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Pomocí SMS můžete objednat i cestovní pasy
(Dokončení ze str. 2)
3. Občanovi je ve třech SMS zaslán
přehled agend, kde se navíc přesně
dozví, co si má s sebou na úřad vzít
(u registru vozidel toto z důvodu
množství variant nelze).
REZ: Prikaz rezervace schuzky
Příklad:
PAS REZ A1D1H1 1106 1030 2d
A: Vek 0-15 (do 30 dnu) +foto +RL
+OL +OP ZakZ +50Kc
B: 0-15 (7 dnu) +2x foto +RL +OL
+OP ZakZ +150Kc
C: 15-18 (30 dnu) +foto +OP +OP
ZakZ +200Kc
D: 15-18 (7 dnu) +2x foto +OP +OP
ZakZ +600Kc
E: Nad 18 (30 dnu) +foto +OP +RL
deti +200Kc
F: Nad 18 (7 dnu) +2x foto +OP +RL
deti +600Kc
G: Pripsat dite +RL ditete +OP +PAS
+50Kc
H: Pripsat titul +doklad o titulu
+OP +PAS +50Kc
I: Prevzit pas
Zkratky znamenají:
RL = rodný list ; OL = oddací list ; OP
= občanský průkaz ; ZakZ = zákonný
zástupce
Příklad „textovky“ znamená:
U agendy cestovních dokladů požaduji rezervaci na 11.června, v 10.30hod,
chci 1x pas pro dítě ve věku do 15
let, s rychlostí vystavení do 30 dnů,
1x pas pro dítě ve věku 15-18 let,
s rychlostí vystavení do 7 dnů a

ještě chci připsat titul (údaj „2d“ je
pouze informativní, znamená, že mi
vyhovuje přijít v dalších 2 následných úředních dnech v 10.30 hod; to
ale běžně občan neuvádí a údaj není
povinný).
Pokud občan uvede SMS jen
v rozsahu PAS REZ A1D1H1,
A1D1H1 bude mu
nabídnut již nejbližší volný termín,
např. ten samý den. Nadále pak platí,
že maximální čas pro objednání je:
dnešní datum + 7 dní.
Novou a zásadní výhodou pro ty
občany, kteří se objednají k podání
žádosti o pas pomocí SMS, je, že je
„Systém“ automaticky vyrozumí pomocí SMS ihned, jakmile bude pas
„vyroben“ a k převzetí. Odpadne jim
tedy zbytečně čekání, popř. dotazování na našem úřadě. Ostatní občané si
budou muset v případě zájmu o tuto
novou službu doobjednat zaslání vyrozumění až na přepážce. Jinak občanům bez mobilního telefonu je stejně
jako u návštěv registru silničních vozidel umožněno objednat se osobně na
Informačním servisu v přízemí MěÚ
Chomutov, ul. Zborovská.
Z obsluhy našich občanů ve správním území MěÚ Chomutov pomocí
SMS se stává systém. Na první pohled
sice může připadat složitější, avšak
vedení města v něm nabízí občanům
alternativu k úspoře času neefektivně
stráveného ve frontách. Alternativu,
která napomáhá racionálnímu chování
našich občanů ve III. tisíciletí. (rath)

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 08. 07. 2004
v 15,00 hodin v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy MÚ Chomutov, Zborovská 4602.
Nabídka bytů:

Domovní správa QARK – ul. Na Bělidle 851
Ulice
Zad. Vinohrady

Čp. / č.bytu
4674/17

Velikost/m2

Kategorie

Vyvolávací cena –
výše nájmu za 1 m2

Výše nájmu
za celý byt

1+3/52,24 m2

I.

20,- Kč

2

I.

20,- Kč

867,00 Kč

I.

20,- Kč

884,00 Kč

Na Příkopech

3933/8

1+2/43,37 m

Patočkova

3960/16

1+2/44,18 m2

1.045,00 Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. Březenecká 4475
Kundratická

4596/201

0+1/18,13 m2

I.

20,- Kč

363,00 Kč

2

Zahradní

5196/13

1+2/48,46 m

I.

20,- Kč

969,00 Kč

Dřínovská

4559/20

1+2/48,65 m2

I.

20,- Kč

973,00 Kč

Dřínovská

4743/42

1+1/32,90 m

2

I.

20,- Kč

658,00 Kč

Písečná

5064/13

1+1/29,62 m2

I.

20,- Kč

592,00 Kč

2

I.

20,- Kč

606,00 Kč

I.

20,- Kč

606,00 Kč

Zahradní

5198/2

1+1/30,28 m

Zahradní

5195/23

1+1/30,28 m2

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Prezentace zájemců o zveřejněné byty se koná dne 08. 07. 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.
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MĚSTO CHOMUTOV

Prodej
• Prodám Jawu 350/639. Cena: 20 000
Kč. Tel: 724/155 485.
• Prodám Fiat Uno 1,5 IE, r. v. 1987,
5dveřový, bílá barva, udržovaný, spolehlivý, nízká spotřeba. STK 5/2005. Cena:
19 000 Kč. Tel: 721/038 042.
• Prodám malý motocykl Jawa 23
Mustang, TP do 2008, plně pojízdný, náhradní motor a další díly, vše za 5 000
Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel:
721/431 247.
• Prodám zatahovací koženou stěnu
na míru 3,50 x 2,60 m, světle kaštanová
barva, vhodná do panelového domu. Levně. Spěchá. Tel: 605/702 779.
LS r. v. 1980, po• Prodám Škodu 120 LS,
jízdná. Cena: 2 500 Kč. Tel: 603/923 017.
• Prodám modelovou železnici vel.
TT (lokomotivy, vagóny + příslušenství).
Cena dohodou. Volat po 18. hod. Tel:
603/923 017.
• Prodám levně 2 dětská kola na
3 roky a 7 let. Tel: 728/844 429.
• Prodám zahradní houpačku za
1 000 Kč, bojler 125 l Dražice za 1 000 Kč,
disky + gumy 165 x 13 2 ks (Škoda), umyvadlo za 300 Kč. Tel: 737/926 185.
• Prodám zrcadlo ve velkém bílém
rámu rozm. 54 x 143 cm. Cena: 500 Kč.
Tel: 474/ 620 267, 605/590 951.
Václavská,
• Prodám dr. byt 2+1 ul. Václavská
celý renovovaný, obklady, dlažba, rohová
linka, bezp. dveře, žaluzie a jiné úpravy.
Cena: 340 tis. Tel: 776/150 661.
• Prodám 10 ks damaškových ubrusů
ubrusů,
130 x 280 cm, nové, vhodné na svatební
hostiny, rauty apod. Tel: 602/243 534.
• Prodám zeměděl. usedlost 30 km
od Mariánských Lázní, 12 ha pozemků.
Elektřina, voda, septik, rekonstrukce. Klid
a lesy. Volat v pondělí po 17 hod. Tel:
605/036 838.
• Prodám konf. stolek potažený látkou
starorůžové barvy s ručně vyšívanou dečkou a sklem. Pěkný, moderní. Cena: 800 Kč.
Tel: 728/887 935.
• Prodám dětské oblečení 0 - 24
měsíců, zánovní, použité, hezké. Cena:
od 10 Kč/ks. V centru CV. Tel: 474/650 516.
• Prodám byt 4+1 na Písečné. Cena
dohodou. Tel: 602/744 644.
• Prodám Avii 15 valník, plachta.
Cena: 50 tis. Kč - dohoda možná. Tel:
474/624 177.
• Prodám Škodu 125, r. v. 1988, 5 rychlostí, STK do 11/05, koroze blatníků, prahů. Cena: 10 000 Kč. Zdarma přidám Škodu
120 bez SPZ na ND. Tel: 605/408 457.
• Na chatu prodám
prodám: rozkl. sedačku,
kuch. Prodám novou chatu 25 m2 na Nechranické přehradě, okrasná zahrada 600
m2, elektřina, voda, odpad. jímka, chem.
WC, sprchový kout, velmi pěkné, nutno
vidět. Tel: 777/796 270.
• Prodám byt v OV 2+1 velký s balkonem + plastová okna, dlažba, nová kuch.
linka, 8. patro, ul. 17. listopadu. Cena: 290
tis. Tel: 606/405 418.

zastoupené odborem správy majetku města
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na prodej pozemků v lokalitě
Zátiší, ulice V Zahradách v Chomutově
Předmětem výběrového řízení jsou pozemky v katastrálním území Chomutov I,
ulice V Zahradách: p.č. 5046/1 vým. 818 m2 – zahrada , p.č. 5048 vým. 1 222 m2
– zahrada, p.č. 5049 vým. 1 287 m2 – zahrada, p.č. 5050/1 vým. 378 m2 – zahrada, p.č. 5051 vým. 1 158 m2 – zahrada, p.č. 5052 vým. 636 m2 – trvalý travnatý
porost. Celková výměra pozemků: 5 499 m2. Dle územního plánu se nacházejí
v lokalitě, jejíž funkční využití je stanoveno pro bydlení. Minimální nabídková
cena je 198,-Kč/m2.

VVŘ je vyhlášeno do 10. 6. 2004, kompletní podmínky jsou uvedeny
na www.chomutov-mesto.cz.
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Starostka města Chomutova
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
města Chomutova
Technické služby města Chomutova
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání, nebo min. úplné střední odborné vzdělání
s maturitou a nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci,
- praxi s řízením kolektivu minimálně 75 zaměstnanců,
- odborné znalosti činností zabezpečovaných Technickými službami,
- organizační, řídící a komunikační schopnosti ověřené praxí ve vedoucí funkci,
- zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení,
- dobrá znalost práce s výpočetní technikou,
- všeobecnou znalost zákonů souvisejících s řízením organizací ve
veřejné správě,
- splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.
Uchazeči dále předloží zpracovaný návrh strategie rozvoje Technických služeb města Chomutova v podmínkách tržního prostředí s výhledem do roku 2006 (,,Podnikatelský záměr“)
Výhodou jsou:
- reference od předchozích zaměstnavatelů
- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
- odborná praxe v některém z oborů, kterými se TSmCh zabývají
Informace potřebné ke zpracování návrhu koncepce, včetně odkazu na
základní zákony používané v samosprávě, si mohou zájemci vyžádat
na odd. SZM u pí. Březovské, tel. č. 474 637 190.
V přihlášce je nutné přiložit tyto přílohy:
Strukturovaný životopis, zpracovaný návrh strategie rozvoje Technických služeb města Chomutova v podmínkách tržního prostředí s výhledem do roku 2006 (,,Podnikatelský záměr“), originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení
dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 25. 6. 2004 v obálce označené: VŘ – „Technické služby města Chomutova“ na adresu: Starostka
města Chomutova, Zborovská 4602 - podatelna, 430 28 Chomutov

• Prodám úly 39/27,5 rám. přířezy
39/24, oplodňovačky, konve 25 l, uteplivky,
mřížky a různé včel. zařízení. Levně. Tel:
474/627 398.

Koupě
• Sháním pro mou praneteř květ.
sklen. kouli plněnou vodou. Můžete-li ji
postrádat, levně koupím. Děkuji za nabídku. Tel: 607/650 766.
• Koupím garáž v okolí pošty 03
v Chomutově. Cena nerozhoduje. Platím
ihned. Zprostředkovatele odměním. Tel:
603/431 460.
• Kdo daruje nebo levně prodá barevnou televizi s ovládáním invalidní
důchodkyni. Předem velice děkuji. Tel:
737/687 304.
• Koupím palandy v dobrém stavu. Tel:
732/201 480.
• Hledám vše o obci Kundratice u CV
(foto, mapy apod.). Okopíruji, vrátím nebo
odkoupím. Tel: 606/347 910.

se ozvali pro setkání po letech na bezva
pokec. Líba. Tel: 607/650 766.
• Hledáme pro sestru štíhlou, pohlednou, skromnou 33/165 a její dvě děti hodného, společenského přítele. Naděje, věrnost,
láska. Neposílat SMS. Tel: 721/960 732.
• Vyměním byt 3+1 s balkonem na
Zahradní s krásným výhledem za byt 1+1
v osobním vlastnictví s doplatkem. Tel:
474/654 683, 737/447 699.
• Kdo chce jet na dovolenou k moři
zdarma, ať zavolá! Tel: 608/807 168.
• Blondýnko, 3. 5. jsi vyřizovala papíry na MěÚ, č. dv. 120, v 11.30, chvíli
jsme si spolu povídali. Ozvi se prosím!
Tel: 728/100 882.

Ostatní
• Hledám podnájem či pronájem chalupy v okolí Vejprt nebo Klínovce na pět
měsíců. Spolehlivost. Tel: 732/545 006.
• Hledám spoluzaměstnance, kteří
pracovali v restauraci Luna za D + D, aby

Omlouváme se všem, jejichž
inzeráty se kvůli nedostatku
místa do tohoto čísla nevešly,
zveřejníme je příště.

Ceník plošné inzerce: 16 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 20 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)
Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 9. 6. v 10.00 hod.

Násilí se nepodaří odstranit ze dne na den
(Dokončení ze str. 2)
„Nemůžeme očekávat, že se podaří tento jev u nás vyřešit ze dne
na den. Amerika na to potřebovala
třicet let, v západní Evropě se tato
problematika řeší již více jak patnáct let,“ zmínila situaci prezidentka Bílého kruhu bezpečí a nastínila
základní problémy, které mnohdy
stojí v cestě za úspěšným odhalením a pozastavením domácího násilí do té doby, než dojde k samotné
tragédii. Jak dále uvedla, alespoň se
podařilo dosáhnout dílčích kroků
v oblasti legislativy. Podle průzkumů organizace Bílého kruhu bezpečí se u více jak 1 800 respondentů
zjistilo, že 13 procent z nich jsou
obětí domácího násilí, 3 procenta
pak samotnými pachateli. V 84 procentech přitom vyrůstají děti, což
je podle Vitoušové alarmující číslo.
Právě tyto děti nemají totiž srovnání, jak to chodí v jiných rodinách,
a mohou pak být těmi, kteří ve
svém okolí šikanují jiné děti. „Někdy

je velmi obtížné domácí násilí vůbec
rozpoznat. Třicet procent našich klientů nás navštíví hned po trestném
činu, více chodí vzdělanější lidé,
kteří dokáží vyhledat pomoc rychleji. Mnohdy jsou však případy násilí
v rodinách velmi dlouho utajované,
lidé reagují velmi bezradně a tím
hůře se pak následky odstraňují,“
vysvětlila některé stinné stránky
Vitoušová, podle které ještě stále
chybí v naší zemi dostatečná osvěta. Konference proto měla bezesporu velký význam a Městský ústav
sociálních služeb se tak snažil oživit v našem městě zájem o sociální
problematiku a poskytnout lidem
ještě více konkrétních informací.
Během přednášky bylo i vysvětleno, jak se občanské sdružení Bílý
kruh bezpečí zaměřuje konkrétně
na pomoc obětem trestné činnosti
a na prevenci kriminality. Jakékoliv informace získáte na tel. čísle
257/317 110 nebo na internetových
stránkách www.bkb.cz.
(mile)

Upozornění pro řidiče: změna značení v centru
(Dokončení ze str. 2)
Mnoho řidičů se mylně domnívá, že pokud si za okno svého
vozidla dají označení „ZÁSOBOVÁNÍ“, mohou s vozidlem stát
celý den před svým obchodem.

Závěrem lze podotknout, že pro
řidiče, kteří řádně dodržovali
a dodržují pravidla provozu na
pozemních komunikacích, se touto
úpravou prakticky nic nezmění.
(r)

Přehled míst, kde budou umístěny dopravní značky začátek a konec
zóny s dopravním omezením:
Začátek zóny:
• ul. Chelčického – na mostě přes Chomutovku
• ul. Husitská – vjezd z ul. Dr. Farského
• ul. Jakoubka ze Stříbra – vjezd z ul. Dr. Farského
• ul. Revoluční – vjezd z ul. Na Příkopech
Konec zóny:
• ul. Chelčického – výjezd do ul. Palackého
• ul. Ruská – výjezd do ul. Riegrova
• ul. Žižkovo náměstí – výjezd do ul. Dr. Farského
• ul. Revoluční – výjezd do ul. Na Příkopech
• ul. Brjanská – výjezd od Hradčan na křiž. s ul. Mosteckou

Seminář Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU Evropské právo sociálního zabezpečení v působnosti ČSSZ
Okresní hospodářská komora v Chomutově ve spolupráci s Ústeckým
krajem a regionální kanceláří pro Ústecký kraj CzechInvest pořádá odborný seminář Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU, který se koná
dne 15. 6. 2004 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Chomutově.
Hlavním bodem programu budou informace o aktuálně vyhlášených podporách ze strukturálních fondů, o Operačním programu průmyslu a podnikání, možné formy pomoci při sestavování žádostí, konkrétní příklady dotací
a samozřejmě diskuse a individuální rozhovory. Seminář je zdarma. Více
informací k semináři získáte na úřadě Okresní hospodářské komory v Chomutově, telefon 474/628 288 nebo e-mail: urad.ohkcv@tpcv.cz.
(r)

V souvislosti se vstupem ČR do
Evropské unie lze uplatňovat při
sepisování žádostí o důchod dobu
pojištění v jiném členském státě
EU, tj. odpracovanou dobu podléhající sociálnímu pojištění. Rovněž
pokud český pojištěnec onemocní
při pobytu v jiném členském státě, může uplatnit svůj nárok na
peněžité dávky nemocenského pojištění prostřednictvím zahraniční

instituce, která bude kontaktovat
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) ve
věci výplaty těchto dávek. Organizace v žádném případě nepotvrzují
tzv. „evropské formuláře“, pokud je
obdrží - předají je neprodleně příslušné OSSZ.
Podrobnější informace k této problematice jsou pod heslem „Sociální
zabezpečení EU“ vyvěšeny na webo-

vých stránkách ČSSZ (www.cssz.cz)
- tyto budou průběžně doplňovány.
Další informace poskytnou vyškolení kontaktní pracovníci na každé
OSSZ a Informační kanceláře ČSSZ
v Praze (tel: 257/062 860-8). V případě OSSZ Chomutov jsou to pro
nemocenské pojištění: Bc. Petra Březinová, tel: 474/637 607, pro důchodové pojištění: p. Ivana Pavlátová,
tel: 474/637 616.
(r)

