem poplatkového období mohou vznikat fronty. „Máte-li zájem hradit od druhého pololetí roku
2004 poplatek prostřednictvím SIPO,
stačí nahlásit na výše uvedená telefonní čísla vaše spojovací číslo SIPO
z inkasního lístku. Upozorňujeme,
že za první pololetí již Česká pošta
podklady ke zúčtování poplatku zpra-

covala a nové zájemce o tuto službu
lze zapojit až od druhého pololetí.
Zvolením úhrady prostřednictvím
SIPO se již nebudete muset starat
o to, jestli jste náhodou nezapomněli
na splatnost jednotlivých pololetí,“
prohlásil ekonom města Jan Mareš.
Navíc bezhotovostní úhrada SIPO
je pro občana prováděna zcela
zdarma, hotovostní na přepážce
České pošty je o 12 Kč levnější než
úhrada poštovní poukázkou. Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo
ve správné výši, navýší jej městský úřad v souladu se zákonem
a obecně závaznou vyhláškou města o trojnásobek.
trojnásobek
(mile)

Z celkového počtu živnostníků podniká jedna třetina Firma najatá městem
bude vymáhat dluhy

Především vyšší daňová a pojistná zátěž má údajně za následek,
že živnostníci houfně ruší živnostenská oprávnění nebo přerušují
provozování živnosti. Tyto informace se alespoň v současné době
dost často objevují ve sdělovacích
prostředcích. Podle statistických
údajů je však situace na Chomutovsku jiná. V roce 1996 až 1999
vznikalo ročně okolo dvou tisíc
nových živnostenských oprávnění,
zatímco ve stejném období zhruba
210 podnikatelů ročně své živnostenské oprávnění zrušilo. Od roku
2000 se počet snížil na 1 300 nově
vzniklých oprávnění. V loňském
roce počet zrušených oprávnění
vzrostl o 62 procent - tedy u 348
živnostníků. „Počty zrušených živnostenských oprávnění na žádost

podnikatele neustále rostou, podle
mého názoru díky tlaku ostatních
orgánů, vyplácejících podporu nebo
sociální dávku, jako například úřadu
práce, odboru sociálních věcí městského úřadu apod. Zcela určitě lze
konstatovat, že počet podnikatelů,
kteří živnostenskému úřadu oznámili přerušení provozování živnosti
je větší než počet podnikatelů, kteří
skutečně přerušili provozování živnosti. Odhaduje se, že z celkového
počtu osob oprávněných k podnikání ve skutečnosti jich podniká jedna
třetina,“ vyjádřil se vedoucí obecního živnostenského úřadu Vladimír
Dědeček a dodal, že od roku 1999
je nejvyšší počet přerušeného provozování živnosti vždy na přelomu
kalendářního roku.
(Dokončení na str. 2)

Radní vybrali minulý týden jednu
ze tří přihlášených firem, která bude
vymáhat dluhy na nájemném v bytech a nebytových prostorách města.
Vymáhání celého dluhu či uzavírání
splátek by probíhalo v rámci zákona na základě osobního jednání
s dlužníky. Vítězná firma ze Sokolova
městu rovněž nabízí, že sama zajistí
uvolnění bytů od neplatičů. Slibuje,
že by dokázala vymoci až třicet procent dluhů. (Pokračování na str. 2)
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Z celkového počtu živnostníků podniká jedna třetina
(Pokračování ze str. 1)
Jejich nárůst je ale podle Dědečka spíše lineární. Na Chomutovsku
je obecním živnostenským úřadem evidováno 11 137 fyzických
a 1 204 právnických osob, které
mají alespoň jedno platné živnostenské oprávnění, což je celkem
12 341 podnikatelů. Z toho má
nyní 2 493 podnikatelů přerušeno
provozování všech živností, což

je necelých 21 % (22 % fyzických
a 3 % právnických osob). „Je tedy
přinejmenším předčasné vyvodit
závěr, že vysoký počet podnikatelů
od ledna 2004 houfně ruší živnosti nebo přerušuje provozování
živnosti z důvodu vyšší daňové
a pojistné zátěže,“ dodal vedoucí
(mile)
živnostenského úřadu.

Rozhodovaly mimo jiné
Firma najatá městem
bude vymáhat dluhy zkušenosti v komunitě
((Dokončení ze str. 1)
Těch má město v současné době
vinou zhruba dvou tisíců neplatičů
více než 121 miliónů korun.
Jeden člověk přitom dokáže dlužit více než 400 000 korun bez penále. „Vymožené finance půjdou do
pokladny města na opravu bytového fondu,“ zmínila starostka Ivana
Řápková a dodala, že zkušenosti
z okolních měst ukazují, že má tento psychologický moment u neplatičů opravdu efekt. Firma se zabývá
vymáháním pohledávek již několik
let, například u SBD Chomutov, SBD
v Klášterci nad Ohří či v IZ Real
Jirkov. Radní budou v dohledné
době schvalovat mandátní smlouvu
s vítěznou firmou na dobu jednoho
roku.
(mile)

O práci terénního pracovníka
pro romskou komunitu projevilo
zájem celkem pětatřicet lidí. Komise poté vybrala dva z nich. „S nimi
uzavřeme smlouvu na jeden rok
s pracovní dobou 80 hodin měsíčně. Při výběru rozhodovaly zkušenosti v komunitě, umění vysvětlit
sociální zákony a přenést informace od úředníků k lidem a naopak,“
vyjádřil se místostarosta Rudolf
Kozák. Radnice nyní čeká na státní
(mile)
dotaci 186 tisíc korun.
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Hospodaření v roce 2003 s přebytkem 40,4 mil. Kč
Odbor ekonomiky města zpracoval údaje o hospodaření města
Chomutova za rok 2003. Z provedených analýz rozpočtu a účetnictví města vyplývá, že město
hospodařilo s kladným výsledkem. V roce 2003 dosáhlo město
v příjmové části rozpočtu výsledku 1 204,0 mil. Kč, což odpovídá
103,4 % příjmů upraveného rozpočtu. Příjmová stránka rozpočtu
je tvořena dotacemi (654,7 mil.
Kč), daňovými příjmy (503,6 mil.
Kč) a nedaňovými příjmy (76 mil.
Kč) a kapitálovými příjmy (59,7
mil. Kč).
Výdajová
část
městského
rozpočtu se zastavila na čísle
1 163,6 mil. korun, což představuje čerpání ve výši 90,3 procenta
z celoroční částky. Z této sumy
představují běžné výdaje 986,5
mil. Kč a kapitálové výdaje 117,1
mil. Kč.
Město tedy k 31. 12. 2003 dosáhlo zlepšeného hospodářského
výsledku 40,4 mil Kč. Hospodářský výsledek města tak oproti

Chomutovská organizace Svazu diabetiků zve 9. března od 15.30
hodin do Střediska knihovnických a kulturních služeb (2. patro č.
dveří 51) na přednášku s názvem Dieta pro diabetiky, kde se dozvíte,
jak se chovat při komplikacích diabetu. Při té příležitosti si můžete
zakoupit i potravinové doplňky pro diabetiky.
(red)

stavu ke konci 3. čtvrtletí, kdy
dosahoval 104,5 mil. Kč, poklesl
o 64,1 mil. Kč. Pokles způsobilo
proinvestování bezmála 50 mil.
Kč na investičních akcích a dalších 19,4 mil. Kč na opravách
a udržování majetku v posledním
čtvrtletí roku.
Podíváme-li se na samotný
provozní rozpočet města, zjistíme, že město zaznamenalo provozní přebytek ve výši 86,9 mil.
Kč. Kapitálový rozpočet skončil
s deficitem ve výši 46,5 mil. Kč,
což znamená, že město proinvestovalo více prostředků, než
získalo z prodeje svého majetku

Hospodaření města Chomutova v letech 1997 - 2003
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Devatenáct
studentů
porovnalo
své znalosti na státním gymnáziu
v Chomutově, kde proběhlo okresní
kolo olympiády v anglickém jazyce
pro střední školy. Prověřeni byli náročným písemným testem, který se
skládal z poslechu textu, gramatické
části a z odpovědí na otázky o anglicky mluvících zemích. Komise hodnotila především jazykovou úroveň.
Kvalitnímu projevu nesměla chybět
ani plynulost, pohotovost zareagovat
na otázky a originalita. Vítězové však
mohli být jen tři. Za jejich úspěchem
je skrytá nejen náročná práce jejich
učitelů, ale především jedna prostá
větička: „Já chci a já to dokážu.“
Umístění: 1. Lenka Králová (na snímku vlevo), Gymnázium Mostecká
Chomutov, postupuje do regionálního kola, 2. Daniel Fox-Liška, SPŠ-VOŠ,
Školní Chomutov, 3. Martina Maršálková, GSOŠ, Chomutovská, Klášterec
nad Ohří.
(krej, mal)

a kapitálových dotací, a investiční akce krylo z podstatné části
i z provozních úspor.
Ve srovnání s rokem 2002 dosáhlo Město Chomutov vyššího
přebytku o 9,5 mil. Kč (zlepšený
hospodářský výsledek roku 2002
činil 30,9 mil. Kč). K tomuto je potřeba opětovně dodat, že dluhová
služba města je nulová a město
nevyužívalo ani povolený kontokorentní účet, který pro následující
4 roky snížilo na polovinu.
Celkový objem rozpočtu pro
rok 2003 dosáhl po úpravách výše
1 369 022,5 tis. Kč - schválený rozpočet činil 936 414,4 tis. Kč. (jmš)

Kapitálový výsledek

Zlepšený hospodáĜský výsledek

Kdo bude pronajímat parkoviště?
Už první týden v březnu by měli
radní rozhodnout, kdo bude pronajímat zdejší parkoviště. Chomutovská
radnice vyhlásila dokonce dvě poptávková řízení, do soutěže se přihlásilo vždy 6 společností, z nichž
dvě nabídky komise vyřadila pro
nesplnění vybraných parametrů.
Komise doporučila pořadí zájemců.
„ Někteří z přihlášených chtějí třeba
pronajmout jen některá parkoviště,
město však požaduje nabídku na
všechna vypsaná parkoviště, což
je celkem 5 lokalit, včetně největších parkovišť v Hálkově ulici a na
náměstí 1. máje,“ vyjádřil se místostarosta Rudolf Kozák a dodal, že
zrušení prvního řízení celé věci jen

prospělo. „Podruhé jsme totiž nastavili parametry tak, že to v konečné
fázi bude výhodnější pro město
i pro občany. Jednotliví uchazeči
nabídli například návrhy, jak zlepšit
služby pro občany. Výběrčí parkovného mohou podle nich občanům
případně poradit, kde co mohou
najít, a nasměrovat je tam, kam
potřebují,“ zdůraznil místostarosta.
Prioritou při posuzování radních
města bude kromě jiného i cena za
pronájem, do poplatků za parkování
se však nepromítne, jelikož sazby
jsou dané nařízením města. Stávajícímu nájemci, firmě Parex končí
v březnu smlouva.
(mile)

Městští strážníci se zaměří na gamblery a podávání alkoholu mladistvým, začnou od sídliště Písečná
Městská policie v Chomutově, která
sídlí v ulici Chelčického, má celkem
63 zaměstnanců, z toho 11 civilních pracovníků. V závěru loňského
roku byl jejich počet posílen o pět
nových strážníků, kteří v současné
době procházejí odborným kurzem.
Chomutovskou radnici vyjde ročně
provoz městské policie na 21 997 000
korun, z toho se investuje 14 miliónů
na mzdy strážníků. Do výstroje strážníků se v loňském roce investovalo
681 000 korun, do modernizace technického zařízení pak 524 tisíc korun.
Na sankčních poplatcích, pokutách,
poplatcích za parkování a z investičních akcí z ministerstva vnitra šlo do
pokladny celkem 1 400 000 korun.
Městská policie prodělala za posledních několik měsíců řadu změn, které
by měly bezesporu pozitivně ovlivnit
nejen její práci, ale zároveň širokou
veřejnost.
Jednou z největších změn je přechod z jednosměnného provozu
strážníků na dvousměnný. Jejich
doba nástupu na službu se posunula ze 7.00 hodiny ranní o hodinu dříve. Odpolední směna končí
pracovní dobu ve 22.00 hodin. Svůj
úsek prochází každá hlídka jeden
týden dopoledne, druhý v odpolední směně. Motohlídky pak pracují
v nepřetržitém třísměnném provozu
od 7.00 a 19.00 hodin. Dohled nad
veřejným pořádkem je tak posílen i v
odpolední směně a při střídání směn
nevznikají takzvaná hluchá místa.
Znamená to, že vždy v danou dobu
je strážník v terénu. Také územní
celky pro obchůzkovou činnost byly
zvýšeny ze šesti na osm a některé
upraveny tak, aby se lépe zajistila
tato činnost v jednotlivých sídlištních
aglomeracích.

Co chystají v dohledné době
Jedním z deliktů, na které se chce
městská policie v nadcházejících
měsících zaměřit, jsou gamblerství
a podávání alkoholických nápojů

osobám mladším 18 let. Strážníci se
proto chystají na určité lokality ve
městě, kde si sami lidé stěžují na
podobné problémy. V poslední době
se například množí stížnosti ze sídliště Písečná, kde jsou problematické
oblasti zejména v okolí heren . „Množí se případy, kdy v odpoledních
i večerních hodinách se tu potulují
výrostci, kteří obtěžují a okrádají nejen děti, ale i staré lidi a peníze pak
používají při hraní na automatech.
Rozhodli jsme se proto tento nešvar
maximálně omezit a dokázat majitelům zdejších heren, že se dopouštějí
trestné činnosti, a na místě je také
potrestat,“ informoval místostarosta
a velitel městské policie Jan Řehák.
Jak dále uvedl, když pachatel umožní osobám mladším 18 let hru na
automatech a tím ohrožuje mravní
výchovu mládeže, může s tímto
prohřeškem skončit na rok ve vězení
nebo dostat peněžitý trest.
Tyto delikty se však dají těžko dokázat. „Když přijde do herny strážník

v uniformě, děti odskočí od automatů a tvrdí, že se jen dívají. Trestné
je, když se prokáže, že dítě hází do
automatu peníze a hraje. Proto bude
do heren chodit strážník v civilu
a vše pravidelně kontrolovat. Uvažujeme také o tom, dělat podobné kontroly s kamerou, abychom měli také
obrazový materiál,“ vyjádřil se místostarosta Řehák a dodal, že strážníci při svých pochůzkách sami reagují
na nedostatky, závady, protiprávní
jednání a nečekají, až jim danou
situaci oznámí sami občané. „Zákon
nám umožňuje pořizovat zvukové
a obrazové záznamy. Především
zvukové záznamy s prchlivými
a nesoudnými občany chceme začít
využívat jako podpůrný důkaz při
dořešování přestupků nebo při případných stížnostech,“ okomentoval
situaci ředitel MěPo Jan Dřízhal.
Podle starostky města Ivany Řápkové mohou lidé stížnosti adresovat
nejen na městskou policii, ale případně i na radnici na odbor kanceláře
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Čísla hovoří
V porovnání s rokem 2002 se
loni řešilo o 3 000 přestupků více,
tedy celkem 13 710 přestupků. Polovina z nich se nakonec vyřešila
domluvou, za uložené pokuty se vybralo celkem 1 775 400 korun, tedy
o 730 000 korun více než tomu bylo
v roce předešlém. Nejvíce přestupků
se řešilo v dopravě, při porušování
obecně závazných vyhlášek a v přestupcích ve veřejném pořádku. Ve
statistickém hodnocení výkonu všech
městských policií v Severočeském
kraji se chomutovští strážníci umístili na druhém místě v počtu řešených
přestupků na 1 strážníka, ostatních
činností i v uložených pokutách.
V loňském roce nasadili strážníci městské policie řidičům celkem
2 449 botiček a vybrali od řidičů
v hotovosti 497 250 korun a dalších
284 800 korun formou složenek.
Sedm
parkovacích
automatů
v Mánesově a Revoluční ulici bude
od března letošního roku doplněno
o další dva v lokalitě u Komerční
banky a v Chelčického ulici. Na servis automatů a výběr peněz dohlíží
městská policie.
Od října loňského roku zajišťuje
městská policie také odtahy vozidel,
které tvoří překážku v silničním
provozu. Za necelé tři měsíce bylo
provedeno 128 odtahů.

Žádný podnět
nezapadne pod stůl

1 200 000

8000

starosty na tel. číslo 474/637 426
a informovat o jakémkoliv přestupku.
Vedení města pak k situaci zaujme
stanovisko.

celkem uloženo Kþ

Od počátku letošního roku městská policie eviduje podrobně veškeré podněty, které se během prvního
čtvrtletí
řešily. Podle detailních
rozborů tedy má přehled, že například největší počet přestupků
se řešil v lokalitě Kadaňská (celkem
146) a na náměstí 1. máje (celkem

138). Kontrola ulic proběhla v 1 547
případech, kontrola parkovišť v 254
případech. Čtyřiačtyřicetkrát dohlíželi strážníci na restaurace, 168
krát na pořádek v městském parku, 79 krát kontrolovali přechody
u škol. Třikrát se konala dopravní
akce ve spolupráci s Policií ČR. „Ať
se jedná o podnět anonymní či s
konkrétním jménem, žádný nezapadne takříkajíc pod stůl. Všemi se
budeme zabývat,“ prohlásil velitel
městské policie Jan Řehák.

Zneužívání linky
tísňového volání
Tu mnohdy využívají nezodpovědní občané, kteří si vymýšlí
příhody a strážníci pak zbytečně prověřují události, ke kterým
vůbec nedošlo. Jiní občané, kteří
v tu dobu pomoc opravdu potřebují, musí pak zbytečně čekat delší
dobu. Technický nedostatek je také
v tom, že pokud na č. 156 volá občan z jiného města (Kadaň, Klášterec, Jirkov) mobilním telefonem, je
jeho hovor automaticky napojen na
zdejší městskou policii. Pokud dobře komunikují s velitelem směny,
je jim tato skutečnost vysvětlena
a podána informace o telefonním
spojení na pevnou linku příslušné
městské policie nebo po zjištění
potřebných skutečností - město,
ulice, místo se předají informace
příslušné MěPo. „Zde však může dojít i k určitému zkreslení informace
a oznamovatele již nelze nakontaktovat. Jsou tací, a patří mezi ně
i anonymní oznamovatelé, kteří sdělí jen částečné informace
a ukončí hovor. Nakonec se po delším šetření vysvětlí, že se nejedná
o ulici v Chomutově, ale v Kadani
nebo Jirkově a pomoc přichází
opožděně. Mnoho volajících se
vymlouvá, že nemá již kredit, abychom předali oznámení jiné policii
my,“ vysvětluje mnohá úskalí ředi(mile)
tel MěPo Jan Dřízhal.

