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Soukromá střední odborná škola specializační
Chomutov s. r. o.
Sokolská 3401, 430 03 CHOMUTOV
PŘIJÍMÁ ŽÁKY s ukončeným základním vzděláním
ke studiu čtyřletého maturitního oboru

Poskytování bytů dle varianty B - byty v domech s SVJ
Město Chomutov
zveřejňuje nabídku nájmu 10 volných bytů v domech, kde již vznikla Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Byty lze získat formou veřejného výběrového řízení, které se uskuteční dne 20. 04. 2004
v 15,00 hodin v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy MÚ Chomutov, Zborovská 4602.
Nabídka bytů:
Domovní správa QARK II. (Squadra) - ul. Kostnická 4088

Hotelnictví a turismus
•
•
•
•
•

individuální přístup - škola hrou
nižší počet studentů ve třídách
přijatelné školné
přátelská atmosféra
nadstandard - kurzy barmanské, sommeliérské,
studené kuchyně, lyžařské atd.

Tel.: 474 686 596, 474 652 146,
e-mail: info@ssoss.cz, www.ssoss.cz

CHN středa 17. 3. 2004

Čp. / č.bytu

Velikost/m2

Kategorie

Vyvolávací cena výše n. za 1 m2

Seifertova

4160/23

0+1/20,30 m2

I.

20,- Kč

406,00 Kč

Kostnická

4070/1

1+1/41,80 m2

I.

20,- Kč

836,00 Kč

2

I.

20,- Kč

1.289,00 Kč

858,40 Kč

Ulice

1+3/64,45 m

Výše nájmu za
celý byt

Havlíčkova

4158/45

Dřínovská

4743/62

1+1/42,92 m2

I.

20,- Kč

2

I.

20,- Kč

1.612,20 Kč

I.

20,- Kč

1.290,20 Kč

Domovní správa DOSPRA - ul. Březenecká 4475

Skalková

5200/12

1+3/80,61 m

Holešická

4738/38

1+2/64,51 m2

Hutnická

5297/13

1+3/74,93 m2

I.

20,- Kč

1,498,60 Kč

Borová

5142/12

1+2/63,47 m2

I.

20,- Kč

1.269,40 Kč

4596/136

0+1/27,22 m2

I.

20,- Kč

544,40 Kč

2

I.

20,- Kč

1.230,60 Kč

Kundratická
Zahradní

5167/9

1+2/61,53 m

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Prezentace zájemců o zveřejněné byty se koná dne 20. 04. 2004 v době od 13,00 hod. do 15,00 hod.
v kanceláři OSMM, 2. patro, č. dv. 233.
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 5 „Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při prezentaci předložit
platný občanský průkaz.

Deratizace

Na podnět Města Chomutova byla
počátkem dubna letošního roku
krajskou hygienickou stanicí nařízena speciální ochranná deratizace,
a to v lokalitách sídliště Březenecká, sídliště Jitřenka a Horní Ves.
První etapa deratizace se uskuteční
v objektech veřejné kanalizace
v majetku SčVK, a.s. Majitelé objektů v těchto lokalitách jsou povinni
zajistit a uhradit deratizaci svých
objektů. Vyzýváme hlavně SVJ
v těchto lokalitách, aby zajistily
deratizaci společných prostor bytových domů u odborných firem.
Osoba, která bude deratizaci provádět, je povinna předložit orgánu
ochrany veřejného zdraví - Krajská
hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Chomutov, Kochova 1185,
430 12 Chomutov - seznam deratizačních prostředků, který použije,
a protokol o účinnosti deratizace.
Protokol zašlete po dokončení
akce, nejpozději do konce dubna
2004. Informace získáte na tel. 474
537 295 MěÚ u paní Ilony Spoustové.

Nezávazné vypracování nabídek
na kompletní Ĝešení termoregulace
bytĤ – obytných objektĤ v rámci
zákona 406/2000 Sb.
kontakt:
Husova 2043, Chomutov
tel: 474 624 138
e-mail: kks@svc.cz
www.kkssms.cz

Kvalita - rychlost
dostupnost

Řidičský průkaz zařídíte pomocí SMS
Prodej
• Prodám kuchyňskou linku
linku,
délka 3 m. Cena: 2 000 Kč. Dále sv.
peřiňák a stěnu do dětského pokoje.
Tel: 607/651 426.
• Prodám elektrony na Peugeot
205 4 ks, 175/70/13 rozteč 110 mm,
cena 5 tis. Kč. Tel: 605/877 684.
• Prodám Fiat Tipo 1,4 bez SPZ
na náhradní díly, pojízdný. Cena:
10 - 15 tis. Kč, možno po částech,
dohoda. Tel: 605/877 684.
• Prodám lyžáky - přezkáče, vyrobeny v Itálii, vel. 26,5. Cena: 300
Kč. Tel: 603/749 651.

• Prodám Mitsubishi Galant 2.4E
r. v. 1986, TP, TK do 11/04. ABS,
centrál, šíbr, kompl. v elektrice. Nepojízdný, levně. Tel: 608/335 535
• Prodám mrazák značky SILTAL,
šest šuplíků, příkon 160 W, cena
dohodou. Tel: 474/620 056.
• Prodám litinové články 50 cm,
20 ks, lacině. Dále zahradní okno
dvojité, 3 dílné, 350 délka a 280
výška a dámský hnědý kožich SNF.
Tel: 474/686 249.
• Prodám 4 ks zimní pneu 155/
70/R13 za 1 600 Kč včetně disků.
Tel: 603/749 651.
• Prodám 2 lustry + 2 stolní lampičky. Levně. Tel: 607/186 450.
• Prodám místo na hrob i s pomníkem na hl. hřbitově v CV. Cena
dohodou. Tel: 474/650 056.

Koupě
• Koupím plechové turistické
štítky. Mohou být na turistické holi.
štítky
Platí stále. Tel: 721/751 423.

Ostatní
• Hledám zaměstnání
zaměstnání! Veškeré
ruční práce. Tel: 606/373 596.
• Daruji šlapací šicí stroj Veritas.
Tel: 474/620 056.
• Hledám byt 2+1 pro dvě osoby,
zařízený bez kauce za rozumnou
cenu, dlouhodobě se smlouvou,
solventnost, spolehlivost. Tel: 732/
644 628.
Omlouváme se všem, jejichž
inzeráty se kvůli nedostatku
místa do tohoto čísla nevešly,
zveřejníme je příště.

(Dokončení ze str. 2)
Některá ilustrační čísla.
1. Úsek cestovních dokladů na
MěÚ vydává cca 200 pasů týdně. Výroba probíhá v Praze
a zpracované žádosti jsou denně odesílány. Lhůta pro vydání
je 30 dnů.
2. Obdobně
úsek
řidičských
průkazů dosud vystavuje do
3 dnů cca 100 ŘP týdně
týdně. Jak bylo
zmíněno, od května budou zpracované žádosti také zasílány do
Prahy. Ministerstvo dopravy slibuje výrobu ŘP do 20 dnů.
3. Odbor
dopravy
zaznamenal
u některých občanů vyčkávání,
kdy si nechají vystavit již EURO
ŘP, aniž by využili zákonný termín k výměně starého provedení ŘP (rok 2007, 2010, 2013).
4. Současná praxe na úseku pasů
vykazuje nerovnoměrnost zejména z důvodu, že úředníci občanovi sdělí jen přibližný termín
vyhotovení dokladu. Stává se
pak, že občan musí na úřad 2x.
Poprvé, když je pas zaslán jemu,
podruhé dítěti do 15 let věku,
přestože žádosti byly podány
současně. Stejná míra nejistoty
termínu zhotovení bude platit
i u ŘP.
Proto, aby se omezila administrativní zátěž občanů ve správním
území, rozhodlo vedení města
o zadání vývoje programu, který
umožní tento režim:
A) Občan si rezervuje např. k vystavení nového pasu pomocí
zavedeného SMS systému - bez
front.

B) Odesláním SMS podle A) bude
automaticky jeho tel. číslo zaneseno do paměti nového programu.
C) Po obdržení dokladů z Prahy se
ztotožní jména žadatelů s čísly
jejich mobilních telefonů a hromadně se jim zašle informace
pomocí SMS, že jsou jejich doklady připraveny k vyzvednutí.
Odpadne tedy nejistota, zbytečné dotazování a návštěvy úřadu
občany.
D) Tito občané se opět pomocí SMS
objednají, tentokrát k vyzvednutí nových dokladů a opět bez
front.
Toto další průkazné zlepšení obsluhy občanů naším úřadem bude
jistě vítané zejména před cestami
do zahraničí a při dalších životních situacích. Za vyšší správní
poplatky také dostanou i vyšší přidanou hodnotu v podobě komfortu
obsloužení úřadem. Příklady textových zpráv: „Žádost o Váš pas byla
dnes vyřízena, prosím dostavte se
k jeho vyzvednutí“. Nebo: „Vaše
žádost nebyla vyřízena z důvodu
chyby v osobních údajích, dostavte
se k jejich opravě“.
Systém bude logicky respektovat dobu zasílání zpráv, např.
mezi 8.30 - 20.00 hodin, mimo
víkendy ap.
Zavedení Interaktivního systému
v rámci Konceptu SMS bude jistě
dalším konkrétním příspěvkem našeho města do oblasti informačních
technologií a přiblíži městský úřad
ještě více občanům.
(rat)

