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Vážení spoluobčané,

konec starého roku bývá 
pravidelně spojován se silves-
trovskou nocí vyplněnou buja-
rým, bezstarostným veselím. 
Půlnočním přípitek však záro-
veň symbolicky odstartoval 
odpočítávání času vyměřeného 
roku novému, roku 2012. Jsou 
to chvíle, kdy se nejen raduje-
me, ale též bilancujeme a skrze 
novoroční předsevzetí vyja-
dřujeme svá přání do bu-
doucnosti. Nejsem výjimkou. 
Činím tak jak v rovině ryze 
osobní, tak z pohledu našeho 
města, kde společně žijeme. 
A právě „městské“ ohlédnutí 
i „městský“ výhled považuji 
za velmi důležitý. Zcela při-
rozeně vidím vedle kladů 
i zápory.

Za jednoznačně pozitivní 
považuji stabilitu města, a to 
nejen finanční. Důležitá je 
i pevná názorová shoda zastu-
pitelů při řešení závažných, 
mnohdy konfliktních záleži-
tostí, jakými např. regulace 
hazardu určitě je. Plané hádky 

a silná slova naštěstí nejsou 
součástí jednání zastupitelstva. 

Musím ocenit činnost 
spolků a organizací za úsilí, se 
kterým se věnují mládeži 
a nemalým podílem přispívají 
ke kulturnímu a spolkovému 
životu města. Nešlo by to bez 
podpory, jíž se jim dostává ze 
strany místních podnikatelů. 
Velmi bych si přál, aby jejich 
spolupráce pokračovala i v bu-
doucnu. Je výrazem souná-
ležitosti obyvatel a vyjádřením 
zájmu o život města. 

Velmi si vážím věcné 
spolupráce s představiteli 
Plzeňského kraje, církevních 
a státních institucí. Právě díky 
ní se daří realizovat ucelené 
projekty na území Klatov. 
Vloni nejzdařilejší z nich, 
obnovu katakomb, jste ocenili 
sami svým velkým zájmem 
o jejich návštěvu ihned po 
jejich otevření. Těsně před 
dokončením je nová nemoc-
nice a severozápadní obchvat 
města. I ony významně při-
spějí ke zlepšení podmínek 
našeho života. 

Na druhou stranu musím 
zmínit i záležitosti, jež se 
zatím ještě nepodařilo plně 
dotáhnout do úspěšného konce 
a u kterých bych si velmi přál, 
aby se v právě nadcházejícím 
období výrazně pohnuly ku-
předu. Mám na mysli zejména 
východní obchvat města, re-
konstrukci plaveckého bazénu 
a obsazení dalších pozemků 
v průmyslové zóně.

Vážení Klatované,

stojíme na prahu nového 
roku. Ze všech stran na nás 
neuvěřitelně rychlý mediální 
svět chrlí negativní eko-
nomické zprávy. Nelze je 
podceňovat. Nejsem však pře-
svědčen o tom, že dokážeme 
plně rozeznat procentní růst od 
stejného poklesu. Co však 
dokážeme rozeznat určitě, jsou 
těžké rány osudu, které zasa-
hují do životů našich či našich 
blízkých. Vše jde stranou, 
život se nám otočí naruby. V tu 
chvíli se dokážeme radovat 
třeba i jen z maličkostí a drob-
ných dobrých zpráv. Jsou to 
právě tyto drobnosti, které 
dělají náš život hezčím. 
Nejsme tu totiž navždy. Každý 
den prožitý ve zlobě a zatrp-
klosti je dnem ztraceným. 

Velmi dobře vím, že spoko-
jenost, klid a štěstí končí 
absencí toho nejcennějšího, 
absencí zdraví. Přeji Vám 
proto především tuto zdán-
livou, samozřejmou „malič-
kost“ – hodně pevného zdraví 
v roce 2012. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  17. 1. 2012

Úterý  31. 1. 2012

Na prahu nového roku…Na prahu nového roku…
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  7. 2. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Novoroční ohňostroj
2x foto Jiří Tománek

Starosta města při novoročním projevu na klatovském náměstí.
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Vážení čtenáři,

pojďme se v rámcovém 
přehledu podívat na silná 
a slabá místa Klatov.

Dobré zázemí kulturní 
a sociální

Máme v Klatovech mnohé, 
co nás staví nad jiná města 
Plzeňského kraje: máme 
domovy pro seniory, azylové 
domy, denní stacionář, nízko-
prahová zařízení pro mládež, 
sociální poradny, domovy 
s pečovatelskou službou, to 
vše v zásadě s dostatečnou 
kapacitou. Máme zde divadlo, 
galerie, muzeum, knihovnu 
s republikovým renomé, 
kulturní středisko, celoroční 
i sezónní kino.

Máme druhé nejnižší emi-
se škodlivin v kraji. Máme 
zde moderní nemocnici, která 
snad bude otevřena, rychlou 
lékařskou a zdravotní službu. 
Máme 30 ambulantních lé-
kařů – specialistů, zhruba 
dvacítku lékařů praktických, 
22 stomatologů. Na jednoho 
lékaře v Klatovech připadá 
o 10% pacientů méně, než je 
krajský průměr. Máme dosta-
tečnou kapacitu mateřských 
škol, širokou síť základních 
škol a mnohaoborové střední 
školství. Téměř každá škola 

má své (často zánovní) hřiště 
a tělocvičnu. Máme zde dál-
kové vysokoškolské studium 
a také jeho odnož – Uni-
verzitu 3. věku. 

Podnikání

V Plzeňském kraji jsme 
s 10.094 podnikatelskými 
subjekty v regionu (zhruba ře-
čeno Klatovsko, okolí Nýrska 
a okolí Plánice) na 3. místě 
hned po Plzni a po Nýřanech. 
V samotném městě Klatovy je 
5.467 podnikatelských sub-
jektů, z toho 3.200 živ-
nostníků. Tato čísla ukazují 
vysokou podnikatelskou akti-
vitu, nelze však přehlédnout, 
že část z nich nahrazuje touto 
formou zaměstnanecký po-
měr, jehož úprava v zákoníku 
práce je stále strnulá.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky se daří 
efektivně vypisovat. V roce 
2011 vypsalo město soutěž na 
stavební zakázky v celkovém 
objemu 144 milionů Kč podle 
oficiálně zveřejňovaných prů-
měrných cen ve stavebnictví. 
Ze soutěže vyšly ceny v cel-
kovém souhrnu 109 milionů 
Kč, město tedy, oproti celo-
státním cenám, ušetřilo téměř 
35 milionů Kč. Ceny se 
nepochybně dál budou, díky 
důslednosti při zadávání 
zakázek, držet nízké. Tím 
větší pozornost je však nutno 
věnovat (což byl důvod změn 
pravidel v únoru r. 2011) 
udržení kvality staveb.

Ačkoli počet obyvatel ve 
městě klesá, dále přibývá no-
vých bytů. Jen v letech 2006 
až 2010 jich bylo kolau-
dováno přibližně 150, další 
v roce 2011. Skutečné číslo 
nově užívaných bytů bude 
ještě vyšší. Správa nemo-
vitostí eviduje dlouhodobý 

pokles zájmu o volné byty, 
které nabízí k prodeji přes 
realitní kanceláře. Zdejší 
nízké mzdy (viz dále) způ-
sobují, že dostupnost hypoték 
je tradičně horší, než v jiných 
městech kraje.

Slabá místa:
zaměstnanost, mzdy

Varující vývoj nezaměst-
nanosti samotných Klatov, 
druhého největšího města 
kraje a přirozeného regio-
nálního zaměstnavatelského 
centra, vystoupal od roku 
2008 do konce r. 2010 ze 
4,85% na 8,01%, aby se 
v průběhu roku 2011 konečně 
zlomil k lepšímu, a to na 6,3% 
ke dni 30. 11. Přesto okres 
Klatovy se svými 7,7% má 
v rámci kraje druhou nejvyšší 
nezaměstnanost, hned po 
okresu Tachov.

Máme, spolu s Tachovem, 
nejnižší průměrné mzdy - 
krajský průměr je 22.686 Kč, 
v mikroregionu Klatovy ještě 
o cca 2.000 Kč méně.  
Průměrná mzda jistě neříká 
mnoho o skutečné platové 
úrovni, protože statisticky tři 
pětiny zaměstnanců vůbec 
průměru nedosáhnou. Výstiž-
nější statistický údaj, tzv. 
medián, však pro menší 
územní celky není k dispozici 
a platovou relaci mezi námi 
a zbytkem kraje ukazuje 
i průměrná mzda dobře.

Od r. 2006 do r. 2010 včet-
ně ubylo v našem městě 142 
občanů. Neznepokojuje ani 
tak samotné číslo, jako spíš 
dlouhodobý trend. Klatovy 
jsou, spolu se Sušicí, nejvíce 
se vylidňujícími městy 
Plzeňského kraje. Sousední 
Domažlice demograficky 
trvale, byť jen mírně stoupají, 
vzestup Přeštic činí za stejné 
období více než 500 obyvatel.

Co s tím? 

Trvale usilovat o vytváření 
pracovních příležitostí. Proto 
věnujeme takovou pozornost 
náročnému, více než půl roku 
trvajícímu jednání se silným 
zahraničním investorem, 
který plánoval vstoupit do 
naší průmyslové zóny a který 
nyní zvažuje své plány ve 
světle celosvětové krize. Proto 
máme radost z toho, že bývalý 
Masokombinát získal tu-
zemský investor pro výrobu, 
nikoli pro další super-
marketový blázinec. Proto 
usilujeme o to, udržet Klatovy 
v zájmu turistů, oživovat 
náměstí, dostávat město do 
médií, činit je po krůčkách 
přitažlivější. Za každým 
z těchto dílčích cílů stojí řada 
drobných, někdy i větších 
a investičně náročnějších akcí. 
Obrátit jedním zásahem ne 
příliš povzbudivý vývoj za-
městnanosti a mezd a vývoj 
demografický není ani v si-
lách ani v legislativou daných 
možnostech samotného města 
a jeho úřadu. Přesto musíme 
dál dělat vše pro to, aby se 
dařilo zmíněné negativní 
dopady postupně zmírňovat 
a výhledově, jednou, zcela 
eliminovat. 

Hezký nový rok 2012!

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Nalijme si čistého vína - PF 2012Nalijme si čistého vína - PF 2012

Průmyslová zóna Pod Borem. Průmyslová zóna Pod Borem. 
ilustrační foto Rudolf Lang
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Klatovy mají rozpočet na rok 2012

Dámy a pánové, vážení čte-
náři Zpravodaje,

zastupitelstvo města schvá-
lilo na svém prosincovém za-
sedání rozpočet na rok 2012. 
Stručné konstatování - pojď-
me se krátce zamyslet nad 
tím, co vše se za ním skrývá.

Z procesního hlediska jde 
v prvé řadě o velké množství 
práce. Schválení rozpočtu 
totiž cosi nutně předchází: 
příprava rozpočtového výhle-
du, aktualizace zásobníků akcí 
a projektů, analýza vývoje ho-
spodaření, nastavení základ-
ních relací rozpočtu, četná 
jednání o rozpočtu. Dříve než 
rozpočet přijde na jednání 
zastupitelstva, projde oponen-
turou ve finanční komisi a ve 
finančním výboru, detaily 
rozpočtu jsou programem 
semináře, který je tradičně 
(zejména pro zastupitele) 
k tomuto tématu organizován. 
Rozpočtu se podrobně věnuje 
i rada města, ostatně s jejím 
doporučením rozpočet do 
zastupitelstva města jde.

Z věcného hlediska je 
rozpočet bilancí příjmů a vý-
dajů. Rozpočet na rok 2012 

předpokládá celkové příjmy 
ve výši 310,3 mil. Kč. Ty tvoří 
daňové příjmy ve výši 211,2 
mil. Kč (tj. 68% příjmů), 
nedaňové příjmy ve výši 53,4 
mil. Kč (17,2%), dotace ve 
výši 39,2 mil. Kč (12,6%) 
a kapitálové příjmy ve výši 
6,5 mil. Kč (2,1%). Rozpočet 
dále počítá s neinvestičními 
a investičními výdaji ve výši 
273,1 mil. Kč celkem a dále se 
splátkami úvěrů a půjček 
v celkové výši 15,9 mil. Kč. 
Sečteme-li tato čísla, dostává-
me se k výsledku či přebytku 
hospodaření ve výši 21,3 mil. 
Schválený rozpočet je, na 
první a letmý pohled, mírně 
přebytkovým. Srovnáme-li 
však relace rozpočtů na roky 
2012 a 2011, musíme si 
uvědomit, že rozpočet na rok 
2012 předpokládá nižší příj-
my a tudíž i nižší výdaje. To 

znamená, že město i organiza-
ce města budou muset v no-
vém roce rozumně se svými 
prostředky hospodařit. 

Rád bych poděkoval všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
rozpočtu, jeho oponentuře 
a schválení. Věcný přístup 
k projednání rozpočtu se pro-
mítl i do samotného hlasování 
o něm. To, že všechny paní 
a všichni páni zastupitelé 
hlasovali, se znalostí věci, pro 
rozpočet je dobrou zprávou 
pro Klatovy. Jmenovitě bych 
chtěl poděkovat paní Věře 
Kolorosové, vedoucí finan-
čního odboru.

Blíží se konec roku, 
dovolte mi, abych Vám popřál 
zdraví, spokojenost a vše 
dobré v roce 2012.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2012. 
Schválený rozpočet včetně prezentace místostarosty Ing. 
Václava Chrousta k němu naleznete na . 

Ve Zpravodaji se postupně budeme věnovat rozpočtu, jeho 
struktuře a souvislostem. V dnešním čísle na úvod podrobněji 
nahlédneme na příspěvky organizacím města, srovnáme si 
celkovou relaci rozpočtu s rokem předchozím a rozebereme si 
nejvýznamnější položku příjmů rozpočtu, a to sdílené daně.

www.klatovy.cz

Podrobněji k rozpočtu:

Celková relace rozpočtu ve srov-

nání s rokem předchozím

Stručný komentář k následující tabulce č. 1:
- Tabulka srovnává základní rozpočty na rok 2012 a 2011. 

Rozpočty jsou postupně upravovány tzv. rozpočtovými 
opatřeními, a to ve vazbě na vývoj parametrů rozpočtu – např. 
teprve na počátku roku je zřejmá předpokládaná výše tzv. 
sociálních transferů (dotací), v té chvíli jsou rozpočtovým 
opatřením schvalovaným zastupitelstvem do rozpočtu tyto 
dotace zahrnuty.

- Z hlediska příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové. 
V rozpočtu na rok 2012 jsou projektovány s opatrností, protože 
existuje poměrně významná nejistota zejména ohledně vývoje 
tzv. sdílených daní.

- Neinvestiční výdaje ( kap. 1 – 12 ) : rozpočtovaná částka 
na rok 2012, tj. 114,2 mil. Kč obsahuje dvě meziročně 
nesrovnatelné položky : 4,2 mil. Kč „odvodu DPH“ a navýšení 
položky na údržbu silnic a chodníků o 1,0 mil. Kč ( na celkových 

pokračování na straně 4

Tab. č. 1
Celková relace rozpočtu ve srovnání s rokem předchozím.

11 mil. Kč). Po jejich korekci dostaneme srovnatelnou částku 
neinvestičních výdajů ( kap. 1 – 12 ) : 109,0 mil. Kč oproti 112,6 
mil. Kč v roce 2011.
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Příspěvky organizacím města

Významnou část výdajů rozpočtu města tvoří příspěvky, 
které město dává svým organizacím. Rozpočet na příští rok 
počítá s celkovou částkou 114, 6 mil. Kč.

Ta je téměř stejná jako v roce letošním a byť se budou muset 
organizace vyrovnat zejména s nárůstem cen energií (změna 
sazby DPH), jde o dostatečné prostředky k jejich činnosti. 
Největší příspěvek dostávají Technické služby – 59,5 mil. Kč, 
pak Městský ústav sociálních služeb 8,5 mil. Kč, Městská 
knihovna 7,9 mil. Kč, Městské kulturní středisko 7,5 mil. Kč, 
příspěvky základním školám se pohybují mezi 3,6 – 4,2 mil. Kč. 
Rozpočet nezapomíná ani na mateřské školy, ty jsou dnes 
organizačně sjednoceny a celkový příspěvek na ně činí 10,3 mil. 
Kč. Zimní stadion o.p.s. dostává stejně jako v minulých létech 
4,2 mil. Kč.   

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Sdílené daně
Nejvýznamnější položkou rozpočtu příjmů jsou tzv. sdílené 

daně. Sdílenými daněmi jsou daně z příjmů, a to jak fyzických, 
tak právnických osob a daň z přidané hodnoty. O výnos těchto 
daní – tj. o to, co lidé a firmy zaplatí – se určitým způsobem dělí 
stát, města a  obce, „sdílejí jej“. 

Daňový výnos je ale závislý na vývoji ekonomiky, na tom, 
zda-li lidé a firmy nakupují výrobky, zboží a služby a v jejich 
ceně platí DPH. Samozřejmě i na tom, zda-li firmy vytvoří zisk, 
který je předmětem daně z příjmů právnických osob. Obdobně 
výši vybraných daní ovlivní i to, zda-li si lidé vydělají v novém 
roce více a tudíž zaplatí i více na dani z tzv. závislé činnosti, což 
není nic jiného než daň aplikovaná na mzdy a platy zaměstnanců. 

Roli hraje i to, mění-li se či nikoliv sazby daní.  
A právě odhady vývoje české ekonomiky a ekonomiky 

evropské zaznamenaly v uplynulých několika měsících velmi 
překotný vývoj. Rozpočet státu vychází, nemýlím-li se, 
z prognózy publikované koncem jara a předpokládá, že český 
hrubý domácí produkt (někdy se říká i jen HDP nebo GDP), 
vzroste v roce 2012 o 2,3%. Nyní je realita jiná, samotné 
ministerstvo financí hovoří o několika možných scénářích, růst 
vidí za určitých předpokladů ve výši 1,1% a za jiných dokonce 
v minusových hodnotách. 

Schválený rozpočet města nepřejímá („mechanicky“) výši 
sdílených daní danou jejich propočtem pro naše město, 
projektuje tento příjem opatrněji. Částka přibližně odpovídá 
růstu HDP o 0,9%. Vzhledem k tomu, že je rozpočet mírně 
přebytkový, můžeme i tento přebytek považovat za určitou 
rezervu ke krytí ještě horšího vývoje sdílených daní, než 
rozpočet předpokládá. Bylo by ale nemilé, abychom ji museli 
využít. Znamenalo by to omezení investic.

Význam jednotlivých sdílených daní pro rozpočet města 
ilustrují následující grafy.

Podrobněji k rozpočtu:

Změny jízdních řádů MHD v Klatovech

Od 11. 12. 2011 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech. 
Při jejich sestavování mělo město Klatovy spolu s dopravcem 
ČSAD autobusy Plzeň oproti minulým létům mnohem lepší 
pozici, protože jízdní řády vlaků ČD, které jsou v platnosti též 
od 11. 12. 2011 byly pozměněny pouze sporadicky. 

Tím pádem zůstaly téměř beze změn i spoje MHD. Pouze 
na lince číslo 436001 byly dva spoje přizpůsobeny spojům 
vlaků. Jedná se o spoje č. 15 (zpoždění odjezdu z vlakového 
nádraží o pět minut na 7.20 h.) a č. 12 (odjezd z Lub v 7.40 h.).

Autobusové linky zůstávají beze změny, tzn. že budou 
jezdit linky č. 1, 2 a 4 ve stejných trasách. Spoje č. 3, 6, 9, 10, 
12, 13, 18, 19, 24 a 25 na lince č. 436002 budou i nadále jezdit 
až do zastávky Plánická, u kruhového objezdu. Na této lince 
probíhá do 31. 12. 2011 zkušební provoz obsluhy MHD 
v Procházkově ulici a sídlišti Domažlické předměstí. Během 
měsíce ledna 2012 dojde k vyhodnocení zkušebního provozu 
Radou města Klatov, která rozhodne o dalším provozu.

Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující 
zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného 
počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od 
vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží.

Pro rok 2012 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost 
MHD připravenu částku ve výši cca 3,1 mil. Kč. Dopravce 
ovšem požaduje větší částku a proto proběhnou během měsíce 
ledna další jednání. Navíc zaplatí město příspěvek na dopravní 
obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve 
výši 687 tis. Kč.

I přesto ale zůstanou stejné ceny jízdného. 8 Kč pro 
dospělé, 4 Kč poloviční. Důchodci do 70 let a děti od 6 do 15 
let platí poloviční, důchodci nad 70 let a děti do 6 let 
zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu 
ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“.

Nové jízdní řády MHD jsou schváleny s platností do 
8. 12. 2012. Jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách 
a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující na 
požádání v budově autobusového nádraží. 

Dále jsou umístěny na internetových stránkách města 
Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají 
i v informačním středisku MěÚ Klatovy.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

pokračování ze strany 3
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Cena centrálního tepla se pro rok 2012 zvýší

V roce 2012 došlo 
k navýšení snížené sazby 
DPH z 10 % na 14 %, které se 
projevuje i v cenách energií 
a tedy i tepla z Klatovské 
teplárny, a.s. Není to však 

jediné navýšení, které se 
v ceně tepla musí projevit. 
Klatovská teplárna spaluje 
hnědouhelný hruboprach 
a topný mazut, v sekundární 
části je spotřebováván také 
zemní plyn. V roce 2011 došlo 
ke skokovému nárůstu ceny 
mazutu, která se za tunu 
zvedla zhruba o více než třicet 
procent. Teplárna má zásobu 
mazutu ještě v původní nižší 
ceně, přesto bude muset 
v příštím roce už nakoupit 
toto palivo i ve zvýšené ceně. 
Do nové ceny za centrální 
teplo se tak promítá zprů-
měrovaná cena mazutu, která 
alespoň trochu nárůst mírní.

Klatovská teplárna ve 
shodě s radou města hledala 
ve svém provozu úspory, aby 

se cena tepla zvýšila skutečně 
jen o to nejnutnější. Pro rok 
2012 tak byly sníženy 
například finanční prostředky 
na opravy, snížil se stav 
zaměstnanců o jednoho a tím 
i mzdové náklady a zákonné 
odvody. Návrh ceny tepla pro 
rok 2012 projednala rada 
města, která zároveň plní 
funkci valné hromady spo-
lečnosti, a následně cenu 
schválilo představenstvo 
společnosti.

Cena tepla zůstávala 4 
roky na stejné úrovni. Pro rok 
2012 se cena pro domácnosti 
zvyšuje o 9,06 % (z toho o 4% 
z titulu zvýšení DPH) na výši 
550,00 Kč/GJ včetně DPH, 
což představuje meziroční 
nárůst o 45,70 Kč/GJ. Cena 

byla zpracována podle 
pravidel cenové regulace, 
stanovené Energetickým re-
gulačním úřadem. K navýšení 
ceny musely přistoupit i jiné 
obdobné teplárenské provozy 
v republice. 

Je nutné konstatovat, že 
i po zvýšení je cena tepla plně 
konkurenceschopná a pro 
domácnosti stále velmi 
výhodná. Teplárna kromě 
dodávek tepla zajišťuje také 
kompletní servis a občanům 
jsou na telefonu k dispozici 
v případě jakéhokoliv pro-
blému dispečeři, kteří zajistí 
jeho rychlé odstranění.

Bc. Martin Kříž
člen rady města

Upozornění pro podnikatele
Podnikatelé - fyzické osoby i firmy

mohou v letošním roce získat dotace 
z Národního programu podpory cestovního ruchu 

a z Operačního programu Podnikání a inovace. 

Bližší inforamce naleznete ve vývěsce Městského úřadu 
v Klatovech, nám. Míru 62, nebo na internetových 

stránkách www.garanta-cz.eu

VYKUPUJEME
STARÉ OBLEČENÍ!

ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r.o.
kontakt: kostymy60@seznam.cz

Pro natáčení českého 3-dílného filmu Hořící keř, 
o událostech Pražského jara 1968, vykupujeme pánské 
a dámské oděvy z let 1950 – 1970 (kabáty, saka, kalhoty, 
košile, šaty, svetry, sukně, čepice, klobouky, doplňky, 
obuv). Vezměte všechno, co máte, a my si vybereme.

Výkup se uskuteční dne 12. 1. 2012, 13.00 – 18.00 hod., 
v prostorách Klubu seniorů, Plánická 208/I, Klatovy

O Z N Á M E N Í

Výtěžek z dobročinného bazaru převzaly z rukou místostarosty
města JUDr. Štancla zástupkyně klatovské Diakonie.
Částku 67392,- použijí na dovybavení kuchyně v denním stacionáři.

foto Jiří Tománek
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Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. březen 2012, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města MěÚ, 
4.patro, č. dveří 29, nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně, poštou) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města

Po mimořádném projektu s názvem „Klatovy-čisté město“, 
v jehož rámci byla zmodernizována vodohospodářská 
infrastruktura města, spouští Město Klatovy službu, jejímž cílem 
je zlepšení čistoty města a veřejného pořádku a z „čistého města“ 
tak postupně vybudovat „čistější město“.
Tato služba umožňuje občanům, aby prostřednictvím svého 
mobilního telefonu s fotoaparátem (eventuelně e-mailu) odeslali 
na městský úřad fotografii místa, které narušuje veřejný pořádek 
a čistotu města (rozbitá lavička, rozbitý chodník či vozovka, 
neudržovaná zeleň, nefunkční veřejné osvětlení, skládka odpadu, 
poškozené dopravní značení, odstavený vrak apod.)
 Takovou zprávu občan odešle z mobilního telefonu jako MMS 
(multimediální zprávu) na tel. číslo 736 303 304 (podrobnosti 
odeslání viz níže) nebo s využitím mobilních datových přenosů na 
e-mail . Místo lze také vyfotografovat digitálním 
fotoaparátem, fotografii stáhnout do počítače a odeslat ji jako 
běžný e-mail.
Pro jednoznačnou identifikaci je nutné připsat do doprovodného 
textu údaje, které konkretizují daný problém (název ulice, 
označení veřejného prostranství, křižovatka, event. GPS 
souřadnice apod.)
Fotografie bude přijata do informačního systému radnice. 
Odpovědní pracovníci označí datum přijetí a osobu či subjekt 
odpovědný za zjednání nápravy. Nebude-li fotografie porušovat 
zákon na ochranu osobních údajů, bude umístěna na 

. Po vyřešení zobrazeného 
problému bude k fotografii připsán datum řešení, případně důvod, 
proč konkrétní situaci řešit nelze nebo odpovědnou instituci, které 
problém náleží.
Jediným cílem tohoto nového stylu práce je upozorňovat 
prostřednictvím fotografií na místa, která se obyvatelům města 
nelíbí a tímto způsobem tak přispět ke sjednání nápravy.
Jak z popisu celého systému vyplývá, nejoperativnější je použití 
mobilních telefonů vybavených fotoaparátem, bude ale 
samozřejmě možné posílat i fotografie pořízené digitálním 
fotoaparátem.
Zároveň je potřeba vzít v úvahu i určitou prodlevu mezi zasláním 
fotografie a jejím zobrazením a následným řešením. V případě 
havarijní situace, která nesnese odklad, je nutné kontaktovat 
Městskou polici (tel. 376 347 207), která bude nápomocna při 
řešení.

mms@mukt.cz

www.klatovy.cz/mukt/mms.asp

Klatovy – čistější město
MOŽNÉ ZPŮSOBY ZASLÁNÍ FOTOGRAFIE:

1) z mobilního telefonu s využitím datových přenosů na 

2) z mobilního telefonu jako MMS (multimediální zprávu) 
na tel. číslo 736 303 304, do předmětu (subjekt) MMS 
napsat povinný parametr
 IKmezeraKLATOVYmezeraP  (IK KLATOVY P)

3) z počítače e-mailem na 

Vážení občané, pomozte nám zlepšit čistotu a veřejný pořádek ve 
městě.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

mms@mukt.cz

mms@mukt.cz

Jeden ze zaslaných snímků - Skládka u Němcova lomu
Oznámeno 29. 12. 2011  Stav: Vyřešeno - uklizeno

foto MěÚ Klatovy
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Město Klatovy vypsalo dne 8. 12. 2011 další, v pořadí již 
XXXV. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů, schválilo 
zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne 15. 11. 2011 
novou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví 
bytů. Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách 
domu (silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), 
lhůta splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 
100 000 Kč na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti 
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí 
půjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít 
žadatel v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto 
povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné 
stavební povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení 
stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas 
společenství nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti 
se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší 
než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být 
starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, tel. 
376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXV. kola je do 10. 2. 2012. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v polovině měsíce 
března 2012.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Nejlepší provozovny

v Klatovech

V čtenářské anketě „O nejlepší provozovnu“, uspořádané 
Městem Klatovy, zvítězily následující provozovny:

Z přibližně 600 respondentů, kteří odevzdali hlasovací lístky, 
byli vylosováni paní a pánové: Drahomíra Chaloupková 
z Klatov, Josef Necuda z Klatov, Marie Daridová ze Železné 
Rudy, Blanka Čechová z Nové Vísky a Martina Blažková 
z Klatov.

Všem výhercům i vylosovaným respondentům, kteří budou 
oceněni, blahopřejeme, a všem, kteří se hlasování zúčastnili, 
děkujeme!

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Kategorie „Služby“: Kadeřnictví 
a kosmetika v Klatovech, Nádražní 
ulice 790 (Husovo náměstí) – Dana 
Nováková, Jitka Pálková, Petra 
Kynclová a Tereza Husníková.

Kategorie „Výroba“:
Řeznictví U Šedlbauerů, Klatovy, 
kpt. Jaroše 109 MasoWest s.r.o. – 

Kategorie „Restaurace a kavárny“: 
Mléčná jídelna v Klatovech, nám. 
Míru 65 – Michal Košan.

Kategorie „Obchod“:
Dětská obuv u Bílé věže, Klatovy, 
Krameriova 164 Michaela 
Vitáková.

 – 

foto Jiří Tománek

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2012

Zastupitelstvo města Klatov dne 12. prosince 2011 schválilo na 
svém zasedání tato témata grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2012 :

1. Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2. Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
3. Historie, kultura a přítomnost Klatov.

(Odborné zpracování tématu)
4. Podpora významných akcí, spolkové činnosti.

Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se 
domnívají, že mohou výrazně přispět k veřejnému prospěchu, 
i když se nevztahují k vyhlášeným oblastem grantů.
Projekty lze podávat do 28. února 2012.
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31. 3.
Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na internet. 
stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout 
i v sekretariátě místostarosty JUDr. J. Štancla a na Odboru 
školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol 

Dne 10. února 2012 od 8.00 do 17.00 hodin se bude konat 
zápis dětí do 1. ročníku  základních škol v Klatovech pro 
školní rok 2012/2013.
Vyhláškou města Klatov č. 4/2011, která je zveřejněna na 
internetových stránkách města úředních deskách jednotlivých 
základních škol, jsou stanoveny školské obvody pro školní rok 
2012/2013. 
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný 
list dítěte.

Organizace prázdnin v základních, středních a základních 
uměleckých školách v Klatovech do konce školního roku 

2011/2012:

- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 
2012.

- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Klatovech 
stanoveny od 12. do 18. března 2012.

- Velikonoční prázdniny jsou plánované na čtvrtek 5. dubna 
a pátek 6. dubna 2012.

- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do 
neděle 2. září 2012.

- Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne 
v pondělí 3. září 2012.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK IV. ÚNOR 2012 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Vážení spoluobčané,

každý měsíc vás pravidelně 
seznamuji s proběhnuvšími 
událostmi či záměry, které 
bychom rádi v Klatovech 
zrealizovali. Dnes však učiním 
výjimku. V předvánočním 
čase loňského roku se celá 
země rozloučila s panem pre-
zidentem Václavem Havlem. 
Nejinak tomu bylo i u nás, kdy 
i vy, Klatované, jste mu svými 
podpisy kondolenčních listin 

a pietní vzpomínkou v den 
pohřbu vyjádřili hlubokou 
úctu a vděk za vše, co pro 
svobodu a prestiž naší země 
vykonal.

V těchto dnech jsem 
obdržel děkovný dopis od 
Dagmar Havlové, choti pana 
prezidenta.

Dovoluji si  vám její slova 
touto formou předat. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  14. 2. 2012

Úterý  28. 2. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  20. 3. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:
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Vážení čtenáři,

zamýšlíme se nad novou 
koncepcí cestovního ruchu 
v Klatovech. Snažíme se vyti-
povat okruhy, které by ukáza-
ly krásy a zajímavosti našeho 
města a okolí. Mnohdy půjde 
o nová, dosud nepropagovaná 
témata, vlajkovou lodí pocho-
pitelně zůstanou památky 
nejvýznamnější, jisté magnety 
(katakomby a nejbližší okolí). 
K nim budeme „dávkovat“ 
zajímavosti a místa s příbě-
hem. Mohlo by se jednat např. 
o následující:

Posvátná a tajemná mís-
ta Klatov

Katakomby, kostely ve 
městě, kostely v okolí, 
synagoga, Židovský hřbitov, 
mohyly na Husíně, Hůrka 
jako kultovní místo starých 
Slovanů, studánka Klatovka. 
Jde o místa, symbolizující tři 
velké náboženské, resp. kul-
tovní a myšlenkové okruhy, 
které formovaly naši minulost 
a které spoluutvářejí i přítom-
nost, totiž křesťanství, židov-
ství i původní pohanství.

Klatovské tragedie
Na klatovském náměstí 

narazíte na několika místech 
na křížky či kříže v dlažbě. 
Každý z nich označuje 
nešťastnou událost. Jedno 
z těchto znamení, křížek pod 
Černou věží, byl před 

několika lety při výměně 
dlažby dokonce předlážděn 
a v tomto stavu zatím zůstává. 
Město bylo dějištěm požárů 
i vražd, na Šibeničním vrchu 
stála skutečná šibenice a tam 
i ve sklepení klatovské 
radnice působili klatovští kati. 
Svá tajemství nese popravčí 
dvůr ve dvoře klatovského 
soudu, Spálený les a Singrova 
vila jsou místy nacistického 
teroru. V jedné ze škol byli 
shromažďováni Židé z jihozá-
padních Čech a deportováni 
do koncentračních táborů. 
Naši konkrétní předchůdci 
proti svým sousedům štvali 
v místních novinách a schva-
lovali jejich fyzické týrání 
jenom kvůli jejich přihlášení 
se k odkazu svých předků a 
k židovské víře. Skvrnou na 
tváři Klatov je také vyhláška 
tehdejšího okresního úřadu, 
zavádějící rasovou segregaci 
Židů.

Klatovští bojovníci za 
svobodu

Naopak jiní naši spolu-
občané, od dob minulých až 
do současnosti, jsou zdrojem 
naší hrdosti, ať už nosili 
uniformu nebo civilní oděv. 
Jejich historie je historie 
romantická a plná barev 
(dragouni), ale také historie 
krutá, které čelil válečný 
i poválečný odboj. Patří sem 
naši letci z britské RAF 
i vojáci ze Svobodovy armá-
dy, pronikající na naše území 
přes Duklu. Patří sem skvělí 
zpravodajci z té doby. Mají tu 
místo předrepublikoví legio-
náři, a právě tak prvorepub-
likoví a pozdější četníci. Tato 
historie se dotýká dneška: 
vždyť naštěstí dosud potká-
váme Klatováky bojovníky 
za svobodu proti režimu na-
cistickému i komunistickému 
a máme mezi sebou i nové hr-
diny naše současné vojáky, 
působící v zahraničních 
ochranných a protiteroris-
tických misích. 

 – 

 – 

A mnoho dalšího
V Klatovech se můžete 

projít po středověkém opev-
nění, můžete navštívit i jeho 
opěrné body – okrouhlé věže. 
Jedna z nich, dosud nepří-
stupná veřejnosti, se stavebně 
upravuje a bude poprvé po 
staletích zpřístupněna veřej-
nosti. Najdete zde ale také 
opevnění novodobá či jeho 
zbytky. Můžete jít po stopách 
klatovských svobodných 
zednářů a dozvědět se víc 
o jejich záhadami opředených 
lóžích, můžete dát přednost 
klatovským vědcům, kteří 
jsou připomínáni pomníky 

a pamětními deskami, nezapo-
meneme ani na klatovské 
karafiáty a mnoho dalšího.

Máte-li, vážení čtenáři, 
možnost a chuť, sdělte své 
připomínky a poznatky k nad-
hozeným nebo jiným téma-
tům. V některém z příštích 
čísel se zmíním o okruzích 
turistických a sportovních, 
které rovněž budou součástí 
nové koncepce cestovního 
ruchu.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Do turistické sezony nověDo turistické sezony nově

Cenová mapa stavebních pozemků

města Klatov
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov dne 

28. 6. 2011 nechalo město zpracovat Cenovou mapu staveb-
ních pozemků (dále jen „CMSP“) dle zákona č. 151/1997 Sb. 
a dne 15. 11. 2011 schválilo Zastupitelstvo města Obecně 
závaznou vyhlášku města Klatov č. 7 o CMSP, kterou se 
vydává 1. cenová mapa. Vyhláška je zveřejněna od 25. 1. 2012 
v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR

Dokument zahrnující území města Klatov a všech integro-
vaných obcí má dvě části; grafickou v měřítku 1:5000 na ma-
pách s vyobrazenými hranicemi stavebních pozemků a s vy-
značenými cenami, druhá část je textová s instrukcemi 
k použití cenové mapy, popisem jejího zpracování, charak-
teristikou města a analýzou místního trhu s nemovitostmi. 

CMSP stanovuje ceny tržní za stavební pozemky 
v zastavitelném území nebo území, které je v územním plánu 
určené pro budoucí zastavění. Odráží i budoucí změny ve 
využití území, které vychází ze záměrů města promítnutých do 
územního plánu.

CMSP je veřejně přístupným dokumentem. Znalci 
podnikající v oboru oceňování nemovitostí jsou povinni řídit 
se při oceňování údaji, uvedenými v CM, zájemci z řad 
odborné i laické veřejnosti mohou získat okamžitou informaci 
o ceně konkrétního stavebního pozemku na níže uvedených 
kontaktních spojeních.

Město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro budovy radnice, 
nám. Míru 62/I., Klatovy.
Kontaktní osoby: Bc. Olga Osangová, tel. 376 347 303, 
e-mail: ,
Ing. Pavla Klemsová, tel. 376 347 261, 
e-mail: .

oosangova@mukt.cz

pklemsova@mukt.cz

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
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Vážené dámy, 
vážení pánové,

je určitou tradicí, že úvodní 
článek a titulní stránka Zpra-
vodaje je věnována panu 
starostovi a že místostarosto-
vé se podílejí na článcích 
a zprávách, jež se ve Zpravo-
daji objevují. Píšeme zpra-
vidla o tom, co „nám přísluší“ 
- já poměrně často o rozpočtu 
a katakombách, ale nejen 
o nich. V rozhovorech s Vámi 
se pak dozvídáme, nakolik 
Vás to, co zde píšeme, zajímá, 
či nikoliv. A protože ne-
chceme psát jen „proto, aby se 
něco napsalo“, jsou pro nás 
rozhovory o tom, co bychom 
„měli psát“ zajímavé. Inspi-
rací pro následující zprávu mi 
byl právě jeden takový roz-
hovor (a proto dnes dočasně 
opustím téma rozpočtu).

V Křištíně v uplynulých 
létech opravili krov, střechu 

a zvonici kostela. Oprava, již 
organizoval majitel objektu - 
římskokatolická církev - byla 
umožněna i díky sbírce mezi 
občany. Lidé ze Střeziměře, 
Křištína, Srbic, Dobré Vody 
a i z jiných míst mezi sebou 
vybrali více než 80 tis. Kč. 
Částkou 100 tis. Kč přispělo 
i město Klatovy. Hlavním 
zdrojem financování rekons-
trukce byl havarijní fond 
Ministerstva kultury, svými 
příspěvky rozpočet doplnily 
i farnost a biskupství. 

Suchá zpráva, kterou 
(víceméně) nezaznamenala 
žádná „média.“ Není to 
škoda? 

Z iniciativy osadního 
výboru Střeziměř-Křištín 
a jmenovitě pana Josefa 
Holečka, který je neúnavným 
předsedou tohoto výboru, se 
v sobotu 21. ledna uskutečnila 
slavnost, jež byla symbo-
lickou tečkou za celou akcí. 
Při mši, kterou v Křištíně 
sloužil plzeňský biskup 
František Radkovský (a bylo 
to zřejmě vůbec poprvé ve 
staleté historii kostela, kdy 
zde sloužil mši biskup), 
zaznělo nejen poděkování. 
Poděkování všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na 
opravě podíleli. 

Opravený kostel je jistě 
příkladem důležité a chvá-
lyhodné péče o památky. Ta je 
jedním z prvků, jimiž udr-
žujeme naši identitu. Je 

zajímavé, že tuto myšlenku 
přirozeně podporují lidé na 
místech, na mapách světa 
označených jako „malá“, 
která „nedisponují“ v tomto 
oboru vzdělanými a pouče-
nými odborníky . 

V té souvislosti bych rád 
připomněl další příklady, 
které v Klatovech máme: 
Štěpánovice, i tam v září 
minulého roku ukončili roz-
sáhlou rekonstrukci svého 
kostela, hřbitov sv. Jakuba 
v Klatovech, kde město opra-
vilo venkovní fasádu kostela 
sv. Michala, nyní i interiér 
a chystá se opravit fresky, 
které se při opravě objevily 
v presbytáři. 

Identita Evropy je význam-
ně odvozena od křesťanství. 
A tak chceme-li pochopit 
sami sebe, svoji historii, to, co 
jsme a nejsme, neměli 
bychom zapomínat na to, kde 
jsou kořeny naší civilizace. 

Proto péče o památky - hrady, 
tvrze, zámky, kostely a histo-
rická centra měst - které jsou 
hmotným poselstvím našich 
předků nám, je bezpochyby 
nejen chvályhodná, ale i uži-
tečná. Proto si lidé, kteří jsou 
v této věci nápomocni, zaslou-
ží, abychom jim poděkovali. 
Je jich mnohem více, než 
bychom si na první dojem 
mysleli, byť o nich noviny 
často nepíší.

A tak děkuji, 
paní Wirthová, pane Holečku, 
paní Bastlová, paní Šillarová, 
paní Břízová, paní Kunešová, 
pane Červenáku a Vám všem, 
kteří jste tou či onou měrou 
přispěli k obnově „své pa-
mátky“.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Kostel sv. Matouše v Křištíně má novou střechu
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Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje pro město 
plošné opravy povrchů místních komunikací (chodníky, 
vozovky, polní cesty, schodiště, světelnou signalizaci, veřejné 
osvětlení) ve městě Klatovy a  integrovaných obcích.

Jednotlivé akce jsou každoročně zařazovány do seznamu na 
základě požadavků občanů města, osadních výborů, ale i na 
základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních 
komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, které se 
zrealizují v každém roce, poté schvaluje Rada města Klatov. 
Finanční prostředky, které město každoročně na opravy 
poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2012 bylo 
stejně jako pro loňský rok schváleno 11 mil. Kč. Oproti 
předchozím létům došlo tedy k navýšení prostředků na tuto 
činnost.

Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují 
finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem 
požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají 
do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na 
to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale 
např. i to, zda se bude v této silnici výhledově rekonstruovat 
nějaká inženýrská síť, apod.

Navržené akce pro rok 2012 jsou koordinovány se 
správci jednotlivých sítí. 

Tak například v ulici Dr. Riegra dojde spolu s opravou 
vozovky a dvou částí chodníků k rekonstrukci kanalizace, 
vodovodu a plynovodu. 

Ve Studentské ulici dojde k rekonstrukci plynovodu 
a zároveň budou oboustranně upraveny chodníky v celé své 
délce. Podél chodníku dojde ke zlegalizování současného stavu 
stání vozidel, kdy na úkor zúžení chodníku na 2 m bude 
vybudován pruh pro parkování (mezi stromy).

Na nábřeží Kpt. Nálepky v úseku mezi Kollárovou 
a Dukelskou ulicí budou před úpravou chodníku a vozovky 
zrekonstruovány teplovod a plynovod a položeny kabely pro 
digitální síť.

Opravy komunikací v roce 2012
V ulici Pod nemocnicí bude před úpravou vozovky (podél 

nového kolmého stání) a chodníku opraven i plynovod. Ten 
bude opraven i v místě chodníku v Plzeňské ulici - od schodiště 
po nový kruhový objezd. 

Před úpravou povrchu vozovky a chodníku ve Hřbitovní 
ulici (vedle hlavního vchodu na centrální hřbitov) dojde 
k rekonstrukci plynovodu a kabelu NN ČEZ.

Z integrovaných obcí dojde k úpravě povrchu částí 
chodníků v lokalitě Luby-sever kolem budovy mateřské školky. 
Úprava odtoku povrchových vod podél silnic bude 
zrealizována v obcích Kal, Křištín a Otín. Ve Štěpánovicích 
bude opraveno vzdušné vedení veřejného osvětlení současně 
s vedením ČEZ v okolí před restaurací Na Vršku.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční 
prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické 
služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po 
zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vo-
zovek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, atd. Z větších 
oprav by mělo dojít na celoplošnou úpravu propojovací 
komunikace mezi Luby a Soběticemi penetračním nátěrem, 
opravu výtluků metodou Jetpetcher na komunikaci Drslavice-
Řakom. Dojde též na opravu veřejného osvětlení umístěného 
převážně v komunikacích, které bude opravovat hospodářský 
odbor (výše uvedených) a mnoho dalších menších oprav.

Přes veškerou snahu nelze všechny potřebné opravy 
uskutečnit najednou. Omlouváme se proto všem těm, kterým 
nebude moci být v letošním roce vyhověno. Jejich požadavky 
ale nezaniknou. Budou vedeny i nadále v zásobníku akcí pro 
další období.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Od čtvrtka 12. ledna do neděle 15. ledna 2012 se město 
Klatovy v rámci expozice Plzeňského kraje opětovně 

Klatovy na veletrhu REGIONTOUR 2012 v Brně
prezentovalo v Brně na 21. Mezinárodním veletrhu turistických 
možností v regionech REGIONTOUR 2012.

Stejně jako v uplynulých letech se jej zúčastnily klíčové 
subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním 
ruchu a jednotlivých regionů.

Zvýrazněnými tématy v letošním roce byla specializovaná 
část zaměřená na cykloturistiku a jízdní kola, církevní turistika, 
která se představovala již v podobě konkrétních produktů se 
sakrální tématikou a gastronomie s prezentací krajových 
specialit.

Stánek Klatov lákal řadou propagačních materiálů, z nichž 
největší zájem jsme zaznamenali o cyklotrasy, památky, tipy na 
výlety, malé kapesní kalendáříky. Velký úspěch měl nový 
propagační materiál „Klatovské obrázky“.

Zástupci města Klatov v Brně diskutovali o další spolupráci 
a možnostech propagace s jednotlivými městy v Čechách, na 
Moravě, v Bavorsku, vydavateli turistických map a časopisů. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy



S účinností od 1. ledna 2012 se vydávají nové typy občanských 
průkazů - elektronické občanské průkazy (eOP). Je třeba 
zdůraznit, že nejde o plošnou výměnu občanských průkazů. 
Stávající typy občanských průkazů jsou platné do data, které 
je na nich vyznačeno. 

Občané si mohou vybrat standardní eOP se strojově čitelnými 
údaji, které jsou i nadále bez správního poplatku, nebo si zvolí eOP 
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, 
kam bude možné nahrát např. elektronický podpis a v budoucnu 
i některé další údaje, které stanoví zákon. Tento typ eOP s čipem je 
ale zpoplatněn správním poplatkem ve výši 500 Kč. 

Do eOP se již nezapisují nepovinné údaje (děti, manžel, 
manželka). Volitelně zapisovaným údajem je rodinný stav – pokud 
bude občan chtít, tento údaj se do eOP nezapíše.

K vydání nového průkazu si již občané nemusí nosit fotografii 
a vyplňovat žádost. Žádost bude vyhotovena přímo na pracovišti 
občanských průkazů a fotografie bude pořízena stejným 
způsobem, jak je tomu u cestovních pasů, tedy ve fotokabinkách 
na pracovišti. 

Občané se proto musí dostavit osobně jak k podání žádosti 
(s výjimkou případů, kdy si vyhotovovali v průběhu jednoho roku 
zpětně cestovní pas), tak k vyzvednutí vyhotoveného eOP. Žádost 
o eOP si mohou podat na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (v bývalém okrese Klatovy jsou to 
Klatovy, Sušice, Horažďovice). 

Elektronické občanské průkazy 

Novinkou eOP  je jejich zabezpečení. Občan při převzetí eOP bude 
zadávat bezpečnostní osobní kód BOK (obdoba PINu), který bude 
přiřazen k jeho občanskému průkazu. Jedná se o 4 až 10 místný 
ciferný údaj, který bude sloužit k autentizaci při elektronické 
identifikaci držitele eOP. (viz dále)

Od 1. 1. 2012 si mohou rodiče požádat o vydání eOP i pro dítě 
mladší 15 let. Správní poplatek činí 50 Kč, platnost je omezena na 
pět let. Pro cesty do států Evropské unie bude dětem stačit jako 
cestovní doklad právě eOP. Fotografie v něm však musí odrážet 
aktuální podobu dítěte. Pro rodiny s dětmi to nejspíše bude 
znamenat častější vyřizování eOP z důvodu změny podoby dítěte. 

Žádáme občany, aby vyřizování osobních dokladů, eOP 
a cestovních dokladů jak pro děti, tak pro sebe, nenechávali na 
jarní a letní měsíce, kdy se jako každoročně dá očekávat zvýšený 
zájem zejména o cestovní doklady. Upozorňujeme, že se 
i vzhledem k uskutečněným technickým a funkčním úpravám na 
oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů Městského úřadu Klatovy dají očekávat delší čekací doby, 
zejména právě v jarních a letních měsících.

Poučení pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem
Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo 
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz“) je povinen 
s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, 
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této 
povinnosti je přestupkem.

souhrn nejdůležitějších informací

Město Klatovy
zastoupené 

Správou nemovitostí Klatovy s. r. o.
nabízí:

V případě více zájemců bude Město Klatovy postupovat 
podle směrnice města.

Žádosti zasílejte písemně na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s. r. o.

Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.,
nebo na email: 

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na tel. 376 
312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený, 

dále informace na 

jmaxova@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

pronájem Novinového stánku 
ve Vídeňské ulici v Klatovech 

na autobusové zastávce 
2velikost nebytového prostoru 4,7 m

- žadatele mohou nabídnout i jiný účel
využití vhodný pro nabízené prostory

pokračování na straně 6
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Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech 
okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či 
elektromagnetickým vlivům. 

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje: 
vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo 
vyšším než 50°C;  
vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by 
mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip
poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla 
karta dlouhodobě ohýbána);  
vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, 
které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit
elektronický kontaktní čip;  
dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo
světelnému záření; 
vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému
elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;  
spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen. 

Informace o občanských průkazech se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem 

v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát 
pouze kvalifikovaný certifikát (zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, § 17b, odstavec 1);  
k tomu slouží obslužná aplikace (tzv. middleware), která je 
k d i spoz i c i  na  s t r ánkách  Min i s t e r s t va  vn i t r a

 (
);

k dispozici je rovněž instalační příručka, odpovědi na často 
kladené otázky a odkazy na kvalifikované poskytovatele 
certifikačních služeb, u kterých je možné získat kvalifikovaný 
certifikát;
pomocí obslužné aplikace je možné změnit i hodnotu PIN;
další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát 
pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se 
souhlasem držitele;

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź

http://www.mvcr.cz/clanek/obsluzna-aplikace-eop- 
middleware.aspx

Akce „Výstavba krytého odpočívadla na meziná- 

rodní cyklotrase č. 38“ byla zdárně dokončena

Jedná se o dřevěný přístřešek, který byl vybudován v blízkosti 
tréninkového hřiště hasičů pro požární útok v Lubech. Přístřešek 
bude sloužit hasičům, sportovcům, dětem a těm, kteří tam budou 
chtít pořádat nějaké akce. Přístřešek leží vedle mezinárodní 
cyklotrasy č. 38, proto jej mohou použít i projíždějící cyklisté, in-
line bruslaři či turisté, kteří se tam mohou schovat před 
nepříznivým počasím nebo si tam mohou odpočinout.

Na akci obdrží město Klatovy dotaci z Programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká republika  Svobodný stát Bavorsko 
2007 2013, Dispoziční fond do výše 17.588 EUR. Celkové 
náklady projektu činily 20.158 EUR. Zbylé náklady tedy uhradí 
město ze svého rozpočtu.

Hotové dílo je vyznačeno pamětní deskou, která byla 
zhotovena v souladu s metodikou daného programu.

–
–

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

ź

ź

ź

nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem 
pro skončení platnosti občanského průkazu;
skončením platnosti občanského průkazu končí platnost 
elektronického čipu;  
v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné 
kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů 
certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je 
zpoplatněno).  

Bezpečnostní osobní kód (BOK)

CO TO JE? 
Bezpečnostní osobní kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 
10 číslic (obdoba PINu u platebních karet).
KDO HO URČÍ? 
Bezpečnostní osobní kód si zvolí občan při převzetí občanského 
průkazu. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze 
občanský průkaz předat.
K ČEMU SLOUŽÍ? 
Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické 
identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci 
s informačními systémy veřejné správy.
KDYŽ HO ZAPOMENU? 
Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, 
protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání 
bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické 
identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele 
neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za 
správní poplatek 100 Kč.
A CO DĚTI? 
Je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, zvolí 
bezpečnostní osobní kód zákonný zástupce (popř. osoby uvedené 
v § 8 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve 
znění pozdějších předpisů).

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

pokračování ze strany 5
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„Architektonická obnova kulturní památky 

- jezuitského kostela v Klatovech“

Na konci uplynulého roku byla úspěšně dokončena oprava 
krovu a střechy na jezuitském kostele v Klatovech, který 
společně s Černou věží tvoří hlavní dominantu našeho města. 
Po katakombách se tak nového kabátu dočkala i střecha této 
jedinečné barokní stavby.  

Projekt byl stejně jako souběžně probíhající úprava 
katakomb realizován za finanční podpory Evropské unie 
z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad. Samotná realizace projektu se nejprve zdržela 
přehodnocováním 5. a 6. výzvy tohoto operačního programu. 
Následně se začátek opravy opozdil vlivem požadavku 
koordinátora bezpečnosti práce na stavbu ochranného lešení a s 
tím souvisejícím výběrem zhotovitele. Fyzická realizace 
projektu byla odstartována v květnu 2011 stavbou ochranného 
lešení.  Začátkem června byla konečně zahájena samotná 
stavba. Po odstranění staré střešní krytiny a rozkrytí do té doby 
nepřístupných částí krovu bylo zjištěno, že rozsah napadeného 
dřeva je mnohem větší, než předpokládala projektová 
dokumentace. 

K nejnáročnějším pracím patřilo protézování napadených 
prvků krovu. V souvislosti se špatným stavem patní části krovu 
byla přehodnocena výměna střešní krytiny. Místo uvažovaného 
prejzu zůstala zachována původní pálená taška bobrovka. 
Současně vznikla nutnost lokálního zesílení krovu v oblasti 
transeptu a v přilehlých úžlabích. Výměny se dočkaly i 
klempířské prvky, které jsou kompletně provedeny v mědi. 
Generálního úklidu od stavební suti, zbytků použitého dřeva a 
letitých nánosů prachu se na závěr dočkal celý rozsáhlý půdní 
prostor.

Stavební práce byly dokončeny v polovině prosince. Dne 
20. 12. 2011 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby a 
byl vydán kolaudační souhlas.  Na samý závěr byla u vchodu 
do kostela osazena pamětní deska projektu.

 Na konci ledna letošního roku byla na Úřad Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni podána závěrečná 
monitorovací zpráva s žádostí o proplacení projektu. 

Mgr. Kamil Pikhart
administrátor projektu

pokračování na straně 8

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

Střecha před ...

... a po opravě

Poškozené patní části krovu
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Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2012

Zastupitelstvo města Klatov dne 12. prosince 2011 schválilo na 
svém zasedání tato témata grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2012 :

1. Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2. Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
3. Historie, kultura a přítomnost Klatov.

(Odborné zpracování tématu)
4. Podpora významných akcí, spolkové činnosti.

Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se 
domnívají, že mohou výrazně přispět k veřejnému prospěchu, 
i když se nevztahují k vyhlášeným oblastem grantů.
Projekty lze podávat do 28. 2. 2012.
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31. 3.
Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na internet. 
stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout 
i v sekretariátě místostarosty JUDr. J. Štancla a na Odboru 
školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.

Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pro 
školní rok 2012/2013 se koná

dne 28. února 2012 v době od 9.00 do 15.00 hodin na 
pracovištích mateřské školy:

Mateřská škola Studentská 601, Klatovy
Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy
Mateřská škola Máchova 668, Klatovy
Mateřská škola Nár. mučedníků 192, Klatovy
Mateřská škola Kal

a dne 29. února 2012 v době od 9.00 do 15.00 hodin na 
pracovištích mateřské školy:

Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy
Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy
Mateřská škola Luby 246
Mateřská škola Sobětice

Rodiče při zápisu předloží vlastní občanský průkaz, rodný list 
dítěte.
Žádost o přijetí do MŠ obdrží rodiče při zápisu, případně ji lze 
stáhnout na  
Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit, je nutné oznámit tuto 
informaci vedení MŠ a domluvit se na náhradním postupu.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

www.klatovskeskolky.cz

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:

pokračování ze strany 7

Výměna pozednic a protézování prvků krovu

6x foto autor
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devším i k regeneraci hracích 
ploch pro děti a odpočin-
kových zón pro místní 
obyvatele.    

Zastupitelé posuzovali 
i možnost získání dotačních 
peněz na podporu výstavby 
nájemních bytů. Zcela 
jednohlasně se přiklonili 
k programu, kterým se 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj snaží ulehčit obcím při 
výstavbě tzv. „pečovatel-
ských bytů“. Statistické údaje 
jasně dokazují výrazné 
prodlužování střední délky 
života a s tím spojený nárůst 
obyvatel v seniorském věku. 
S ohledem na tato fakta bude 
v následujících létech stoupat 
potřeba zajištění jejich 
důstojného bydlení, jehož 
nezbytnou součástí budou 
i příslušné pečovatelské 
služby. 

Považuji toto rozhodnutí 
zastupitelstva za krok správ-

ným směrem. Stejně jako 
důrazné odmítnutí zapojení 
se do programu „vstupní 
byty“, jenž je zaměřen na 
řešení situace lidí v tíživé 
sociální situaci či ze sociálně 
vyloučených lokalit. Město 
Klatovy v současnosti dis-
ponuje dostatečným počtem 
bytů a ubytovacích kapacit, 
jimiž jsme schopni zajistit 
základní potřeby místních 
nízkopříjmových obyvatel. 
Mnozí z nich jsou zapojeni do 
výkonu veřejné služby a pra-
videlně se tak podílí na 
údržbě veřejných prostran-
ství. 

Jsem zcela  přesvědčen, že 
vysoké soustředění obyvatel 
ze sociálně vyloučených lo-
kalit do jednoho místa je 
špatným řešením. V žádném 
případě nepřispívá k jejich 
opětovnému zapojení do 
pracovního a společenského 
života. 

Vážení Klatované,
v poslední době jsem 

zaznamenal množící se do-
tazy a fámy, dle nichž vedení 
města vyslovilo souhlas 
s příchodem právě těchto 
obyvatel do Klatov. Myslím, 
že výše napsané řádky jsou 
jednoznačnou odpovědí.

Dle mého soudu se má 
pomáhat především těm, kdo 
o pomoc stojí a váží si jí. 
V případě pomoci a snaze 
zajistit další byty pro starší 
spoluobčany o tom nemám 
nejmenších pochyb. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  13. 3. 2012

Úterý  27. 3. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  20. 3. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Koncentrace není řešenímKoncentrace není řešením

Vážení spoluobčané,

jedním z bodů programu 
únorového jednání zastupi-
telstva města byla oblast 
bydlení. Zastupitelé rozhodli 
o přípravě projektové žádosti 
na regeneraci sídliště „Pod 
Hůrkou“. Podobně jako v síd-
lišti u nemocnice by zde mělo 
dojít nejen k rozšíření počtu 
parkovacích míst, ale pře-

Omezení provozu 
Městského úřadu Klatovy 

v budově Vídeňská 66

V pátek 16. 3. 2012 v době od 11,00 do 13,30 hod. 
bude z důvodu výměny trafa přerušena dodávka 
elektrické energie do budovy Vídeňská 66. 

Tato odstávka se v uvedené době dotkne provozu:
- kanceláře místostarosty a tajemníka
- odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- odboru školství, kultury a cestovního ruchu
- živnostenského odboru
- Úřadu práce – všechny agendy oddělení nepojistných
   sociálních dávek

Vybráno z obsahu:

Sdílené daně a rozbory 
hospodaření města 

a příspěvkových organizací

strana 2

MMS služba po třech 
měsících provozu

strana 3

Podpora města Klatov na 
sportovní a kulturní 

aktivity města do 18 let

strana 4

Fond rozvoje bydlení
XXXVI. kolo řízení

strana 5

Zdravé město Klatovy

strana 6

Malíři prostých motivů

strana 6

Den pro Zemi
Vítání jara

strana 7

Staronová technika 
klatovského sboru 

dobrovolných hasičů

strana 8
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

významnou položkou 
v rozpočtu města jsou tzv. 
sdílené daně. Ty se v průběhu 
minulého roku staly velkým 
tématem nejen proto, že zá-
sadně ovlivňují náš rozpočet, 
ale i proto že :

existují alternativní návrhy na tzv. rozpočtové určení daní, tj.
na rozdělení sdílených daní mezi obce a města, 
vývoj „plnění“ našich příjmů z titulu těchto daní nebyl
zrovna ideální. 

Možná až v této chvíli si někteří uvědomili souvislost mezi 
vývojem české ekonomiky jako celku a naplněním rozpočtu 
státu a jeho prostřednictvím rozpočtu měst. Souvislost, která by 
měla být jasná a zřetelná každému.

O vývoji sdílených daní pravidelně jedná nejen vedení 
města, finanční komise a výbor. Informaci si vyžaduje i rada 
města a zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že výhled vývoje 
ekonomiky na rok 2012 byl poměrně pesimistický (a možná se 
nyní trochu míra pesimismu zjemňuje), dovolte mi, abych 
v následujících tabulkách uvedl, kolik jsme letos a loni přijali 
ve formě sdílených daní do rozpočtu města za první dva měsíce 
roku – údaje jsou v tis. Kč:

V minulém týdnu proběhly rozbory hospodaření města 
a jeho příspěvkových organizací.

Abychom patřičně zdůraznili podíl našich příspěvkových 
organizací na životě města, rád bych dnes připomněl základní 
relace jejich hospodaření v roce 2012. Ty jsou opět – pro 
přehlednost – dány v tabulce obsahující údaje o výnosech, 
nákladech, (hospodářském) výsledku organizací. Tabulku 
doplňujeme o informaci o výši příspěvku města (v tis. Kč) 
a jeho procentním podílu na výnosech organizace.

Většina z organizací hospodařila v minulém roce s kladným 
výsledkem, šetřila tedy příspěvek, který jsme jim jako město 
poskytli. Nejvýrazněji uspěly Technické služby (TSMK) 
jejichž kladný výsledek je 5,6 mil. Kč, oproti zápornému 
výsledku z roku 2010 ve výši 1,2 mil. Kč.

Do přehledu zahrnujeme i tzv. hospodářskou činnost města, 
kterou zajišťuje Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o., byť nejde 
o příspěvkovou organizaci. Výsledek ve výši 13,6 mil. Kč je 
zdrojem na opravy bytového a nebytového fondu. 

Kompletní rozbory hospodaření budou předmětem 
jednání zastupitelstva, rady města, komisí a výborů, 
jednání zastupitelstva se uskuteční 20. 3. 2012. 

Informace o výsledcích příspěvkových organizací
v tomto Zpravodaji je vlastně i pozvánkou

na jednání v této věci.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Sdílené daně a rozbory hospodaření města 

a příspěvkových organizací

Sdílené daně a rozbory hospodaření města 

a příspěvkových organizací

Sdílené daně 2011
přehled za prvé dva měsíce

1/2011
tis. Kč

daň z příjmů - fyzické 

osoby, závislá činnost
6.279,1

2/2011
tis. Kč

3.003,2

Celkem 1-2
tis. Kč

9.282,3

daň z příjmů - fyzické osoby 

- samostatná výdělečná činnost

daň z příjmů - fyzické 

osoby, kapitálové výnosy

daň z příjmů - právnické osoby

daň z přidané hodnoty

Celkem

846,0

339,6

6.074,4

7.652,0

21.191,1

103,5

333,9

320,5

15.041,1

18.802,2

949,5

673,5

6.394,9

22.693,1

39.993,3

Sdílené daně 2012
přehled za prvé dva měsíce

1/2012
tis. Kč

daň z příjmů - fyzické 

osoby, závislá činnost
5.912,6

2/2012
tis. Kč

4.132,0

Celkem 1-2
tis. Kč

10.044,6

daň z příjmů - fyzické osoby 

- samostatná výdělečná činnost

daň z příjmů - fyzické 

osoby, kapitálové výnosy

daň z příjmů - právnické osoby

daň z přidané hodnoty

Celkem

2.063,9

361,8

6.802,3

7.699,9

22.840,5

110,0

766,7

255,2

14.065,0

19.328,9

2.173,9

1.128,5

7.057,5

21.764,9

42.169,4

%
2012/2011

108,2%

229,0%

167,5%

110,4%

95,9%

105,4%

Organizace Výnosy
tis. Kč

TSMK

MěÚSS 

Městská knihovna

MěKS

70.662

ZŠ Čapkova

ZŠ Tolstého

ZŠ Plánická

82.441

9.122

14.549

24.751

27.860

35.651

Masarykova ZŠ

Hosp. činnost města

MŠ Studentská

Celkem

26.004

47.913

34.551

373.504

Náklady
tis. Kč

70.541

76.842

8.916

13.909

24.752

27.857

35.245

25.726

47.897

20.910

352.595

Výsledek
tis. Kč

121

5.599

206

640

-1

3

406

278

16

13.641

20.909

Příspěvek města

(součást výnosů)

Podíl přísp. města

na výnosech

8.720 12,3%

59.617 72,3%

7.881 86,4%

7.460 51,3%

3.938 15,9%

3.553 12,8%

4.215 11,8%

4.071 15,7%

10.575 22,1%

0 0%

110.030 29,5%

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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MMS služba po třech měsících provozu
Na přelomu listopadu a prosince 2011 spustilo město 

Klatovy službu, jejímž cílem je zlepšení čistoty města 
a veřejného pořádku. Umožňuje obyvatelům města, aby 
prostřednictvím mobilního telefonu s fotoaparátem nebo 
e-mailu odeslali na městský úřad fotografii místa, které 
narušuje veřejný pořádek a čistotu města.

Na konci února 2012, tedy po třech měsících provozu, je na 
webu města ( ) celkem 14 
příspěvků s fotografiemi míst, které občané vyhodnotili jako 
narušující čistotu a vzhled a proto zaslali své podněty na město 
Klatovy. U každého příspěvku je uveden popis místa a závady, 
foto a také stav, v jakém se vyřízení nachází, včetně subjektu, 
který se o nápravu postará.

http://www.klatovy.cz/mukt/mms.asp

Objekt staré trafostanice v bývalých kasárnách na Plánické ul. Stejné místo nyní. 2x foto MěÚ Klatovy

Nejčastějšími příjemci těchto zpráv jsou odbory 
hospodářský a životního prostředí. Celkem 5 podnětů je již 
vyřízeno, ostatní na realizaci ještě čekají. Je to zejména 
z důvodu vyčkání na vhodné klimatické podmínky v případech 
opravy povrchů ulic a chodníků nebo dodržení příslušných lhůt 
pro výzvy.

Počáteční obavy o to, zda služba bude vůbec využívána, se 
ukázaly jako liché, důkazem je počet příspěvků a proto 
děkujeme za všechny zaslané podněty.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Klatovy – čistější město

MOŽNÉ ZPŮSOBY ZASLÁNÍ FOTOGRAFIE:

1) z mobilního telefonu s využitím datových přenosů na 

2) z mobilního telefonu jako MMS (multimediální zprávu) 
na tel. číslo 736 303 304, do předmětu (subjekt) MMS 
napsat povinný parametr
 IKmezeraKLATOVYmezeraP  (IK KLATOVY P)

3) z počítače e-mailem na 

Vážení občané, pomozte nám zlepšit čistotu a veřejný pořádek ve 
městě.

mms@mukt.cz

mms@mukt.cz

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Tato služba umožňuje občanům, aby prostřednictvím svého 
mobilního telefonu s fotoaparátem (eventuelně e-mailu) odeslali 
na městský úřad fotografii místa, které narušuje veřejný pořádek 
a čistotu města (rozbitá lavička, rozbitý chodník či vozovka, 
neudržovaná zeleň, nefunkční veřejné osvětlení, skládka odpadu, 
poškozené dopravní značení, odstavený vrak apod.)
Takovou zprávu občan odešle z mobilního telefonu jako MMS 
(multimediální zprávu) na tel. číslo 736 303 304 (podrobnosti 
odeslání viz níže) nebo s využitím mobilních datových přenosů na 
e-mail . Místo lze také vyfotografovat digitálním 
fotoaparátem, fotografii stáhnout do počítače a odeslat ji jako 
běžný e-mail.
Pro jednoznačnou identifikaci je nutné připsat do doprovodného 
textu údaje, které konkretizují daný problém (název ulice, 
označení veřejného prostranství, křižovatka, event. GPS 
souřadnice apod.)
Fotografie bude přijata do informačního systému radnice. 
Odpovědní pracovníci označí datum přijetí a osobu či subjekt 
odpovědný za zjednání nápravy. Nebude-li fotografie porušovat 
zákon na ochranu osobních údajů, bude umístěna na 

. Po vyřešení zobrazeného 
problému bude k fotografii připsán datum řešení, případně důvod, 
proč konkrétní situaci řešit nelze nebo odpovědnou instituci, které 
problém náleží.
Jediným cílem tohoto nového stylu práce je upozorňovat 
prostřednictvím fotografií na místa, která se obyvatelům města 

mms@mukt.cz

www.klatovy.cz/mukt/mms.asp

nelíbí a tímto způsobem tak přispět ke zjednání nápravy.
Jak z popisu celého systému vyplývá, nejoperativnější je použití 
mobilních telefonů vybavených fotoaparátem, bude ale 
samozřejmě možné posílat i fotografie pořízené digitálním 
fotoaparátem.
Zároveň je potřeba vzít v úvahu i určitou prodlevu mezi zasláním 
fotografie a jejím zobrazením a následným řešením. V případě 
havarijní situace, která nesnese odklad, je nutné kontaktovat 
Městskou policii (tel. 376 347 207), která bude nápomocna při 
řešení.
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Informace 

z Kontaktního pracoviště

úřadu práce v Klatovech

Kontaktní pracoviště ÚP v Klatovech oznamuje, že 
v pátek není úřední den, ale příjem všech typů žádostí je 
zajištěn od 8 – 13 hod. Důvodem je nárůst nových agend 
a s tím spojená potřeba realizace sociálních šetření mimo 
pracoviště úřadu práce.

V současné době Úřad práce ČR realizuje projekt v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je 
nazván „Vzdělávejte se pro růst!“. Projekt je zaměřen na 
podporu zaměstnavatelů, kteří mají nyní předpoklady svou 
firmu rozvíjet a v této souvislosti potřebují odborně 
vzdělávat stávající i nově přijaté zaměstnance. Cílem 
projektu je tedy finančním příspěvkem podpořit odvětví 
české ekonomiky s růstovým potenciálem a významným 
podílem na tvorbě HDP, tedy strojírenství, terénní sociální 
služby, stavebnictví, nezávislý maloobchod a odpadové 
hospodářství. 

Administrativně tento projekt zajišťují krajské pobočky 
Úřadu práce ČR a jejich kontaktní pracoviště, v rámci 
klatovského okresu je to pak Kontaktní pracoviště ÚP 
v Klatovech, Krameriova 180. 

O finanční příspěvek mohou zaměstnavatelé žádat za 
předpokladu, že se jejich činnost týká uvedených odvětví 
a zároveň přijali nové pracovníky, které je nutno vyškolit či 
rekvalifikovat nebo pro svou činnost potřebují zvýšit 
odborné znalosti a dovednosti nynějších zaměstnanců.  
Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek 
jak na vzdělávání (kurz) svých zaměstnanců, tak i na úhradu 
mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu 
jejich účasti na vzdělávání.

Žádosti o dotaci se podávají na kontaktní pracoviště 
Úřadu práce ČR, pro okres Klatovy konkrétně na kontaktní 
pracoviště v Klatovech, Krameriova 180 (II. patro) a lze je 
předkládat průběžně s tím, že vzdělávací aktivity musí být 
ukončeny nejpozději do 31. 5. 2013. Podrobnosti o projektu 
včetně návodu jak postupovat při podávání žádostí zájemci 
naleznou na www stránkách projektu:

- nebo na telefonních číslech kontaktního
pracoviště v Klatovech:
950 128 451, 950 128 450

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_
vzdelavejte_se_pro_rust~

informace poskytl
Úřadu práce Klatovy

Podpora města Klatov 

na sportovní a kulturní 

aktivity města do 18 let
Do 31. března 2012 mohou organizace, které působí na území 

města Klatov opět podávat žádosti na pravidelnou činnost dle 
platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatov. 
Podkladem pro její přiznání musí být v tomto jarním termínu 
seznam aktivních členů, kteří v tomto roce dovrší maximálně 18 
let věku, včetně jejich bydliště a data narození. Taktéž je nutno 
uvést i výši členských příspěvků a rozpis schůzek (tréninků).

Podrobné zásady pro poskytování dotací a také tiskopis 
žádostí naleznete na internetových stránkách města Klatov. Je 
možné si jej i osobně vyzvednout na odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. březen 2012, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města MěÚ, 
4.patro, č. dveří 29, nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně, poštou) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města
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Město Klatovy vypsalo dne 1. 3. 2012 další, v pořadí již 
XXXVI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů, schválilo 
zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne 15. 11. 2011 
novou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví 
bytů. Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách 
domu (silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), 
lhůta splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 
100 000 Kč na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti 
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí 
půjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít 
žadatel v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto 
povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné 
stavební povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení 
stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas 
společenství nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti 
se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší 
než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být 
starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, tel. 
376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXVI. kola je do 8. 6. 2012. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží do konce měsíce 
června 2012.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Vážené čtenářky a čtenáři,

rádi bychom Vás infor-
movali o aktivitách odboru 
sociálních a zdravotních věcí 
Městského úřadu v Klatovech, 
který v rámci projektu zdravé 
město připravuje i na letošní 
rok zajímavé akce. Vzhledem 
k tomu, že Národní síť zdra-
vých měst, jejímž je naše 
město od 20. 11. 2011 oficiál-
ně členem, vyhlásila rok 2012 
„Rokem seniorů“ a „Rokem 
přátelským rodině“, naše 
projekty navazují též na tato 
témata.

Ve spolupráci s Policií ČR 
v rámci projektu předcházení 
kriminality u seniorů proběhla 
první přednáška s videopro-
dukcí modelových situací 
v Klubu seniorů v Klatovech, 
následující se uskuteční 
v Klubu vojenských důchodců 
a ve Svazu zdravotně postiže-
ných Šumava. Pro starší spo-
luobčany v rámci projektu 
„Moje bezpečná cesta po 
městě“ připravujeme sérii 
přednášek s tématikou zdra-
vověda, dopravní předpisy, 
bezpečný pohyb po komuni-
kacích nejen autem, na kole, 
ale i pěšky.

Pro žáky základních škol 
opět za podpory Policie ČR 
a Městské policie se uskuteční 

projekt „Moje bezpečná cesta 
do školy“, který zahrnuje 
nejen opakování dopravního 
značení, zásady bezpečného 
pohybu po komunikacích ve 
městě, ale i praktický nácvik 
přecházení hlavně u dětí 
prvních ročníků. Nejen u to-
hoto projektu rádi využijeme 
nabídku spolupráce pana 
M. Langa, který má bohaté 
zkušenosti s proškolováním 
všech věkových skupin oby-
vatelstva.

Zároveň naše školy obdr-
žely nabídku přednášek a se-
minářů na téma Prevence 
proti rakovině děložního číp-
ku“, Prevence proti rakovině 
prsu“, Porucha přijímání 
potravin“ a Na kole dětem“. 
Přednášku s praktickou ukáz-
kou jízdy na vysokém kole, 
ale hlavně informacemi, že 
pohyb je pro každé dítě důle-
žitý, přiveze do Klatov pan 
Josef Zimovčák.

Rádi bychom Vás pozvali 
v rámci projektu „Den pro 
Zemi - vítání jara“ v sobotu, 
dne 31. 3. 2012 od 9.00 hodin 
do 15.00 hodin do prostor 
Dominikánského kláštera, 
Plánická 174, Klatovy. Zde si 
můžete sami zdarma uplést, 
za podpory našich lektorů, 
vlastní velikonoční pomlázku, 
nabarvit vajíčka, vyrobit 

„

„
„

„

ošatky a košíčky z pedigu, 
píšťalky, či drobné keramické 
výrobky s jarní tématikou. 
V prostoru kláštera budou 
vystaveny i trojrozměrné 
objekty z druhotných surovin, 
vytvořené žáky klatovských 
základních škol, Domu dětí 
a mládeže a i ostatních mla-
dých kolektivů. Všem výtvo-
rům můžete dát svůj hlas buď 
během 31. 3. 2012 a nebo na 
webu města Klatovy. Vítěz 
obdrží pro celý kolektiv 
volnou vstupenku do klatov-
ského bazénu, za druhé místo 
je možné opět s celým 
kolektivem navštívit zdarma 
sportovní areál klatovského 
bazénu, kde je k dispozici 
vodní fotbal, pétanque a další  
a za třetí místo nabízíme 
návštěvu Mercandiniho sadů 
s odborným výkladem a pro-
hlídku skleníků Technických 
služeb města Klatovy. Během 
tohoto dne Úhlava o.p.s. 
vyhlásí vítěze fotografické 
soutěž „Příroda očima dětí“. 
Zároveň bude otevřen Denní 
stacionář ČCE v Klatovech, 
kde si můžete prohlédnout 
vybavení kuchyně, vyrobené 
na základě získaných finanč-
ních prostředků během Do-
bročinného vánočního bazaru 
v prosinci loňského roku. 
Drobné předměty ve svých 

stáncích budou k prodeji na-
bízet Diakonie ČCE Klatovy, 
SOU Domažlice a ostatní 
neziskové organizace. Tento 
projekt se uskuteční za laska-
vé podpory lektorů z Úhlavy 
o.p.s., SŠZP v Klatovech 
a jejích dobrovolníků pod 
vedením Mgr. J. Toušové, 
Mgr. I. Sieberové z Muzea 
Dr. Hostaše, našich základ-
ních škol, Domu dětí a mláde-
že a dalších příznivců.

V rámci projektu „Den pro 
Zemi“ Lesy České republiky, 
Lesní správa Klatovy, nabídla 
všem klatovským školám 
přednášky s lesnickou téma-
tikou i návštěvu Arboreta 
v Chudenicích s odborným 
výkladem. Těší nás, že i tato 
organizace má zájem o spolu-
práci s Městem Klatovy 
v oblasti zdravého města.  

Průběžně Vás budeme 
i nadále informovat o všech 
dalších aktuálních akcích 
a těšíme se i na Vaše podněty 
na e-mail adrese:

Ing. Věra Schmidová 
koordinátorka Komunitního 

plánování a projektu 
Zdravé město

vschmidova@mukt.cz

Zdravé město Klatovy

Výstava Malíři prostých motivů
Tak se jmenuje nová 

expozice v Galerii U Bílého 
jednorožce v Klatovech, která 
byla otevřena v sobotu 11. 
února 2012. Výstava, která se 
koná pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje, Milana 
Chovance, přináší významná 
díla tří malířů českého 
krajinářství. Kurátor výstavy 
PhDr. Jaromír Zemina před-
kládá publiku obrazy Anto-
nína Chittussiho, Antonína 
Slavíčka a Jindřicha Pruchy, 
výtvarná díla jsou převážně 

zapůjčena z Národní galerie 
v Praze a z partnerských 
galerií z různých koutů České 
republiky. 

Autoři obrazů byli vybráni 
především díky své prová-
zanosti a návaznosti, Slavíček 
totiž navázal na Chittussiho 
a Prucha zase na Slavíčka.  
Spojnice v jejich tvorbě 
představuje hlavně vztah ke 
skutečnosti, objevující krásu 
prostoty a všednosti. Všichni 
tito tři malíři ve svých dílech 
zvěčňují jak venkovské, tak 

městské motivy, Chittussi 
především v Paříži, Slavíček 
a Prucha v Praze. Tak bylo 
povzneseno české krajinářství 
na světovou úroveň a po-
stupně se vytvořila nová 
tradice v českém malířství. 

Jejich význam spočívá 
také mimo jiné v tom, že 
svými malbami, značně při-
spěli k vlastenectví doby, 
Čechům svými obrazy před-
stavovali krásu rodné země. 
Tyto obrazy zasáhnou 
každého, kdo miluje přírodu, 

malířství a pohled do české 
krajiny.

Výstava bude otevřena
do 9. dubna 2012.

Martin Boček
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V sobotu 25. 2. 2012 byla 
slavnostně do provozu uve-
dena staronová cisternová 
stříkačka Tatra 815 CAS 
klatovských dobrovolných 
hasičů.

Město Klatovy využilo 
v loňském roce dotaci Plzeň-
ského kraje na technické 
zhodnocení cisternových au-
tomobilních stříkaček, v sou-
ladu s podmínkami dotace 
vložilo vlastní prostředky 
a výsledkem je špičkově 
vybavené vozidlo, které snese 
srovnání s novými, mnohem 
dražšími vozidly stejné ka-
tegorie.

Kromě bohatého vybavení, 
které zahrnuje čerpadla, 
elektrocentrálu, rozbrušovací 
a motorovou pilu, lanový na-
viják, vyprošťovací zařízení 
k autonehodám a mnoho 
dalšího, je tou nejviditelnější 
změnou nová kabina, která 
byla dříve pro 4 hasiče a nyní 
po přestavbě pojme 6 členů 
zásahové jednotky.

Původní zkorodovaná 
nádrž byla vyměněna za nádrž 
z nerezového materiálu, a to 

včetně vlnolamů. Nerezové 
a hliníkové materiály jsou 
použity i v jiných částech 
vozidla, např. v platech na 
uložení požárního příslu-
šenství, skříních pro požární 
materiál, roletách apod.

Nové vozidlo je nyní 
vhodné pro všechny druhy 
zásahů (kromě chemických 
havárií), ať už se jedná o po-
žáry, živelné pohromy nebo 
dopravní nehody.

Zhotovitelem technického 
zhodnocení cisterny je firma 
Požární technika Komet 
Pečky, ale velký podíl na cel-
kovém výsledku mají velitel 
jednotky Pavel Lajpold 
a starosta sboru Jiří Vítovec. 
Nejenže jsou autory mnohých 
technických detailů a úprav, 
které byly v průběhu rekon-

strukce zrealizovány, ale díky 
neúnavným kontrolám prů-
běhu prací u zhotovitele do-
kázali doslova „vypiplat“ ze 
staré osmsetpatnáctky zá-
sahový skvost, který se mezi 
technikou jiných sborů, ať už 
dobrovolných nebo profe-
sionálních, v žádném případě 
neztratí.

Děkujeme tedy nejen pá-
nům Lajpoldovi a Vítovcovi, 
ale celému klatovskému 
dobrovolnému sboru a pa-
radoxně přejeme co nej-
méně zásahů s novým 
vozidlem.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Staronová technika klatovského

sboru dobrovolných hasičů

Staronová technika klatovského

sboru dobrovolných hasičů

foto SDH KlatovyStará cisterna před renovací

foto Jiří JiříkSlavnostní předání staronové cisternové stříkačky Tatra 815 CAS
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lých sídlištních celků. 
Záměr reaguje na aktuální 

potřeby obyvatel sídliště. 
Vzniknou nová parkovací 
místa, opraveny budou ob-
služné komunikace a cesty 
uvnitř sídliště. Nabídku stá-
vajících hřišť mohou rozšířit 
další sportoviště. Bude do-
plněn mobiliář (lavičky atd.), 
změn doznají i zelené odpo-
činkové plochy. Vzhledem 
k jejich stáří vyžadují poměr-
ně zásadní údržbu a obnovu.

Po dokončení prací by měl 
prostor sídliště odrážet 
představy obyvatel o jeho 
využití. Proto chceme, abyste 
se již na samém počátku zapo-
jili se svými náměty do pří-
pravných projekčních prací. 
Po anketě na městských we-
bových stránkách a dotazní-
kovém šetření přímo v sídlišti 
bude ještě následovat veřejné 
projednání navrhovaného 
řešení. 

Realizaci bychom v pří-
padě úspěchu dotační žádosti 
chtěli zahájit příští rok. Pro-
bíhat bude minimálně ve třech 
etapách. V rámci každé etapy 

budou řešeny logické sídlištní 
celky ohraničené hlavními 
komunikacemi (Podhůrecká, 
Cibulkova, Družstevní). Úpl-
né dokončení předpokládáme 
v roce 2018.

Před dvěma desítkami let 
byla panelová sídliště pova-
žována za území, která by 
jako zanedbaná a „šedivá“ 
měla být časem nahrazena 
jinými formami bydlení. Od té 
doby se hodně změnilo. 
Většina domů a bytů má své 
privátní vlastníky, kteří se 
o ně pečlivě starají nejen po 
stránce technické, ale dávají 
jim i pestřejší a přívětivější 
tvář. Myslím, že to nikdo 
nemůže přehlédnout. Zároveň 
majitelům leží na srdcích 
i bezprostřední okolí domů, 
kde žijí. Regenerace panelo-
vých sídlišť je cestou k výraz-
nému zvýšení kvality bydlení, 
na které se navíc můžete 
aktivně spolupodílet.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  24. 4. 2012

Pátek  4. 5. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  15. 5. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Sídliště „Pod Hůrkou“Sídliště „Pod Hůrkou“

Vážení spoluobčané,

po úspěšném dokončení 
projektu Regenerace pane-
lového sídliště Pod Koníčky 
rozhodlo Zastupitelstvo města 
Klatov o přípravě úprav dal-
šího hustě osídleného území. 
Vybráno bylo největší kla-
tovské sídliště Pod Hůrkou, 
které se potýká s nedostatkem 
parkovacích míst, hracích 
a odpočinkových ploch. 
K projektu chceme přistoupit 
i s ohledem na možnost čerpat 
na jeho realizaci státní dotace 
na podporu obnovy rozsáh-

Vybráno z obsahu:

Pohled z Družstevní ulice. 2x foto Rudolf LangPohled od křižovatky ulic Podhůrecká a Cibulkova.

Zmizí herny z Klatov?
strana 2

Závěrečný účet - příjmy
strana 3 a 4

Sběr nebezpečného odpadu
Jarní úklid

umístění velkoobjemových 
kontejnerů
strana 5

Komunikace - duben 2012
strana 6

Fond rozvoje bydlení
XXXVI. kolo řízení

strana 7

Barokní jezuitské 
Klatovy 2012

+ probíhající investiční akce
strana 8
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Vážení čtenáři,

na otázku v nadpisu odpo-
vědělo zastupitelstvo města 
v únoru letošního roku že ano, 
a hned. Pro město tím věc 
skončila jen zdánlivě, pod po-
vrchem se bojuje dál. Podí-
vejme se na některé momenty.

Jak vypadá aktuální situace 
okolo heren v Klatovech?  

Obecně závaznou vyhláš-
ku, zakazující hazard v Klato-
vech, shledalo ministerstvo 
vnitra, jako kontrolní orgán, 
v souladu se zákonem. 
Městský úřad ji doručil dne 
5. 3. 2012 ministerstvu financí  
se žádostí, aby s každým 
provozovatelem hracího pří-
stroje na území města zahájilo 
správní řízení o odnětí licence. 
Na výsledek čekáme. Proti 
vytěsnění hazardu slýchám 
opakovaně dvě námitky: že 
město tím přijde o peníze a že 
jde o „podnikání jako každé 
jiné“. Je tomu tak pouze na 
první pohled.

Klatovy na zákazu heren 
finančně prodělají?

Příjem města Klatovy 
z provozu heren by v roce 
2011 činil přibližně 6 milionů 
korun. S finančním odborem 
našeho úřadu jsme spočetli, že 
na to, aby město získalo těchto 
6 milionů Kč, museli v Kla-
tovech občané prosázet za 
uplynulý rok více než 166 
milionů korun! Ty zmizely 
z města bez užitku. 
Podnikání jako každé jiné?

Na jedné straně provozova-
tel, který předem ví, že vydělá, 

ať hráč bude hrát jakkoli. Na 
druhé straně zákazník-hráč, 
který žije nadějí na výhru, ale 
o němž je předem rozhodnuto, 
že v konečném součtu pro-
hraje. Pravidla jsou tak nasta-
vena. Skutečnost je ještě 
drsnější: na mezinárodní kon-
ferenci o obcích a hazardu 
v Brně dne 22. 2. t.r., konané 
pod záštitou ombudsmana, kde 
jsem představil postoj našeho 
města, byly popsány případy, 
v nichž provozovatelé tech-
nicky zasahují do konkrétní 
hry, aniž by o tom hráč, kte-
rého sledují na kameře, věděl. 
Taktika je zřejmá nalákat jej 
výhrou, aby o to víc pak 
prohrál.

Vztahuje se regulace měst-
skou vyhláškou na hrací 
karty a šipky?

Nevztahuje. K hospodě 
patří karty, šipky a další hry, ve 

–

kterých o výhře rozhoduje 
náhoda i umění hráče. Bohužel 
zákon o loteriích karetní hry 
částečně omezil tak, že 
pokerové turnaje musejí mít 
zvláštní povolení ministerstva 
financí. Na tom však obce nic 
nezmění.

Ministerstvo financí spojen-
cem hazardu

Ministerstvo financí ne-
dodržuje zákon o loteriích. 
V celorepublikovém měřítku 
předně nerespektuje obecně 
závazné vyhlášky obcí. Dále 
několikanásobně zvýšilo zá-
konem povolené maximální 
hranice sázek. Videoterminály 
povolovalo na 10 let (i na 
desítky let), ačkoli zákon 
mluví o 1 roce. Požadavky 
ombudsmana na dodržování 
zákona ministr financí více 
než rok odmítá. Do věci se 
vložila vláda, která ministrovi 

dne 14. 3. 2012  uložila svým 
usnesením č. 156 dodržovat 
zákon. Jde o přelomový 
moment v boji o hazard.

Ohromný byznys
V roce 2010 bylo prosá-

zeno v ČR 125 miliard korun, 
z toho výherní hrací přístroje 
a videoloterijní terminály (to, 
co bylo naší vyhláškou za-
kázáno) představují cca 102 
miliardy Kč. Zbytek jsou lo-
terie, kursové sázky a kasina. 
Zisk provozovatelů se odha-
duje na 27 miliard. (Jde o údaj 
MF, ale vzhledem k prová-
zanosti jeho zájmů a zájmů 
hazardního byznysu lze 
skutečná čísla předpokládat 
vyšší). Bude-li muset ministr 
financí vládu uposlechnout, 
propadne zisk provozovatelů 
meziročně přibližně o 20 mi-
liard Kč. O to se teď aktuálně 
hraje, tomu odpovídá také tlak 
na představitele obcí, aby 
hazard neregulovaly.

V Klatovech první herny 
couvají.

I když není dosud 
v Klatovech v jednotlivých 
případech ministerstvem roz-
hodnuto, již dvě herny z cel-
kových 25 odešly resp. provoz 
ve městě končí. Pochopily, že 
v Klatovech hazardu štěstí 
nepokvete. Osobně jsem 
poněkud skeptický k reakci 
ministra financí na usnesení 
vlády – řekl bych, že neupo-
slechne a vládě předloží 
„odlišný právní názor“, 
přičemž vratká vláda nebude 
ochotna věc vyřešit perso-
nálně. Máme ale pro takový 
případ připraveny právní 
kroky k ústavnímu soudu, 
který se v nedávné době opa-
kovaně vyjádřil ve prospěch 
obcí proti ministerstvu financí. 
Ústavní soud je nejvyšší 
instancí. Budeme-li dál 
postupovat jednotně, herny 
z Klatov zmizí.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Zmizí herny z Klatov?Zmizí herny z Klatov?
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Vážené dámy, vážení pánové,

Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání projednalo 
a schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2011. 
Zasedání zastupitelstva předcházela celá řada předchozích 
jednání – rozbory hospodaření, jednání finanční komise a finan-
čního výboru, jednání rady města. Samozřejmě i jednání s ve-
doucími odborů města – správců rozpočtových kapitol, 
s organizacemi a vedením města. 

O rozborech a výsledcích organizací města jsem Vás infor-
moval v minulém Zpravodaji. Přejděme tedy k rozpočtu města.

Město v roce 2011 hospodařilo s násled. příjmy a výdaji:

Město vykázalo za rok 2011 příjmy ve výši 577,2 mil. Kč, 
výdaje ve výši 514,3 mil. Kč, po odečtení splátek úvěrů ve výši 
15,8 mil. Kč dosáhlo výsledku hospodaření ve výši 47,1 mil. Kč. 
Město v roce 2011 hospodařilo zodpovědně, vytvořilo přebytek 
příjmů nad výdaji. Připočteme-li k tomuto výsledku stav 
finančních prostředků z počátku roku (80,2 mil. Kč), dostaneme 
zůstatek finančních prostředků, kterým město disponuje koncem 
roku, ten je dán částkou 127,3 mil. Kč.  

Podívejme se nejprve podrobněji na příjmy města. Abychom 
pochopili kontext čísel, porovnáme v následující tabulce příjmy 
za poslední čtyři roky:

Dotace: z celkové částky 272,1 mil. Kč představují 
investiční dotace 58 mil. Kč, neinvestiční pak 214,1 mil. Kč. 
Nejvýznamnější investiční položkou je doplatek dotace na čisté 
město (42 mil. Kč). Mezi neinvestičními dotacemi dominují tzv. 
sociální transfery : příspěvek na péči (osobám oprávněným dle 
sociálního zákona) ve výši 128,1 mil. Kč a dávky sociální péče 
pro těžce zdravotně postižené občany (36,1 mil. Kč). V obou 
případech jde o položky, které rozpočtem města jen „protečou“, 
neměli bychom je brát v úvahu při analýzách rozpočtu. Zajímavé 
jsou „dotace“, jimiž stát refunduje část výdajů, které městu 
vznikají s výkonem činností, které na ně stát „přenesl“ – na tzv. 
„přenesený výkon státní správy a školství .“ Na tento titul jsme 
v minulém roce dostali 35,8 mil. Kč, na výkon sociálně právní 
ochrany dětí 3,2 mil. Kč a na výkon „přenesené působnosti 
v oblasti sociálních služeb“ 1,4 mil. Kč. Za hrozivě znějícími 

názvy dotačních titulů se, opa-
kuji, fakticky skrývá činnost 
města v zastoupení českého 
státu – výkon státní správy.

Kapitálové příjmy: cel-
kový příjem ve výši 22 mil. Kč 
lze rozdělit na příjem z prodeje 
pozemků (5,8 mil. Kč), příjmy 
za prodej bytů (7,3 mil. Kč), 
příjem za prodej plynofikace 
„Chaloupky“ (5,7 mil. Kč), 
přijatou dotaci na cyklostezku 
Praha-Mnichov (3 mil. Kč) a dary a příspěvky na investice 
0,2 mil. Kč.

Nedaňové příjmy: Významný podíl tohoto druhu příjmu na 
rozpočtu je u každého města znakem jeho bohatství. Jde totiž 
o příjmy vznikající z „funkce majetku města“ – nájmy (pozem-
ků, budov), podíly a dividendy od obchodních společností, na 
nichž se město podílí, jsou zde ovšem zahrnuty i sankční platby, 
jež město vybírá a splátky půjčených prostředků.

Dominantní položkou nedaňových příjmů rozpočtu města 
Klatov jsou nájmy. Jejich přehled (v dělení rozpočet/skutečnost) 
dává následující tabulka – údaje jsou v tis. Kč:

Daňové příjmy – záměrně o nich hovořím „až nakonec“, byť 
jsou z hlediska hospodaření města rozhodujícím příjmem.

Jejich celkovou relaci popisuje následující graf a tabulka :

Tabulka i graf popisují jednotlivé druhy daní a poplatků 
a jejich vývoj v létech 2008 až 2011. Graf i tabulka dokumentují 

Závěrečný účet – příjmy.Závěrečný účet – příjmy.

Položka Tis. Kč – 2011

Příjmy

Výdaje

Saldo příjmy - výdaje

Splátky úvěrů

514.373

Výsledek 2011

-

vliv

577.224+

62 851

15.787

47.064

-

-

=

Položka URO 2011
tis. Kč

Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.

Klatovská teplárna a.s.

Šumavské vodovody a kanalizace

Technické služby města Klatov

4.680

Lesy města Klatovy - pozemky

Správa nemovitostí Klatovy

Lesy města Klatovy - objekt

2.400

32.890

3.150

107

720

36

Odbor rozvoje města

Hospodářský odbor stavby

Hospodářský odbor pozemky

Celkem

1.200

0

461

45.644

Skut. 2011
tis. Kč

5.230

2.353

32.350

3.150

106

634

35

1.483

174

411

45.944

Životní prostředí - rybník 0 18

pokračování na straně 4
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rozhodující vliv tzv. sdílených daní na tomto druhu příjmů, 
nicméně ani různé poplatky a odvody nejsou zanedbatelné 
(jejich podrobný přehled – viz ). To samé platí 
i o dani z nemovitostí.

Sdílené daně, jejich vývoj a strukturu ilustruje následující 
tabulka a graf – údaje jsou opět v tis. :

Vyjdeme-li z premisy, že sdílené daně (s určitým zpožděním) 
odrážejí vývoj ekonomiky jako celku a že to, co město obdrží od 
státu ve formě sdílených daní,  je analogií toho, co stát na těchto 
daních vybere, pak lze dovozovat z „našich dat“, zajímavé 
závěry (pozor na změny sazeb a systému zdanění!). Za 
povšimnutí např. stojí vývoj daně z příjmů OSVČ a právnických 
osob - je zřejmé, že nedávná krize v tomto případě teprve 
doznívá (tyto subjekty mají zákonné právo uplatnit tzv. daňové 
ztráty). Oproti roku 2008 jsme na těchto dvou daních v roce 
2011 inkasovali o více než 30 mil. Kč méně. Stabilizoval se 
naopak příjem z daně z příjmů ze závislé činnosti (nově přijaté 
daňové změny však výši této daně do budoucna sníží). 
Překvapivý je výsledek DPH, jeho výklad by si však zasloužil 
více řádek, než je mi v tomto textu dáno.

Vážení čtenáři, v příštím Zpravodaji Vás budu informovat 
o vývoji výdajů rozpočtu 2011 a dále Vám nabídnu určitý pohled 
na město coby firmu. Doposud jsme vždy hovořili jen o rozpočtu 
příjmů a výdajů. Města však nově účtují i o výnosech 
a nákladech (jak účtují podnikatelské subjekty) a lze sestavit 
jejich výsledovku nebo-li účet zisků a ztrát a samozřejmě 
i rozvahu. Ta hovoří o majetku města (aktivech) a o způsobech 
jeho financování (pasiva), i tom je třeba hovořit.

Přeji Vám hezký začátek jara.

www.klatovy.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

dokončení ze strany 3

Michal na hraní
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, 

umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na 
světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? 
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a 
tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s 
rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Dětské pořady 
Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství 
nadšených a pravidelných diváků. 

Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu 
humoru, založenou na věcech které děti denně obklopují, které znají a 
jen udiveně sledují co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád 
Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si v 
hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom 
dávají smysl. 

Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou! 
Předprodej vstupenek v KD, tel.: 376 370 922

Zveme Vás… V Městské kulturním středisku v Klatovech
vystoupí dne 15. 4. 2012 od 14:00 hodin 

oblíbený herec Michal Nesvadba s dětským představením
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upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 9. 4. 2012 do 29. 4. 2012 na 
území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích 
dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na 
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady 
a výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, 
monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly 
znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel. Zároveň 
žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např. vyřazený 
nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Město Klatovy

Jarní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

9. 4. 2012 – 15. 4. 2012

16. 4. 2012 – 22. 4. 2012

23. 4. 2012 – 29. 4. 2012

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice
Štěpánovice, Točník, Otín,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo)
Zahrádky Na Markytě,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

Tajanov, 
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Věckovice, Tupadly, 
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice

Kal, Kydliny, Habartice,

Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové 
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.), 
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy, 
ředidla apod.

 Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:

pondělí - pátek: 12.00 - 19.00
sobota: 14.00 - 19.00
neděle: 14.00 - 20.00

Město Klatovy uskuteční ve dnech 12. 4. 2012 až 24. 4. 2012

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je 
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné. 
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu 
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní 
době. 
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy 
sběrného dvora.

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah 
k životnímu prostředí.

Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb. 
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
ráda bych Vás informovala, 

že do soutěže o nejzajímavější 
trojrozměrný objekt, kterou 
zorganizovalo Město Klatovy 
v rámci projektu Zdravé město, 
se přihlásila většina klatovských 
škol, včetně Základní školy 
Hálkova ulice v Klatovech a také 
Dům dětí a mládeže Klatovy.

Každý pojal výrobu těchto 
objektů trošku jinak – sešly se 
nám opravdu velice zajímavé 
výtvory jako například EKO 
dům, hastrman, slunce, Rákos-
níčkův strom – vše je vyrobeno 
z druhotných surovin.

Pro velký zájem budou 
všechny výtvory vystaveny na 

webových stránkách města 
Klatovy v sekci fotogalerie, kde 
můžete svým favoritům věnovat 
hlas. Hlasování je prodlouženo 
do 15. 4. 2012 a v příštím Klatov-
ském zpravodaji zveřejníme 
oceněné výtvory.

Zároveň během akce „Den 
pro zemi – Vítání jara“, pořádané 
dne 31. 3. 2012 odborná komise 
vybrala další 2 zajímavá díla 
a všem třem oceněným budou 
ceny následně předány. Vítěz 
obdrží pro celý kolektiv volnou 
vstupenku do Klatovského bazé-
nu, za druhé místo je možné opět 
s celým kolektivem navštívit 
zdarma sportovní areál Klatov-
ského bazénu, kde je k dispozici 
vodní fotbal, pétanque a další a 

za třetí místo nabízíme návštěvu 
Mercandiniho sadů s odborným 
výkladem pana Petera Pošefky 
a prohlídku skleníků Technic-
kých služeb Města Klatovy.

Děkujeme všem, kteří se této 
soutěže zúčastnili a hlavně všem, 
kteří se podíleli zdarma organi-
začně na akci „Den pro Zemi-
Vítání jara“ ať jako dobrovolníci 
nebo lektoři v tvořivých dílnách. 
Velký dík patří také našim 
seniorům za výborné cukroví a 
Úhlavě o.p.s., jmenovitě Ing. H. 
Hnojské a Ing. V. Kohoutovi. 
Nesmíme zapomenout ani na 
kolektiv lektorek pod vedením 
Mgr. Ivany Sieberové, kolektiv 
lektorek ze Střední zemědělské 
a potravinářské školy a samozřej-

mě i na Mgr. E. Brůhovou a Petru 
Pavlíčkovou, DiS z Denního sta-
cionáře ČCE, pracovnice Oblast-
ní Charity Klatovy a dobrovol-
níky ze Střední zemědělské a po-
travinářské školy v Klatovech 
a z Gymnázia v Klatovech. Velké 
poděkování patří také manželům 
Vítovcovým z Běšin a MVDr. V. 
Brandovi za ukázky pletení 
pomlázek a výrobu dřevěných 
píšťalek.

Naše největší díky Vám 
všem, kteří jste se aktivně 
zapojili během tohoto dne do 
všech nabízených aktivit !

Ing. Věra Schmidová 
koordinátor Komunitního pláno-

vání a projektu Zdravé město

Den pro Zemi – Vítání jara – Soutěž o nejzajímavější trojrozměrný objekt
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 byly 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově 
a výstavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhly do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Ve druhé etapě v roce 2012 budou vybudovány dvě nové okružní 
křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice a v místě 
křížení se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň bude přebudována okružní 
křižovatka u čističky odpadních vod. Výstavba okružních křižovatek 
si vyžádá nezbytná dopravní omezení. Okružky na výjezdu na 
silnici I/22 a do Koldinovy ulice (u ČOV) budou prováděny za 
částečné uzavírky při omezeném provozu. Okružka mezi 
Tajanovem a Kalem bude prováděna za úplné uzavírky silnice 
III/0228. Předběžný termín uzavírky je od 15. 6.  do 31. 7. 2012. 
Objízdná trasa bude vyznačena po komunikacích. V této době 
nebude moci projíždět ani linková doprava.
Dále budou provedeny konstrukční vrstvy všech nových komunikací 
vystavěných na „zelené louce“.
Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma 
Glosse – počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na 
stavbě vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, 
chodníku, veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Termín dokončení do 
31. 10. 2012.
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek 
včetně odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného 
osvětlení, kanalizace a vodovodu. Obě ulice jsou prováděny za 
částečné uzavírky. Termín dokončení do 20. 8. 2012.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikace 
v ulici Dr. Riegra od 10. 4. 2012 začne odfrézováním starého 
povrchu vozovky celá tato akce v ulici Dr. Riegra včetně křižovatky se 

 – 

 – 

 – 

Komunikace v měsíci dubnu 2012

Studentskou ulicí, 11. 4. započne rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
následovat bude rekonstrukce plynovodu, vybudování nových uličních 
vpustí a nový povrch vozovky a dvou částí chodníků.
Celá akce bude prováděna za úplné uzavírky po ucelených částech 
(Studentská-Maškova, Maškova-Žižkova), přístup pro pěší 
k nemovitostem bude zabezpečen. V době od 10. do 14. 4. bude 
odkloněna doprava MHD ze Studentské do Plánické ulice.
Termín dokončení je stanoven nejpozději do 10. 8. 2012.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádí průběžnou drobnou 
opravu poškozených komunikací po zimě. 

Ve městě je prováděna pokládka optických kabelů pro různé 
investory.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Euroklíče zdarma pro 
osoby se zdravotním postižením

a rodiny s dětmi

K

 

čemu je dobrý Euroklíč?
Umožňuje osobám s omezenou pohyblivostí a orientací, ale také maminkám s malými dětmi do 3
let, zařadit se plnohodnotně do společenského života. 

EUROKLÍČ otevře prostřednictvím speciálního jednotného EUROZÁMKU dveře do bezbariérových
sociálních zařízení ve veřejných budovách (kulturní instituce, úřady, nádraží, nákupní centra,
benzinové pumpy, restaurace), zprovozní technická kompenzační zařízení, jako jsou výtahy, svislé
a schodišťové plošiny apod., a zajistí tak jejich rychlou a důstojnou dostupnost 

V České republice je prozatím osazeno speciálními Eurozámky cca 360 míst, v Plzni a Plzeňském
kraji je jich nainstalováno prozatím 72. 

Jde o mezinárodní projekt - Euroklíč lze použít po celé Evropě i USA. 

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Držitel průkazky TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient

Rodiče s dětmi do 3 let

Kde v Klatovech?
Prostory Svazu zdravotně postižených Šumava, Vídeňská 9, Klatovy, každý sudý čtvrtek 8.00 – 11.00.
Kontakt: Mgr. Irena Macháčková, NRZP, 736 751 217.

Euroklíč distribuují také: 
Národní rada osob se zdravotním postižením, Nám. Republiky 28, Plzeň, 377 224 879, plzen@nrzp.cz,
pondělí – pátek 9 – 12 a pondělí a středa také 13 – 17

a  vybraná mateřská centra (www.materska-centra.cz/kraje).

Seznam míst osazených eurozámky je dostupný v každém distribučním místě nebo na webu
www.euroklic.cz.

Ulice Dr. Riegra. foto Rudolf Lang
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Město Klatovy vypsalo dne 1. 3. 2012 další, v pořadí již 
XXXVI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů, schválilo 
zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne 15. 11. 2011 
novou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů. 

Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách 
domu (silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), 
lhůta splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 
100 000 Kč na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti 
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí 
půjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít 
žadatel v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto 
povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné 
stavební povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení 
stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas 
společenství nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti 
se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší 
než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být 
starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, tel. 
376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXVI. kola je do 8. 6. 2012. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží do konce měsíce 
června 2012.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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DUBEN 2012

Dámy a pánové, vážení čtenáři Zpravodaje,

dovolte mi, abych Vás pozval na Barokní jezuitské Klatovy, 
které se uskuteční v prostorách Městské knihovny Klatovy, 
jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 
a sv. Ignáce a v katakombách ve dnech 27. až 29. dubna 2012.

Pod patronací klatovského starosty pana Mgr. Rudolfa 
Salvetra, plzeňského biskupa pana Mons. Františka Radkovského 
a provinciála českých jezuitů pana P. Ing. Františka Hylmara, SI 
se již po šesté můžete zúčastnit tradičního programu, který spojuje 
mluvené slovo, hudbu, liturgické slavnosti. Jeho smyslem je 
připomenout významnou část klatovské historie a hledat sou-
vislosti minulosti, současnosti i budoucnosti.

Významným hostem letošního ročníku bude architektka 
světového jména paní Eva Jiřičná, která ke klatovské veřejnosti, 
a nejen k ní, promluví o architektuře, o svém díle, představí nám 
i nový spojovací můstek mezi jezuitskou kolejí a kostelem - 
prampouch.

Se svou knihou (zřejmě s názvem Barokní jezuitské Klatovy) 
nás seznámí pan Mgr. Miroslav Herold a paní PhDr. Kateřina 
Bobková. Kniha je výsledkem několikaleté práce, jejíž inspirací 
byla nejen historie klatovských jezuitů, ale i stejnojmenný 
projekt.

V neposlední řadě se můžeme těšit na hudební vystoupení 
Kolegia pro duchovní hudbu, které připravilo requiem Michaela 
Haydna a mši Dominicus od Wolfganga Amadea Mozarta.

Duchovní slovo je již tradičně vyhrazeno plzeňskému 
biskupovi panu Mons. Radkovskému a provinciálu českých 
jezuitů panu P. Františku Hylmarovi, SI.

Program:
Pátek 27. 4. v 18:00 (katakomby): Zamyšlení P. Františka 
Hylmara, SI na téma Memento mori.
Sobota 28. 4. dopoledne (společenský sál Městské knihovny 
Klatovy) : Představení knihy Barokní jezuitské Klatovy, autoři 
P. Miroslav Herold, SI a Kateřina Valentová - Bobková. 
Sobota 28. 4. odpoledne (společenský sál Městské knihovny 
Klatovy + prampouch): Prezentace ateliéru paní Evy Jiřičné a díla 
této významné české architektky.
Sobota 28. 4. v podvečer (jezuitský kostel Klatovy) : Requiem za 
spásu duší lidí pohřbených v katakombách, celebruje Mons. 
František Radkovský, hudba : Kolegium pro duchovní hudbu.
Neděle 29.4. dopoledne (jezuitský kostel Klatovy) : Mše sv. - 
celebruje P. František Hylmar, SI.

Program se stále upřesňuje, sledujte proto, prosím, 
 a . Zde naleznete též anotace 

jednotlivých vystoupení, medailonky vystupujících a informace o 
hudebních dílech, která v průběhu víkendu zazní. 

Ing. Václav Chroust
Klatovské katakomby, o.s.

www.katakomby.cz www.kk2010.cz

Barokní jezuitské Klatovy 2012 Informace o probíhajících 

akcích města Klatovy
„Riegrova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
Vodovod a kanalizaci je nutné rekonstruovat před plánovanou 
opravou povrchu místní komunikace. Rekonstrukci bude 
realizovat firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 
2,1 mil. Kč. Stavba zahrnuje výměnu stávajícího vodovodního 
potrubí včetně přepojení 20 ks domovních přípojek a výměnu 
stávající jednotné kanalizace za novou včetně výměny 7 ks 
revizních šachet a přepojení 24 ks kanalizačních přípo-
jek. Realizace proběhne od 10. 4. - 30. 6. 2012.

„Klatovy – stavební úpravy vodojemu Hůrka 2“
Stavební úpravy vodojemu – úprava a zateplení obvodového 
pláště, výměna oken a vrat, oprava střešní krytiny, instalace 
odvětrání provede firma ŠIMÁČEK – STAVBY s.r.o. Točník, 
termín realizace 04 – 07/2012, cena díla činí 2,4 mil. Kč.

Stavební úpravy v čp. 191/I. Klatovy (rest. Beseda), náměstí 
Míru
V objektu probíhá rekonstrukce bytů. Vzniknou zde 3 bytové 
jednotky o velikosti 2 x 2+1, 1+1 I. kategorie. Zhotovitelem 
stavby za cenu 2,5 mil. Kč je firma Klatovská stavební 
společnost s.r.o. Klatovy. Termín dokončení duben 2012.

Kompletní výměna lůžkového výtahu v DpS Újezdec 
u Mochtína
Stávající výtah bude vyměněn za výtah, který splňuje 
podmínky norem EU. Dodavatelem je firma VVS – české 
výtahy s.r.o. Vrané nad Vltavou, cena díla činí 1,4 mil. Kč.

Odstranění objektu na parcele č. 2822 v k.ú. Klatovy
Jedná se o opuštěný objekt bývalé klubovny na Křesťanském 
vršku, který není několik let využíván. Vyklizený prostor po 
objektu bude upraven, zatravněn a začleněn do plochy 
lesoparku. Demolici budou v měsíci dubnu realizovat 
Technické služby města Klatov.

Bližší informace k probíhajícím akcím poskytnou pracov-
nice odboru rozvoje města:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru, tel. 376 347 247, 
e-mail: 

Eva  Slabá ,  pracovnice  odboru ,  te l .  376 347 237,
e-mail: 

dpleskotova@mukt.cz

eslaba@mukt.cz

foto Rudolf Lang
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a velmi dobře udržovaným 
budovám našeho náměstí. 
Jejich výstavní prostory pak 
musí potěšit a poučit jak 
milovníky historické alchy-
mie, tak vyznavače moder-
ního umění. 

V měsíci květnu pravi-
delně otevíráme turistickou 
sezonu. Nejinak tomu bude 
i letos.

Zahájíme ji na náměstí 
celodenním programem v so-
botu 12. května. Po celé léto 
pak bude průběžně následovat 
celá řada kulturních pořadů 
pod širým nebem. Cílem je, 
aby si z rozmanité nabídky 
vybrali nejen turisté, ale 
především sami Klatované. 
Organizační zabezpečení akcí 
není jednoduchou záležitostí. 
O občerstvení se pochopitelně 

dokáží kvalitně postarat 
místní provozovny. Na straně 
města zůstává to méně po-
pulární, přesto velmi důležité. 
I druhý den ráno chceme, aby 
město vítalo návštěvníky čisté 
a uklizené. Přestože jsme od 
prvních májových víkendů 
výrazně posílili úklid 
vnitřního města, můžeme mu 
pomoci nejvíce každý sám 
svojí ukázněností. Úspěšný 
program nekončí posledním 
tónem, a večerním veselím, 
nýbrž až následnými ohlasy, 
které mohou všechny zúčast-
něné motivovat do další spo-
lečné činnosti nebo naopak…

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  22. 5. 2012

Úterý  5. 6. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  15. 5. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Turistická sezonaTuristická sezona

Vážení spoluobčané,

 slavnostním otevřením 
„prampouchu“ za účasti 
významné architektky Evy 
Jiřičné bylo v sobotu 28. 
dubna symbolicky zahájeno 
období letních prohlídek  
v klatovských katakombách. 
Před jejich rekonstrukcí je 
každoročně navštívilo téměř 
40 tisíc návštěvníků. Před-
pokládám, že ani více než rok 
trvající přerušení provozu je 
nevymazalo z mapy turisticky 
atraktivních míst. Katakomby, 
byť určitě nejznámější, nejsou 
jedinou klatovskou paměti-
hodností, jež stojí za shlédnu-
tí. Budova „Galerie“ a vedle 
se nacházející „Barokní lé-
kárna“ patří k dominantním 

Vybráno z obsahu:

Slavnostní otevření prampouchu. foto Karel Nováček

AVON pochod
strana 2

strana 3

Barokní jezuitské 
Klatovy 2012

Komunikace - květen 2012
strana 4

Sídliště Pod Hůrkou
strana 5

Cenová mapa města
+ Kde v Plzni dobře 

zaparkujete?
strana 6

Vyhněte se frontám 
na občanské průkazy 

a cestovní doklady
strana 7

Zahájení turistické sezony 
strana 8
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Vážení čtenáři,

do dlouhého tématu se mi 
příliš nechce, přináším ně-
kolik aktuálních postřehů 
a informací.

V posledním půl roce se 
setkávám s fámami o tom, že 
do Klatov přijde 300 (nebo jiné 
přesné číslo) „nepřizpůsobi-
vých“ občanů, že město jejich 
příchod organizuje apod. Tedy, 
budiž už po několikáté jasně 
řečeno: město žádný masový 
příchod žádné skupiny občanů 
(tedy ani „nepřizpůsobivých“, 
ani „černých“, ani „jiných“) 
nechystalo a nechystá.

Jsou to skutečně jen fámy, 
ale někdo je živí. V tisku se 
objevují narážky a „reportáže“, 
které takovým obavám jdou 
vstříc. Autoři cítí, že jde 
o chytlavé téma a v době stále 
napjatějších rozpočtů a obav 
lidí z budoucnosti je velmi 
praktické, najít si společného 
nepřítele. 

Před časem jsme slyšeli 
o rasovém incidentu v Břeclavi 
– tři cikáni zmlátili bílého 
mladíka. Tisk o tom šťavnatě 
poreferoval, starosta útočníky 
označil za „bestie“ a obyvatel-
stvo začalo mašírovat městem 
na protest proti údajnému 
nebezpečí. Pár dní na to se 
ukázalo, že zdroj informace – 
maminka napadeného, upřesnil 
své údaje tak, že „minimálně 
jeden ze trojice účastníků byl 
Rom“. To na situaci vrhá 
trochu jiné světlo, ale dezinfor-
mací vyvolané napětí nebude 
již tak snadné odstranit. A ně-
kolik podobných, více či méně 
diskutovaných bublin, bych 
mohl přidat.

K integraci naopak přispí-
vají veřejně prospěšné práce, 

které jsou v Klatovech dobře 
organizovány, nebo činnost 
některých organizací. Před 
několika dny jsem se zúčastnil 
jisté akce, pořádané zdejší 
Charitou. Byla venku, hojně 
navštívená a zpestřená ukáz-
kami akrobatického umění, 
které předváděli dva zdejší 
Romové. Brzy byl okolo nich 
shluk „bílých“, akrobati se stali 
učiteli a začali zájemce uvádět 
do tajů tohoto umění. Rovněž 
příklad toho, čemu se říká 
„integrace“. Je to pracnější 
a nejde to hromadně. Ale je to 
cesta k tomu, abychom napětí 
zmírňovali. Dojde-li někdy 
k výbuchu, prodělá na něm pa-
radoxně většinová společnost.

Hledá se viník. Zn.: „nepřizpůsobivý“.Hledá se viník. Zn.: „nepřizpůsobivý“.

Historická konference.Historická konference.
Město Klatovy uspořádá hi-

storickou konferenci jako při-
pomínku 70 let heydrichiády. 
Konference se bude konat ve 
dnech 20. a 21. června v sále 
klatovské radnice a v před-
náškovém sále klatovského 
Muzea Dr. Hostaše. Přednášet 
na ní budou historici, z těch 
domácích Jan Jirák, pracovník 
Muzea, dále Petr Koura, kla-

tovský rodák, působící v Praze, 
který např. jezdí přednášet do 
Berlína o Heydrichovi a jeho 
době a další odborníci z Plzně, 
Prahy a Českých Budějovic. 
Vystoupí také někdo z klatov-
ských pamětníků té doby. 

Konference bude zahájena 
na radnici dne 20. 6. v 10.00 h, 
její součástí bude odpolední 
pietní akt ve Spáleném lese 

a bude pokračovat druhý den 
dopoledne. Budete si moci 
poslechnout nejen přednášky, 
ale také prohlédnout výstavu 
unikátních fotografií z tragédie 
ve Spáleném lese, nacháze-
jících se ve zdejším muzeu, 
které nacisté pořizovali jako 
„výukový materiál“. Součástí 
konference bude také promí-
tání historických filmových 

dokumentů s odborným ko-
mentářem. Hovořit se bude 
o paradesantních jednotkách 
z Anglie, o Klatovech jako 
tehdejší významné centrále 
okupačních bezpečnostních 
složek, o hrdinství našich 
spoluobčanů, kteří se ne-
sklonili. Konference bude 
organizována tak, aby byla 
přínosem i pro studenty škol.

Co dalšího přináší květen a červen?Co dalšího přináší květen a červen?

Z dalších akcí, organizo-
vaných městem, připomínám 
zahájení turistické sezony 
12. 5., spojené se zahájením 
dalšího ročníku ankety o nej-

lepší provozovnu roku. Týž 
den, na pražském Vyšehradě, 
bude slavnostně zahájena 
celostátní putovní výstava Má 
vlast, jíž se poprvé zúčastní 

i naše město samostatně té-
maty renesančního dvorku, 
zachráněnou barokní kaplič-
kou u Beňov a rekonstruova-
nými proslulými katakomba-
mi. Dále představíme v rámci 
expozice Plzeňského kr. nově 
vytvořenou náves v Činově.

Dne 13. 5. začíná Bavorsko 
český hudební festival, prezen-
tující se v celém regionu 
včetně Bavorska a zakončený 
3. 6. koncertem v jezuitském 
kostele v Klatovech. Od 8. do 
10. 6. navštivte tradiční pivní 
slavnosti, které tentokrát uspo-
řádá ve spolupráci s městem 
p. Mařák – klub BMX.

Dne 2. 6. ve 13. h se koná 
na náměstí, v rámci Národní 

sítě zdravých měst, opět 
v Klatovech poprvé, AVON 
pochod jako prevence boje 
proti rakovině. Pochod zamíří 
z náměstí do Mercandiniho 
sadů, celé odpoledne a podve-
čer jsou spojeny s bohatým 
kulturním programem.

Ve dnech 22. až 24. 6. 
můžete navštívit celorepubli-
kovou poznávací soutěž mla-
dých zahrádkářů v KD Družba, 
kterou se ing. Novotnému 
podařilo dostat z Kroměříže do 
Klatov!

Příjemný začátek léta.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

svůj minulý příspěvek do 
Zpravodaje jsem končil 
slibem, že se „příště“ budu 
věnovat výdajům města v roce 
2011 a pohledem na město 
jako na firmu. Nicméně do-
volte mi, abych změnil téma 
svého příspěvku, neboť o ví-
kendu proběhly „Barokní 
jezuitské Klatovy , které při-
nesly několik zajímavých 
podnětů. K rozpočtu, číslům 
a různým finančním pohledům 
na město bych se vrátil pozdě-
ji. Co mě zaujalo na letošních 
Barokních jezuitských Klato-
vech natolik, že se namísto 
„snadného citování čísel 
a grafů“ trápím snahou přesně 
a stručně formulovat, proč tak 
činím ?

1) Příběh:

K netrpělivě očekávaným 
vystoupením na letošních Ba-
rokních jezuitských Klatovech 
patřila přednáška architektky 
paní Evy Jiřičné. Mnozí do 
poslední chvíle pochybovali, 
zdali vůbec z Londýna přijede 
(dokonce jsem dostal otázku, 
kdo „ji tzv. na poslední chvíli 
zastoupí“). Paní architektka 
však dorazila tak, jak slíbila, 
přesně na čas. Skromně, zají-
mavě a přirozeně se ujala 
svého úkolu a záhy si získala 
posluchače, kteří doslova 
přeplnili společenský sál Měst-
ské knihovny v Klatovech. 
Překvapivě „neprezentovala 

“

své architektonické úspěchy“, 
byť nám ukázala mnohé 
z toho, co vytvořila. Až na 
samý závěr jsme si uvědomili, 
že nám vlastně vyprávěla 
několik příběhů …

Vzpomněla na architekta 
Frágnera, který byl jejím pro-
fesorem na pražské archi-
tektuře. Ten měl ve zvyku se 
svými žáky dlouze diskutovat 
každý detail jejich projektu, 
ptal se, jaký materiál zvolili, 
jaký návrh, proč zrovna ten či 
onen, jak „to bude fungovat “ 
atd. Byl prostě natolik pro-
stoupen svou prací, že neznal 
„dne ani hodiny“ a evidentně 
se snažil svůj přístup předat 
svým žákům. Nicméně také 
velmi zdatně kouřil a zřejmě 
nebylo lehké s ním pobývat ty 
dlouhé hodiny v jediné 
místnosti. Když opět jednou 
obsáhle diskutovali jakýsi 
detail či „technikalitu“, namítla 
již zoufalá žákyně Jiřičná panu 
profesorovi: „Ale to přeci není 
o architektuře!“. Pan profesor 
se zarazil, zamyslel a řekl: 
„Dobře slečno, na příště přine-
sete s sebou na papíru napsané 
tři věci, které se skutečně 
architektury netýkají“. „Ty tři 
věci dodnes hledám “ říká 
dnes již slávou ověnčená 
architekta paní Eva Jiřičná. 

2) Poselství.

Přímo v rekonstruovaných 
katakombách přednesl své 
zamyšlení na téma „ Memento 
mori… z očí do očí“ provinciál 
českých jezuitů František 
Hylmar. V kryptě, jež sama 
evokuje atmosféru propojující 
věčnost s časností, využil pan 
provinciál veršů barokního 
básnika Bridelia (Fridrich 
Bridelius, jezuita, 1619-1680) 
a provedl nás několika odstíny 
smrtelných úzkostí a otázek 
(ptejme se s Brideliem: „Také-
li my lidé musíme umřít? Také-
li duše lidská s tělem umírá? 
Kam se tedy dívá duše lidská, 
když vyjde z těla? , aby došel 
k nadějnému závěru, který lze 
parafrázovat slovy: katakom-

…

…,

“)

bami zní tiché memento mori, 
pamatuj na smrt, a právě proto 
nezavírejte oči, přemýšlejte, 
pracujte, nezapomínejte plně 
žít, protože existuje naděje. Tu 
pan provinciál pojmenoval, 
tou nadějí je, vyjádřeno jeho 
slovy, „setkání s očistnou 
pravdou života, jíž je Bůh.“ 
Není též bez zajímavosti, že 
své zamyšlení začal zajímavou 
citací tibetského dalajlámy. 
Ten prý na otázku, co jej na 
světě nejvíce překvapuje, 
odpověděl: „Že lidé obětují 
zdraví, aby vydělali peníze, 
a pak obětují peníze, aby znovu 
získali zdraví; že se znepo-
kojují minulostí a budoucností 
do té míry, že neprožívají 
přítomnost; a že žijí tak, jako 
by nikdy neměli zemřít, 
a potom zemřou, aniž by 
předtím žili.“ 

3) Snaha o dokonalost.

Možná byly tomuto 
víkendu příznivě nakloněny 
hvězdy, možná to byla 
i vzájemná „výzva“, ale 
všichni se snažili o dokonalé 
vystoupení – přednášející, 
hudebníci, všichni, kteří se 
podíleli na přípravě víkendu, 
a to navzdory tomu, že byly 
chvíle, kdy věci nešly samy. 
Nicméně – o obsahu promluv 
se snad více dozvíme na 

a . Filmpro 
připravuje dokument, jenž, 

w w w . k a t a k o m b y . c z  
www.kk2010.cz

věřím, zachytí i hudbu (skvělé 
Kolegium pro duchovní hudbu 
se výtečně vyrovnalo nejen 
s requiem, ale i s Dominicus 
Messe). Fotografie Karla 
Nováčka brzy doplní texty 
vystoupení. A kniha Barokní 
jezuitské Klatovy se snad též 
brzy dostane do rukou svých 
čtenářů. To vše – vedle 
prampouchu, který se již 
několik měsíců vznáší 
v Balbínově ulici – hmatatelně 
zůstane po projektu Barokní 
jezuitské Klatovy 2012. 

Ovšem to není to nejdů-
ležitější, zamyslíme-li se nad 
tím, co bylo (například) výše 
zmíněno. Budeme-li se, hodni 
jména lidé, poctivě a se 
zaujetím věnovat své práci, 
budeme-li se snažit co možná 
nejlépe nejen pracovat, ale 
i žít, nezapomeneme-li na další 
rozměr našeho života, pak 
nebude tomuto světu vládnout 
povrchnost, spěch, stres, závist 
… i proto má smysl, věřím, 
organizovat setkání, která mají 
témata nadčasová.

Abych zůstal věrný své 
dnešní inspiraci, končím 
parafrází slov paní Jiřičné – 
pokud se Vám můj dnešní 
příspěvek nelíbí, odpusťte mi 
to. 

Přeji Vám hezký den. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Barokní jezuitské Klatovy 2012

Publikum na přednášce Evy Jiřičné. foto Karel Nováček
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 byly 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově 
a výstavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhly do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Ve druhé etapě v roce 2012 budou vybudovány dvě nové okružní 
křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice a v místě 
křížení se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň bude přebudována okružní 
křižovatka u čističky odpadních vod. Výstavba okružních křižovatek 
si vyžádá nezbytná dopravní omezení. Okružky na výjezdu na 
silnici I/22 a do Koldinovy ulice (u ČOV) budou prováděny za 
částečné uzavírky při omezeném provozu. Okružka mezi 
Tajanovem a Kalem bude prováděna za úplné uzavírky silnice 
III/0228. Předběžný termín uzavírky je od 15. 6.  do 31. 7. 2012. 
Objízdná trasa bude vyznačena po komunikacích. V této době 
nebude moci projíždět ani linková doprava.
Dále budou provedeny konstrukční vrstvy všech nových komunikací 
vystavěných na „zelené louce“.
Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Oprava povrchu vozovky v Domažlické ulici – investor akce ŘSD 
Plzeň – dne 12. 5. bude provedena oprava povrchu vozovky mezi 
dvěmi okružními křižovatkami v Domažlické ulici odfrézováním 
a přebalením obrusné vrstvy v celé šířce. Akce si vyžádá úplnou 
uzavírku. Objízdná trasa povede po MK ulicemi Podhůrecká, 
Voříškova, Nádražní a bude řádně vyznačena.

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma 
Glosse – počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na 
stavbě vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, 
chodníku, veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Termín dokončení do 
31. 10. 2012.
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek 

 – 

 – 

Komunikace v měsíci květnu 2012

včetně odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného 
osvětlení, kanalizace a vodovodu. Obě ulice jsou prováděny za 
částečné uzavírky. Termín dokončení do 20. 8. 2012.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikace 
v ulici Dr. Riegra od 11. 4. 2012 započala rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu, následuje rekonstrukce plynovodu, vybudování nových 
uličních vpustí a nového povrchu vozovky a dvou částí chodníků.
Celá akce je prováděna za úplné uzavírky po ucelených částech 
(Studentská-Maškova, Maškova-Žižkova), přístup pro pěší 
k nemovitostem je zabezpečen. 
Termín dokončení je stanoven nejpozději do 10. 8. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava chodníků ve Studentské ulici 
– od 2. 5. započne rekonstrukce plynovodu (investor akce RWE Net), 
který je uložen v pravostranném chodníku ve směru od muzea. 
Přípojky do jednotlivých domů na druhé straně ulice budou prováděny 
protlakem pod vozovkou. Termín dokončení do 25.5. Následovat bude 
oprava povrchu chodníků. Pravostranný zůstane ve stejné šíři. 
Levostranný bude zúžen na šířku 2 m, podél chodníku vznikne pruh pro 
parkování osobních vozidel mezi stromy. Kolem stromů budou 
položeny obrubníky, uliční vpusti budou přebudovány.
Chodník bude postupně uzavírán po ucelených částech. Termín 
dokončení do 29. 6.

Chodníky kolem mateřské školy v obci Luby – od 2. 5. dojde 
k výměně obrubníků a opravě povrchu vybraných chodníků v ulicích 
kolem mateřské školky v Lubech.
Chodníky budou postupně uzavírány po ucelených částech. 
Termín dokončení do 15. 6.

Rekonstrukce plynovodu, kabelu ČEZ, oprava komunikace ve 
Hřbitovní ulici - od 2. 5. započne rekonstrukce plynovodu (investor 
akce RWE Net), současně dojde  na rekonstrukci kabelu ČEZ. Termín 
dokončení do 31. 5. Následovat bude oprava povrchu vozovky 
(od schodů) a chodníku ze zámkové dlažby podél domů.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Přístup k domům bude 
zabezpečen.
Termín dokončení komunikace do 29. 6.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou 
opravu poškozených komunikací po zimě. 

Ve městě je prováděna pokládka optic. kabelů pro různé investory.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , 
nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.Ulice Za Čedíkem. Pohled od areálu BMX. foto Rudolf Lang
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revitalizována všechna stá-
vající hřiště pro míčové hry, 
doplněna budou o další herní 
prvky, jako např. basket-
balové koše či hrací stěny. 
Hřiště pro nejmenší budou 
upravena do moderní podoby, 
stranou nezůstanou ani písko-
viště s lavičkami. U objektu 
Domova pro seniory vznikne 
nové hřiště s hracími a cvi-
čebními prvky pro seniory 
a hřiště pro petanque. 
Nejbolavějším místem v síd-
lišti je parkování. Celkový 

počet parkovacích míst dle 
platné normy musí být 
přibližně 1 300. Pro vytvoření 
potřebných chybějících par-
kovacích míst hodláme využít 
především obě strany stávají-
cích komunikací Podhůrecká, 
Cibulkova, Nádražní, Hlávko-
va a Nerudova a dále stávající 
obslužné komunikace v sídliš-
ti. Nechtěli bychom však na-
rušovat parkováním zeleň ve 
vnitroblocích. Výjimkou bude 
blok domů pod restaurací 
Sparta, kde je situace s par-
kováním nejhorší a parkovací 
místa budou muset být vytvo-
řena na úkor zeleně. Zásah 
však bude jen legalizovat 
stávající stav, neboť již dnes 
jsou auta odstavována mimo 
zpevněné plochy. Pozornost 
budeme věnovat i mobiliáři 
v sídlišti včetně vývěsních 
skříněk a reklamních panelů. 

V červnu 2012 bude 
urbanistický záměr předložen 
k připomínkování příslušným 
odborným komisím úřadu 
a radě města. Zastupitelstvo 
města dne 26. 6. 2012 schválí 
definitivní podobu projektu. 
Předtím bychom jej chtěli 
projednat s vámi, občany 
sídliště, kterým je prioritně 
projekt určen, na veřejném 
zasedání v Kulturním domě 
dne 28. 5. 2012 od 17.00 

Sídliště „Pod Hůrkou“Sídliště „Pod Hůrkou“
Vážení spoluobčané,

v dubnovém vydání Zpra-
vodaje jsme vás informovali 
o zahájení přípravy projektu 
regenerace sídliště Pod 
Hůrkou. Nyní máme k dispo-
zici výsledky ankety, která 
proběhla v sídlišti a na 
internetu v období od 1. do 20. 
dubna a zpracovatel projektu 
mohl začít vytvářet první 
koncepční návrh regenerace. 
Na základě vašich námětů 
a požadavků budou v sídlišti 

hodin. V rámci diskuze budete 
moci vznést další dotazy, 
náměty a připomínky. Společ-
nou naší snahou musí být 
vytvořit prostor, který po další 
desítky let bude sloužit 
potřebám obyvatel sídliště. 

Těším se na setkání s vámi.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pracovní náplň:
• komplexní zajišťování finančního hospodaření města

Platové zařazení:
• platová třída 11 (v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb.

 a č. 564/2006 Sb. v platném znění).
Požadavky:

• ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření,
řídící a organizační schopnosti,
minimálně 3 roky praxe ve vedení kolektivu,  
iniciativa a samostatnost při řešení úkolů, 
občanská a morální bezúhonnost,
znalost práce na PC,
řidičské oprávnění sk. B,
znalost cizího jazyka vítána.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-
městnáních a odborných znalostech a dovednostech včetně 
telefonního a e-mailového kontaktu, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Uzávěrka písemných přihlášek nejpozději  18. 5. 2012.

Doručovací adresa:
Město Klatovy 
k rukám tajemníka M.Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy 

Obálku označte „Výběrové řízení vedoucí odboru“  

•
•
•
•
•
•
•

•

•
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

vedoucího Finančního odboru 
Městského úřadu v Klatovech

zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

na místo

Město Klatovy

Na internetových stránkách 
města je zřízeno diskusní fórum.
http://www.klatovy.cz/mukt/

Vnitroblok sídliště Pod Hůrkou. foto Rudolf Lang
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s předpokládaným nástupem do funkce: 1. 8. 2012
Kvalifikační předpoklady uchazeče:

• Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost 
školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 18. 5. 
2012 /do 12.00 hodin/ v uzavřených obálkách označených 
„KONKURZ - MŠ Klatovy, Studentská 601 - NEOTVÍRAT" 
na adresu:
Město Klatovy 
sekretariát starosty 
nám. Míru 62/I 
33901 Klatovy.

• životopis
• návrh koncepce dalšího rozvoje Mateřské školy Klatovy, 

Studentská 601, příspěvková organizace (maximální rozsah 5 
stran strojopisu)  

• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání  

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu 
vedoucí funkce /ne starší 2 měsíců/ 

K přihlášce uchazeč doloží:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání (diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce...)   
doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním 

zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe  

V Klatovech dne 24. 4. 2012

•

•

ředitele příspěvkové organizace 
Mateřské školy Klatovy, 

Studentská 601,
příspěvková organizace

konkurz na obsazení funkce 

Na základě usnesení Rady města ze dne 24. 4. 2012 

vyhlašuje Město Klatovy

Cenová mapa města Klatovy

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov ze dne 
28. 6. 2011 byla vyhotovena cenová mapa pozemků na území 
města Klatov a jeho integrovaných obcí. Cenová mapa je 
zveřejněna v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR a je 
závazná pro oceňování nemovitostí s platností od 1. 1. 2012. 
Mapa se skládá ze dvou částí – grafické v měřítku 1 : 5000 na 
mapách s vyobrazenými hranicemi jednotlivých zón 
s vyznačením ceny a textové s popisem jejího zpracování, 
rozsahem zpracovaného území, charakteristikou města včetně 
demografických údajů a analýzou místního trhu. 

Cenová mapa vychází z cen tržních za stavební pozemky, 
které byly převzaty z kupních smluv evidovaných na 
Katastrálním úřadu v Klatovech. Ceny uvedené v jednotlivých 
zónách odpovídají cenám administrativním. 

Rada města Klatov dne 13. 3. 2012 rozhodla o zveřejnění 
textové i grafické části na internetových stránkách města:

Zde může každý zájemce získat okamžité informace o ceně 
pozemku v konkrétní zóně na území města a jeho integro-
vaných obcí a další informace, obsažené v textové a grafické 
části mapy, včetně Vyhlášky města Klatov o cenové mapě.

Bližší informace k cenové mapě vám poskytnou pracovnice 
odboru rozvoje města na uvedených kontaktních spojení:

Bc. Olga Osangová, tel. 376 347 303, 
e-mail: ,
Ing. Pavla Klemsová, tel. 376 347 261, 
e-mail: .

http://www.klatovy.cz/mukt/

oosangova@mukt.cz

pklemsova@mukt.cz

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Kde v Plzni dobře zaparkujete?Kde v Plzni dobře zaparkujete?
V parkovacím domě Rychtářka v Plzni, lze parkovat za 

10,- Kč/ hodinu, maxim. 60,- Kč za 12 hodin. Jedná se 
o parkovací dům s hlídaným parkováním, s kapacitou 447 míst, 
v sousedství fotbalové Doosan Arény ve Štruncových sadech, do 
centra města dojdete za 3 minuty lávkou pro pěší. 

Dům provozuje společnost Parking Plzeň s.r.o., jejímž 
jediným vlastníkem je statutární město Plzeň.

www.parkingplzen.cz

Parkovací dům Rychtářka. Leží v těsném sousedství ulic 
Tyršovy, Truhlářské a Rooseveltova mostu

foto www.parkingplzen.cz
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S blížící se letní turistickou 
sezónou přibývá žádostí 
o nové cestovní pasy a občan-
ské průkazy. Dnem 26. června 
končí možnost mít děti zapsa-
né v cestovním dokladu rodi-
čů. Po tomto datu musí mít 
každý občan ČR k vycesto-
vání do zahraničí vlastní 
cestovní doklad, přičemž do 
států Evropské unie lze kromě 
cestovního pasu použít rovněž 
občanský průkaz.

Cestovní pas lze použít ve 
všech zemích, jeho pořízení 
pro dítě přijde na 100 Kč. 
Občanský průkaz je levnější, 
stojí pouze 50 Kč, ale jeho 
využití je možné pouze 
v rámci EU. Oba doklady jsou 
vydávány s platností na 5 let, 
ale zároveň je nutné reagovat 
na změnu podoby dítěte. 
Žádosti o výměnu dokladů tak 
budou zřejmě častější.

Protože se v současné době 
začínají v běžných úředních 
dnech na odd. evidence 
obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů tvořit 
fronty a v příštích týdnech se 
dá očekávat ještě větší nápor 
u přepážek. 

Vyhněte se frontám a čekání na občanské průkazy 

a cestovní doklady

Vyhněte se frontám a čekání na občanské průkazy 

a cestovní dokladyROZŠIŘUJEME úřední 
dny i na Úterý a čtvrtek od 

8:00 do 14:00 hod.

I přes toto rozšíření žádá-
me klienty, aby byli při vyři-
zování svých záležitostí trpě-
liví, neboť technické vybavení 
pořízené ministerstvem vnitra 
(2 fotokabinky) má svá ka-
pacitní omezení a umožňuje 
v jedné fotokabince odbavit 
cca 6 žadatelů za hodinu. 
Doporučujeme rodičům s ma-
lými dětmi a důchodcům 
využívat k vyřízení žádostí 
spíše dopoledních hodin.

Na webu mohou žadatelé 
sledovat stav vyřízení svých 
žádostí (dle data podání 
žádosti), a to na stránkách 
úřadu , 
sekce „Další informace“. 
Zároveň žadatelům, kteří při 
nabírání žádosti o občanský 
průkaz nebo cestovní pas 
poskytnou našim pracovnicím 
číslo svého mobilního 
telefonu, posíláme zdarma 
SMS o tom, že jejich doklad 
je připraven k vyzvednutí.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

www.klatovy.cz/mukt

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

v minulém čísle našeho 
zpravodaje jsme Vás informo-
vali, že do soutěže o nejza-
jímavější trojrozměrný objekt, 
kterou zorganizovalo Město 
Klatovy v rámci projektu 
Zdravé město - akce Den pro 
Zemi / Vítání jara, se přihlásila 
většina klatovských škol, 
včetně Základní školy  
Hálkova ulice v Klatovech 
a také Domu dětí a mládeže 
v Klatovech.

Všechny výtvory vzbudily 
zasloužený zájem, jak v den 
vlastní akce, tak i při hlasování 
na webových stránkách města 
Klatovy 

Tímto si Vám dovolujeme 
představit vítěze celé soutěže:

1. ZŠ Hálkova ulice 
Klatovy. Nejvíce hlasů obdržel 
jejich výtvor „Recykloň“ 
a celý kolektiv, podílející se na 
jeho tvorbě získává volnou 
vstupenku do Klatovského 
bazénu do 30. 6. 2012.

2. ZŠ Tolstého ulice 
Klatovy, kde mezi nejobdivo-
vanější patřilo dílo Dinosaurus 
a celý kolektiv mladých tvůrců 
navštíví zdarma sportovní 
areál Klatovského bazénu, kde 
je k dispozici vodní fotbal, 
pétanque a další atrakce během 
měsíce června 2012.

3. ZŠ Čapkova ulice 
Klatovy, kde jasným favo-
ritem byli „dreďáci“. Kolektiv 
tvůrců navštíví Mercandiniho 
sady a skleníky Technických 
služeb Klatovy s odborným 
výkladem pana Pošefky.

Děkujeme ještě jednou 
všem, kteří se této soutěže 
zúčastnili a Technickým 
službám města Klatovy za 
laskavé poskytnutí cen.

Všem oceněným kolekti-
vům předali ceny místostarosta 
města JUDr. Jiří Štancl - 
zástupce města Klatovy 
v Národní síti zdravých měst 
a ředitel Technických služeb 
města Klatovy pan Peter 
Pošefka dne 3. 5. 2012 
v zasedací místnosti MěÚ 
Klatovy.

Ing. Věra Schmidová 
koordinátor Komunitního pláno-

vání a projektu Zdravé město

Den pro Zemi – Vítání jara – Soutěž o nejzajímavější trojrozměrný objekt

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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KVĚTEN 2012

Turistická sezóna přivede jistě do našeho města za 
památkami a prvními jarními výlety mnoho turistů 
a návštěvníků. 

Právě pro ně a také pro občany města Klatov je nejen opět 
rozšířena pracovní doba našeho informačního centra o soboty 
a neděle, ale také probíhají různá kulturní vystoupení pod širým 
nebem, mezi něž řadíme tuto tradiční akci Zahájení turistické 
sezóny. Ta bude oficiálně zahájena 12. května v 9.30 hod. na 
klatovském náměstí starostou města a startem turistického 
pochodu Májové toulky po okolí Klatov, jehož pět 
vylosovaných účastníků obdrží  zajímavé ceny.

Známý moderátor Michal Jančařík potěší přítomné nejen 
svými historkami z cestování, ale provede přítomné i bohatým 
celodenním kulturním programem, v němž mimo jiné 
vystoupí dechová hudba Skalanka, kapely Loutky, Haksna, 
Pelíškové, pohybové studio KROK, taneční skupina Modern 
a Delija Models  s módní přehlídkou zaměřenou na turistiku.

Jako odpolední bonbonky pro všechny zúčastněné jsou 
připraveny koncert populární zpěvačky ANNY K 
a autogramiáda extraligových hráčů HC Plzeň 1929.

Před pódiem na náměstí ve stáncích své služby poskytnou 
zástupci cestovních kanceláří, informační centra s typy na 
výlety, suvenýry. Mnohé potěší ochutnávka či zakoupení tzv. 
regionální potraviny, prodej triček na Avon pochod 
v Klatovech, zhlédnutí barmanské show, výtvarný koutek pro 
děti a vystavená historická auta.

V doprovodném programu jsou plánované tři okružní 
jízdy historickým autobusem po zajímavostech původního 
městského mlýnského náhonu, promítání pořadu Cyklotoulky 
v renesančním radničním dvorku objektu 66/I a možnost 
navštívení zdarma kulturních památek katakomby a Černá věž.

Přeji Vám krásný jarní den plný zajímavých zážitků.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Časový program naleznete na www.klatovy.cz

Zahájení turistické sezóny

Klatovy 12. května 2012

foto www.anna-k.cz, Petr Klapper

1) Příspěvek na protipovodňová a protizáplavová opatření  
se poskytuje subjektům vlastnícím nemovitosti na území 
města Klatov a integrovaných obcí a je určen na realizaci 
opatření vedoucích ke zmírnění budoucích škod, jedná 
se tedy o vybudování preventivních opatření jako např. 
zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky 
s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle 
s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění 
zaplavovaných zařízení (kotle...).

2) Výše příspěvku se určuje jako 50% prokázaných 
nákladů, maximálně však 5 000,- Kč připadající na jednu 
nemovitost (majitele bytu, rodinného domku nebo jiné 
nemovitosti, popř. nájemci).

3) Žádosti o příspěvek lze podávat na Odboru rozvoje MěÚ 
do 31. 11. 2013 včetně návrhu opatření ve formě 
jednoduchého projektu s předběžným rozpočtem nebo 
s prokázanými náklady na pořízení opatření, opatření 
musí být realizována do 20. 12. 2013.

4) Odbor rozvoje - investiční oddělení posoudí žádosti 
a doporučí poskytnutí finančního příspěvku ke schválení 
Radě města.

5) Vlastní poskytnutí příspěvku (daru města) se uskuteční 
po realizaci opatření.

6) Bližší informace ohledně poskytování příspěvku podá 
Odbor rozvoje města, p. Eva Slabá, tel. 376 347 237, 
e-mail: eslaba@mukt.cz

7) Platnost těchto Zásad je stanovena do 31. 12. 2013.

Tyto Zásady byly schváleny 
Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2011.

Zásady poskytování příspěvku 
na protipovodňová a protizáplavová opatření

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla 

prodloužena platnost zásad  na protipovodňová 
a protizáplavová opatření.  Požádat o příspěvek 
města dle těchto zásad lze do 31. 11. 2013 s tím, 

že opatření musí být realizována do 20. 12. 2013.
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S ohledem na zvýšení 
bezpečnosti jsou komunikace 
ve vnitroblocích navrženy 
jako obytné zóny se zpomalo-
vacími retardéry na vjezdech. 
V případě parkování projek-
tant v maximální možné míře 
využívá pro oboustranné stání 
Podhůreckou, Cibulkovu, 
Nádražní a Nerudovu ulici. 
Pro jednostranné stání pak 
ulice Družstevní, Hlávkovu 
a Krátkou. Na nevyužívané 
ploše za Domy pro seniory 
vznikne parkoviště zcela 
nové. V případě území u stá-
vajících řadových garáží uva-
žuje o přístavbě garážových 
stání. Počet parkovacích míst 
musí být cca 1300. Samo-
zřejmostí je i řešení stání pro 
imobilní občany. 

Vyhovět tomuto počtu 
nelze bez částečných zásahů 
do zeleně. Snahou bude pro-
vést kácení pouze přerostlých 
stromů a dřevin bránících ve 
výhledu v křížení komunikací. 
Nahrazeny budou novou 
výsadbou. 

Zhotovitel projektu nové 
připomínky vzešlé z veřej-

ného projednání zapracuje do 
svého návrhu a po jejich 
projednání s dotčenými orgá-
ny (dopravní policie, hasiči) 
připraví konečnou verzi pro-
jektu, kterou se bude zabývat 
zastupitelstvo města na svém 
červnovém zasedání. 

Na webových stránkách 
města  jsme 
pro všechny zájemce o projekt 
„Regenerace sídliště Pod 
Hůrkou“ připravili samo-
statnou složku se všemi 
aktuálními podklady. Zde 
můžete sledovat historii 
i současný stav projektu, 
jehož realizaci předpoklá-
dáme po ucelených etapách. 

www.klatovy.cz

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  19. 6. 2012

Úterý  3. 7. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  26. 6. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Sídliště Pod HůrkouSídliště Pod Hůrkou

V předchozích vydáních 
Zpravodaje jsme vás sezná-
mili se záměrem města 
vyhotovit projekt regenerace 
nejstaršího panelového sídli-
ště v Klatovech. Ve spolupráci 
s obyvateli sídliště, kteří nám 
doručili nazpět anketní lístky 
se svými připomínkami, 
připravil zpracovatel projektu 
první ideový záměr nové 
podoby veřejných prostran-
ství. Zohledňuje v něm přání 
obyvatel sídliště, zároveň 
však musí splňovat platné 
normy a předpisy. S obyvateli 
sídliště jsme se setkali 28. 
května 2012 na veřejném 
projednání záměru regenerace 
v Kulturním domě. Přestože 
účast nebyla hojná, diskuze 
byla bohatá a podnětná. 
Požadavky se značně liší 
nejen dle místa bydliště 
v sídlišti, ale také podle 
věkového složení rodiny. 
Někteří upřednostňují klidové 
plochy, zeleň a dostatek 
odpočinkových míst, jiní stojí 
o dětská hřiště. Za největší 
bolest je považována dopravní 
obslužnost vnitrobloků a par-
kování v sídlišti. 

Vybráno z obsahu:

Na internetových stránkách 
města je zřízeno diskusní fórum.
http://www.klatovy.cz/mukt/

Konference o heydrichiádě
strana 2

Závěrečný účet - výdaje
strana 3

Komunikace - červen 2012
strana 4

Nesložit ruce do klína
strana 5

Výsledky výtvarné soutěže
„Památky očima mladých“

strana 6

Letní lázně
+ Vyhněte se frontám 
na občanské průkazy 
a cestovní doklady

strana 7

Hudební pozvánky 
strana 8

Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou.Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou.
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Blížící se letní měsíce nám připomínají klíčové události v naší 
nedávné historii. Podívejme se na následující data:
31. 5. 1942 začátek nacistických vražd ve Spáleném lese (až do 3. 7.)
10. 6. 1942 vypálení a vyvraždění Lidic
21. 6. 1942 nacisty zastřelen učitel příbramské školy, který studentům 

řekl, že vražda na tyranovi není zločinem (událost literárně 
zpracoval Jan Drda jako Vyšší princip).

24. 6. 1942 vypálení Ležáků
  2. 8. 1942 sběrný (koncentrační) tábor v Letech u Písku se stal t á b o -

rem na likvidaci Cikánů
Spouštěcím momentem těchto událostí byl atentát na Heydricha 
27. 5. 1942 

Podle historiků jde o klíčové období naší moderní historie, které je 
různě hodnoceno, pokud jde např. o pozitiva a negativa atentátu, o náš 
pohled na „mučednictví“ a „hrdinství“, o postavení prezidenta Beneše, 
o poválečné zbavení se Němců – občanů ČSR. To vše, a mnohé další, 
bylo heydrichiádou ovlivněno. K objasnění tohoto období jsme uspo-
řádali odbornou konferenci, na níž najdete pozvánku na této straně. 
Konference je volně přístupná.

V období, které vešlo do dějin jako „heydrichiáda“, nacisté 
povraždili téměř 1.600 českých a moravských občanů, ve Spáleném 
lese v Lubech u Klatov bylo 73 nevinných obětí.

Konference o heydrichiádě 20. a 21. června

Letos se jich ujalo město Klatovy ve spolupráci s p. Mařákem a jeho 
oddílem BMX. V areálu BMX za Vodojemem otevře program v pátek 
odpoledne klatovský Dechový orchestr mladých Františka Kubaně. 
V sobotu bude převažovat country a v neděli dechovka. Organizátoři 
mají zajištěny stánky vícero pivovarů, na nichž najdete 60 druhů piv, 
ale také soutěže o ceny, samozřejmě související s pivem a jídlem.

Program trvá v pátek a v sobotu do 01.00 h. v noci, což představuje 
určité narušení soukromí pro ty, kdo se veselí nezúčastní a bydlí v okol-
ních domech. Proto vás, vážení obyvatelé domů v okolí areálu BMX, 
prosím o shovívavost. Hledali jsme místo na okraji Klatov, abychom 
rušení nočního klidu minimalizovali. V 00.45 h. hudba skončí a pořa-
datel prostranství začne vyklízet. Po celou dobu trvání slavností má 
pořadatel zajištěnu stálou službu, která bude dbát na to, aby ne-
docházelo k excesům. V pátek program začíná v 16.00 h., v sobotu 
a v neděli v 11.00 h., v neděli končí v 17.00 h.

Pivní slavnosti 6. 8. června – 

Letos jsme pouť zarámovali do celotýdenního programu, od neděle 
do neděle, počínaje dvěma představeními kočovného Válkova divadla 
v letním kině 1. 7. odpoledne a večer. V pondělí pokračuje program 
před Kulturním domem , tam také v úterý od 18. do 22. hodin můžete 
zažít atraktivní ohnivou show. Ve středu před polednem se odebere 
z náměstí průvod kejklířů, polykačů ohně, šermířů, muzikantů 
a komediantů ke Kulturnímu domu s programem Cirkus trochu jinak. 

Ve čtvrtek odpoledne se na náměstí představí klatovské spolky 
a sdružení, které okolo 16. hodiny vyjdou Plánickou ulicí na Erbenovo 
náměstí za doprovodu klatovských Dragounů. Týž den večer bude 
program na náměstí pokračovat Mezinárodním folklorním festivalem. 
Festival uvidíte v ulicích města až do neděle a v jeho rámci se představí 
soubory lidových tanců a lidové hudby z celého světa, včetně Latinské 
Ameriky. V sobotu a v neděli můžete navštívit Klatovskou heligonku 
před kulturním domem. V tyto dny zároveň vrcholí vlastní mariánská 
pouť. V sobotu odpoledne po poutní mši projde za zvuků zvonu Vondry 
náměstím procesí s mariánským obrazem, který je uctíván jako 
zázračný již od 8. 7. 1685, kdy na podzim téhož roku byl obraz poprvé 
veřejně nesen ve slavnostním průvodu okolo města. Pouť bude i letos 
zakončena dopolední nedělní mší a odpoledním slavnostním 
požehnáním v děkanském kostele.  

Věřím, že Klatovská pouť opět přiláká jak místní, tak i poutníky 
odjinud, i když jich asi ještě nebude tolik, jako první rok po zmíněném 
zázraku, kdy se počet poutníků v Klatovech odhadoval na 50.000 osob.

Jiří Štancl
místostarosta města

Klatovská pouť 1. 8. července – 



rozpočet 2011 již počítá např. 
s rekonstrukcí jižní větve paro-
vodu, vybudováním centra od-
padového hospodářství v areálu 
bývalého Taroka, místní 
komunikací Za Čedíkem apod.- 
tj. s akcemi, které se realizují 
v roce 2012. Informace o „plně-
ní“ kapitálového rozpočtu tedy 
říká, že rozpočet byl připraven 
profinancovat kapitálové akce 
v celkové výši 174,9 mil. Kč 
a že v roce 2011 jich bylo 
realizováno za 81,9 mil. Kč.

Zbývá uvést rozpočtové příspěvky – výdaje města – 
poskytnuté organizacím:

Z rozpočtu města bylo poskytnuto organizacím celkem 118,8 
mil. Kč. Příjemcem nejvyššího příspěvku jsou Technické služby 
59,6 mil. Kč, následované mateřskými školkami 10,6 mil. Kč, 
celkový příspěvek všem základním školám činí 20,3 mil. Kč atd.

Souhrnný pohled na hospodaření města v roce 2011 říká:

Město zaúčtovalo do příjmů 577.224 tis. Kč, výdajů za 
514.373 tis. Kč, splátek úvěrů za 15.787 tis. Kč. Dosáhlo tak 
výsledku, definovaného jako rozdíl příjmů a výdajů, ve výši 
47.064 tis. Kč.

Milí čtenáři, doufám, že Vás všechna ta čísla neunavila. Snažil 
jsem se vybrat k tématu ta základní. V podrobnosti pak naleznete 
celý rozbor hospodaření na  v části věnované 
rozpočtu. A neurazíte-li se, zkusil jsem ověřit Vaši pozornost – 
prostudujete-li výše uvedené tabulky, narazíte na „drobnou 
početní chybičku - nesrovnalost“, která nemění vypovídací 
hodnotu údajů … tomu z Vás, kdo ji najde a jako první se ozve na 
e-mail či telefonní číslo (  nebo 376 347 233), 
jsem připraven věnovat drobný dárek. 

Přeji Vám hezký červen.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

www.klatovy.cz

vchroust@mukt.cz

932 MŠ Studentská

Celkem kapitola 14

10.325

114.565

10.575

119.552

934 Zimní stadión OPS - příspěvek 4.280 4.280

931 Lesy Města Klatov s.r.o. - přechodná fin. výpomoc 750 750

10.575

118.802

4.280

0

Číslo a název organizace  
- údaje v tis. Kč

sr
2011

920 TSMK

923 MěÚSS

924 Městská knihovna

924 Městská knihovna - dotace

8.500

926 ZŠ Tolstého

925 MěKS 

926 ZŠ Tolstého - dotace

59.537

7.231

720

7.460

3.938

0

930 Masarykova ZŠ 

930 Masarykova ZŠ - dotace 

4.071

0

ur
2011

8.700

59.617

7.231

650

7.460

3.938

1.350

4.071

1.295

928 ZŠ Čapkova 

929 ZŠ Plánická 

928 ZŠ Čapkova - dotace

3.553

0

4.200

3.553

5

4.200

929 ZŠ Plánická - dotace 0 1.877

skuteč.
2011

8.700

59.617

7.231

650

7.460

3.938

1.350

4.071

1.295

3.553

5

4.200

1.877
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Vážení čtenáři Zpravodaje,
v předminulém čísle jsem Vás informoval o tom, že 

zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2011, a 
zmínil jsem příjmovou stránku rozpočtu. Nyní mně dovolte pár 
poznámek k výdajům.

Jak je poučenému čtenáři zřejmé, dělíme výdaje rozpočtu na 
neinvestiční a kapitálové ( nebo též investiční), samostatně pak 
vyjadřujeme splátky úvěrů. Neinvestiční i kapitálové výdaje dále 
sledujeme v rozdělení „dle kapitol“ rozpočtu. Kapitoly 1 – 12 
představují výdaje jednotlivých odborů města, kapitola 13 
obsahuje výdaje tzv. peněžních fondů města, kapitola 14 pak 
obsahuje přehled výdajů, které město má ke svým organizacím 
(převážně příspěvkovým).

Celkový pohled na výdaje roku 2011 (včetně srovnání s rokem 
2010) ilustruje následující tabulka:

Jak ji máme číst? Všechny údaje jsou v tis. Kč. Uvedeny jsou 
za roky 2010 až 2011, zkratka sr znamená „schválený rozpočet“ 
(XII-2010), zkratka ur znamená „upravený rozpočet“ (v roce 2011 
zastupitelstvo schválilo celkem 7 rozpočtových opatření – tj. 
úprav rozpočtu). Celkové výdaje města za rok 2011 (bez splátek 
úvěrů) dosáhly 514,4 mil. Kč. Rozpočet neinvestičních výdajů byl 
naplněn na 93,12%. Znamená to, že jsme udrželi neinvestiční 
výdaje pod „kontrolou rozpočtu“ a že i ve srovnání s rokem 
předchozím jsme 4 mil. Kč ušetřili. Jak se vyvíjely neinvestiční 
výdaje podle jednotlivých kapitol?

S jedinou výjimkou byl dodržen rozpočet neinvestičních 
výdajů jednotlivých kapitol. Tou výjimkou je finanční odbor, 
důvodem překročení rozpočtu je vyšší platba daně z přidané 
hodnoty. Vzhledem k tomu, že se významná část investic 
přesunula do roku 2012, zaplatili jsme za DPH téměř 4 mil. Kč, 
DPH je součástí rozpočtové kapitoly 4, investice, které její 
konečné saldo ovlivňují, jsou součástí jiných kapitol.

Kapitálové výdaje byly naplněny na 46,81% - zde je však třeba 
připomenout, že investiční akce jsou pokryty rozpočtem ve chvíli, 
kdy o nich rada města a zastupitelstvo rozhodnou, tj. např. v roce 
2011, byť jejich realizace se posune do roku následujícího. Tato 
skutečnost ovlivňuje výši rozpočtu a jeho plnění. Náš kapitálový 

Závěrečný účet – výdaje.Závěrečný účet – výdaje.

kapitoly 1-12

kap. 13 - peněžní fondy

kap. 14 - „organizace města“

neinvestiční výdaje 

19.949

kap. 13 - peněžní fondy

kapitoly 1-12

kap. 14 - „organizace města“

112.598

114.565

247.112

23.600

13.328

2.000

kapitálové výdaje

Výdaje celkem

38.928

286.040

55.079

289.852

119.551

464.482

127.702

45.111

2.065

174.878

639.360

30.862

282.851

118.801

432.514

63.316

16.478

2.065

81.859

514.373

56,03%

97,58%

99,37%

93,12%

49,58%

36,53%

100,00%

46,81%

80,45%

27.894

293.077

115.448

436.419

130.623

17.492

369

148.484

584.903

sr - 2011 ur - 2011 2011 %2010Výdaje - tis. Kč
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vý
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ov
é

vý
d

aj
e 

2

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Odbor sk 2010
tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Městská policie

Odbor rozvoje města

Finanční odbor

9.549

Hospodářský odbor

Odbor životního prostředí

Odbor školství, kultury a CR

74.198

5.955

7.680

3.192

12.252

4.434

Odbor soc. věcí a zdrav.

Odbor výstavby a ÚP

Odbor živnostenský

175.540

0

0

uro 2011
tis. Kč

9.622

77.952

2.796

4.928

3.167

16.444

4.419

169.668

0

500

Odbor dopravy 278 356

Kapitola

Peněžní fondy města

Celkem nein. výdaje

27.893

436.419

55.079

464.482

Příspěvkové a ost. organizace 115.448 119.551

sk 2011
tis. Kč

9.544

72.842

1.712

8.044

2.982

16.256

3.111

168.142

0

0

%
sk11/uro11

99,19%

93,44%

61,23%

163,23%

94,16%

98,86%

70,40%

99,10%

0,00%

0,00%

218 61,24%

30.861

432.514

56,03%

93,12%

118.802 99,37%

Položka Tis. Kč

Příjmy

Výdaje

Splátky úvěrů

514.373

Výsledek 2011

577.224

15.787

47.064
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 byly provedeny 
demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a výstavba mostu 
nového, demolice stávajícího inundačního mostu v Tajanově a výstavba 
mostu nového, výstavba mostu přes Drnový potok, výstavba mostu přes 
Tupadelský potok, výstavba dvou okružních křižovatek na začátku a na 
konci uzavřeného úseku silnice III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky 
inženýrských sítí a zemní práce obchvatové komunikace, které nezasáhly 
do zásadního omezení dopravy po přilehlých komunikacích.
Ve druhé etapě v roce 2012 budou vybudovány dvě nové okružní 
křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice a v místě křížení 
se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň bude přebudována okružní křižovatka 
u čističky odpadních vod. Výstavba okružních křižovatek si vyžádá 
nezbytná dopravní omezení. Okružky na výjezdu na silnici I/22 -
předpokládaný termín zahájení od 4. 6. a do Koldinovy ulice (u ČOV) 
budou prováděny za částečné uzavírky při omezeném provozu. 
Okružka mezi Tajanovem a Kalem bude prováděna za úplné 
uzavírky silnice III/0228. Předběžný termín uzavírky je od 1. 7. do 
31. 8. 2012. Objízdná trasa bude vyznačena po komunikacích. V této 
době nebude moci projíždět ani linková doprava. 
Dále budou provedeny konstrukční vrstvy všech nových komunikací 
vystavěných na „zelené louce“.
Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Okružní křižovatka na silnici I/22 v obci Sobětice, lokalita Švejdský 
vrch – soukromý investor. V měsíci červnu budou obnoveny práce na 
výstavbě okružní křižovatky, která se buduje v rámci výstavby 
inženýrských sítí a komunikací.
Akce bude prováděna za částečné, střídavě jednosměrné uzavírky 
silnice I/22. Termín dokončení nejpozději do 31. 8. 2012.

Výstavba vodovodu, veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníku 
v obci Sobětice – počátkem měsíce června budou zahájeny práce na vý-
stavbě vodovodního řadu. Následovat budou práce na výstavbě veřejného 
osvětlení v chodníku v obci Sobětice podél silnice I/22 v úseku od penzio-
nu podél mateřské školy po bytové domy. Povrch chodníku bude opraven.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky chodníku. Přístup do 
mateřské školy bude zabezpečen. Termín dokončení do 30. 7. 2012.

Rekonstrukce horkovodu na nábřeží Kpt. Nálepky – koncem měsíce 
května byly zahájeny práce na rekonstrukci horkovodu, který bude 
položen do silničního pozemku komunikací. Začátek úpravy je v ploše 
parkoviště před restaurací U Strnada, trasa horkovodu dále povede v ploše 
parkoviště u KD, protlakem pod silnicí I/22 v Domažlické ulici, v ploše 
parkoviště U hlavní pošty, v komunikaci nábřeží Kpt. Nálepky, 
v komunikaci ulice Bezručova do výměníkové stanice. Současně dojde 
k rekonstrukci odbočky od VS umístěné za ATÚ, dále protlakem pod 
Nádražní ulicí a Drnovým potokem s napojením v ploše parkoviště 
U pošty, napojení budovy hlavní pošty ve směru od Domažlické ulice, 
napojení VS za obchodem potravin v Kollárově ulici.
Akce bude prováděna po etapách za úplné uzavírky komunikací. 
Objízdné trasy budou vyznačeny na komunikacích. Bude zajištěna 
obslužnost přiléhajících objektů. Termín dokončení celé akce do 
30. 8. 2012. V době konání klatovské pouti budou zpřístupněny 
parkoviště U KD a U pošty pro umožnění pořádání kulturních akcí.

Odvodnění komunikace v obci Křištín – v měsíci červnu dojde 
k výstavbě odvodnění silnice propojující obce Střeziměř a Křištín (podél 
budovy bývalé školy) do stávající vodoteče. Akce proběhne za částečné 
uzavírky s omezením provozu. Bude zajištěna jednostranná obsluha 
přilehlých nemovitostí. Termín dokončení do 30. 6. 2012.

Odvodnění komunikace v obci Otín – v měsíci červnu dojde k výstavbě 
odvodnění silnice nad zámkem v obci Otín s napojením do stávají 
kanalizace. Akce proběhne za částečné uzavírky s omezením provozu. 
Bude zajištěna jednostranná obsluha přilehlých nemovitostí. Termín 
dokončení do 30. 6. 2012.

Úprava části parkovacích stání ve vnitrobloku Pod Koníčky – v měsíci 
červnu bude upravena část plochy podél vozovky pro odstavné stání vozi-

Komunikace v měsíci červnu 2012
del zatravňovacími tvárnicemi před čp. 454-456/II. Akce proběhne za 
částečného omezení provozu. Termín dokončení do 29. 6. 2012. 

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma Glosse 
– počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, 
veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Dokončení do 31. 10.
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně 
odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu. Obě ulice jsou prováděny za částečné uzavírky. 
Termín dokončení do 20. 8. 2012.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikace v ulici 
Dr. Riegra od 11. 4. započala rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
následuje rekonstrukce plynovodu, vybudování nových uličních vpustí 
a nového povrchu vozovky a dvou částí chodníků. Celá akce je prová-
děna za úplné uzavírky po ucelených částech (Studentská-Maškova, 
Maškova-Žižkova), přístup pro pěší k nemovitostem je zabezpečen. 
Termín dokončení je stanoven nejpozději do 10. 8. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava chodníků ve Studentské ulici – od 
2. 5. započala rekonstrukce plynovodu (investor akce RWE Net), který je 
uložen v pravostranném chodníku ve směru od muzea. Přípojky do 
jednotlivých domů na druhé straně ulice jsou prováděny protlakem pod 
vozovkou. Následuje oprava povrchu chodníků. Pravostranný zůstane ve 
stejné šíři. Levostranný bude zúžen na šířku 2 m, podél chodníku vznikne 
pruh pro parkování osobních vozidel mezi stromy. Kolem stromů budou 
položeny obrubníky, uliční vpusti budou přebudovány. Chodník je 
postupně uzavírán po ucelených částech. Termín dokončení do 29. 6.

Chodníky kolem mateřské školy v obci Luby – od 2. 5. dochází k výmě-
ně obrubníků a opravě povrchu vybraných chodníků v ulicích kolem 
mateřské školky v Lubech. Chodníky jsou postupně uzavírány po 
ucelených částech. Termín dokončení do 15. 6.

Rekonstrukce plynovodu, kabelu ČEZ, oprava komunikace ve 
Hřbitovní ulici - od 2. 5. započala rekonstrukce plynovodu (investor akce 
RWE Net), současně dojde na rekonstrukci kabelu ČEZ. Termín 
dokončení do 31. 5. Následovat bude oprava povrchu vozovky 
(od schodů) a chodníku ze zámkové dlažby podél domů.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Přístup k domům bude 
zabezpečen. Termín dokončení komunikace do 29. 6.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou opravu 
poškozených komunikací po zimě. 
Ve městě je prováděna pokládka optic. kabelů pro různé investory.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

 – 

 – 

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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zájmem obecným = (Nové 
„nepřizpůsobivé“ nechceme, 
svých máme dost!), situace se 
bude jen zhoršovat. Už dnes se 
mnozí z nás bojí posadit se na 
lavičku, zajít na dětské hřiště, 
vykouknout večer na ulici. Co 
dál? Konec konců - řečem 
o multikultuře, nekonečné tole-
ranci a bezmezné chápavosti 
věří v této zemi už jen paní 
Džamila, pan Michael, hejno 
utopických snílků a hrstka 
pokryteckých žurnalistů.

Vedení města by mělo 
vyslyšet obavy svých obyvatel, 
nerezignovat, bojovat! Všichni 
přece víme, komu patří uby-
tovny, kde nezvaní hosté na-
cházejí přístřeší, všichni tuší-
me, jak skvělý je to pro jejich 
majitele byznys. Měli bychom 
jim (všemi legálními cestami 
i cestičkami) toto kšeftování 
znepříjemňovat a omezovat - 
proč tady nemáte razítko, jak 
to, že chybí podpis, zde poru-
šujete tuto hygienickou normu 
a tady zase jinou... Neustálé 
kontroly, výrazné pokuty, dra-
stické sankce a ono to půjde. 

Jestliže městští radní nenaj-
dou potřebnou odvahu k ráz-
ným činům, obávám se, že se 
spravedlnosti dříve či později 
chopí některý ze zoufalých 
obyvatel Klatov. To už jsme 
zažili. A hořelo u toho...

Dušan Kučera
zastupitel, ČSSD

Nesložit ruce do klínaNesložit ruce do klína

V posledních týdnech ze 
všech stran slýchám vystrašené 
dotazy, zda-li je pravda, že do 
Klatov dorazí tři (čtyři, pět, 
šest) stovky notorických pobí-
račů sociálních dávek. Obavy 
jsou již tak veliké, že se k nim 
vyjádřilo i zastupitelstvo města 
a na svém posledním zasedání 
přijalo bezprecedentní usnese-
ní, ve kterém stojí černé na bí-
lém, že nikdo z vedení radnice 
ani ze zastupitelů s nikým, 
nikde a nikdy o příchodu tako-
výchto nových spoluobčanů 
nejednal.

Jak je tedy možné, že v na-
šich ulicích začínáme potkávat 
stále více cizích neznámých 
lidí? Odkud se berou partičky 
poflakujících se zevlounů? 
Byly tady vždycky, ale bohužel 
- opravdu přibývají. A výhled 
do budoucna nevypadá příliš 
optimisticky. Dokud totiž bude 
u některých "také podnikatelů" 
vítězit sobecký peněžní zájem 
nad jasně definovaným 

Informace o probíhajících akcích města Klatovy

Centrum odpadového hospodářství Klatovy
V bývalém areálu ovoce a zeleniny Taroko v ul. Dr. Sedláka 
probíhají v termínu od 04/2012 – do 04/2013 stavební práce za 
účelem vzniku nového sběrného dvora. Jedná se o 1. etapu areálu 
Centra odpadového hospodářství Klatovy. Celkové náklady činí 
16,48 mil. Kč, z toho dotace EU a SFŽP činí 14 mil. Kč.
Dodavatelem stavebních prací je Sdružení firem Silnice Nepomuk 
s.r.o. a STAWO Přeštice s.r.o. 

Zateplení objektů 815, 816, 832 – Domova pro seniory a Domu 
s byty zvláštního určení v Klatovech, Pod Hůrkou
Předmětem akce je výměna oken, zateplení obvodového pláště, 
zateplení střech.Termín realizace: 04/2012 – 06/2013. Celkové ná-
klady činí 16,65 mil. Kč, z toho dotace EU a SFŽP činí 5,7 mil. Kč. 
Dodavatelem stavebních prací je firma OSF 2000 s.r.o. Liberec.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Tanec s ČarostřelcemTanec s Čarostřelcem
Velký zábavní park Bayern 

Park nedaleko Dingolfingu 
dorazí v sobotu, 23. 6. 2012, 
do Klatov. Na náměstí Míru, 
od 10:00 do 12:00 hodin, 
budete moci zažít něco sku-
tečně jedinečného: divokou 
jízdu na jedné z největších 
horských drah na světě – na 
tzv. Čarostřelci. Něco tako-
vého se tady jen tak opako-
vat nebude. Každý, kdo si 
trochu věří, u toho určitě 
musí být a zažít to na vlastní 
kůži. Pouze v tento den 
v Klatovech. Přijďte a vy-
zkoušejte si úžasné zrychlení, 
střemhlavý pád do hlubin 
a nesčetné otočky... 

Avšak... zatím pouze 
nanečisto!

Sraz je v 10:00 h na náměstí 
Míru, dostaneme sluchátka, 
společně nastoupíme do imagi-
nárního vozíku této jedinečné 
horské dráhy. Jakým směrem 
pojedeme a co nás vlastně 
čeká, se dozvíme zprostředko-
vaně ze sluchátek... Jako 
ochutnávka skutečné jízdy na 
Čarostřelci to určitě stojí za to. 
Provoz největší horské dráhy 
v Německu s nádherným 
a zcela výstižným názvem 
Freischütz (Čarostřelec) byl 
v Bayern Parku slavnostně 
zahájen 25. května tohoto 
roku. Faktor vzrušení a adrena-
linu této dráhy je skutečně 
extrémní, tlak vyvinutý na tělo 
během jízdy je enormní... 

A podobný zážitek budou 
moci nyní získat všichni, kdo 
dorazí v sobotu na náměstí 

Míru v Klatovech. A navíc: Pro 
odvážlivce, kteří se této jízdy 
zúčastní, je připraveno sloso-
vání o skvělé ceny, jako jsou 
např. vstupenky a permanentky 
do Bayern Parku. Také snímky 
z akce, fotografie nebo filmy, 
které budou vyvěšeny na 
facebooku či na youtube, 
budou ohodnoceny, a město 
s největším počtem účastníků 
vyhraje cestu do Bayern Parku 
pro 50 osob, kde si pak všichni 
šťastlivci užijí jízdu na 
opravdovém „Čarostřelci“.

Freischütz (Čarostřelec) byl 
zvolen jednou z 5 nejlepších 
horských drah v Německu. Při 
jízdě si „vychutnáte“ nejžha-
vější světové novinky, k těmto 
patří kromě jiného i letmý start 
a „výstřel“ do druhého kola, 
aniž by dráha zpomalila. Dráha 
je dlouhá 483 metrů a nachází 
se na ní vůbec nejvíce jízdních 
figur ve srovnání s ostatními 
dráhami v celém Dolním 
Bavorsku. Během 2,3 sekundy 
dosahuje rychlosti 80 km/h 
a při otočkách v lopingu působí 
na člověka silou až 4,4 G. 

Jestli však zažijete více 
napětí a zábavy na skutečné 
horské dráze nebo při simulaci 
na náměstí v Klatovech – to je 
otázka...

Informační centrum
Bavorský les – Šumava

Karla IV. 416/14
370 01  České Budějovice

Tel.: 387 202 598
info.cb@bavorskelesy.cz

foto IC
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Dne 1. prosince 2011 se město Katovy přihlásilo do 
soutěže pod názvem , která je 
organizována Kutnou Horou k Národnímu zahájení Dnů 
evropského dědictví v roce 2012.

V Klatovech bylo ve třech stanovených věkových 
kategoriích pro místní kolo předloženo 201 výtvarných prací.
Odborná komise po pečlivém výběru stanovila tyto vítěze:

Věková kategorie 6 - 10 let Název díla

1. Hana Maňasová, Klatovy, Bílá věž

2. David Luňáček, Klatovy Bílá věž

3. Klára Bradová, Klatovy   Katakomby 

Věková kategorie 11 - 14 let

1. Ondřej Mazanec, Luby Pohled z Hostašových sadů

2. Valentýna Jungvirthová, Slatina Černá věž
    ZŠ Klatovy, Tolstého ul.
3. Josef Míšek, Klatovy Klatovská kaplička

Věková kategorie 15 - 18 let 

1. Patrik Škopek, Klatovy Jezuitské věže

2. Aleš Novotný, Klatovy Klatovský podvečer
    Gymnázium J. Vrchlického Klatovy
3. Radka Komrsová, Klatovy, Čínov Secesní dveře
    Gymnázium J. Vrchlického Klatovy

Město Klatovy gratuluje všem výhercům, jejichž díla po-
stoupí do celostátního kola, které se bude konat v Kutné Hoře.

Všem ostatním zúčastněným malířům děkujeme za zapojení 
se do výtvarné soutěže. Tato krásná díla prezentují nejen naše 
město a památky, ale jsou i dokladem kladného vztahu mládeže 
v Klatovech k výtvarnému umění.

Ocenění vítězů z místního kola a vernisáž prací proběhnou 
v září 2012 při Dnech evropského dědictví v Klatovech. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

„Památky očima mladých“

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

    ZŠ Klatovy,  Plánická ul.

Výsledky místního kola výtvarné soutěže

„Památky očima mladých“ Dne 14. května 2012 za-
sedl ke klavíru na klatovské 
radnici mladý, velký a štíhlý 
Američan Stephen Beus. 
Doprovázející člen Meziná-
rodní společnosti A. Dvo-
řáka stručně oznámil, že 
program koncertu bude trvat 
asi 70 minut. Mladý umělec 
se za potlesku skromně 
uklonil a to, co následovalo 
po zasednutí u klavíru, 
přivedlo posluchače doslova 
v úžas. Celý program totiž 
zazněl bez přestávky v ob-
rovském uměleckém, tech-
nickém a svrchovaně zauja-
tém provedení v jednom tahu 
bez přestávky. Jen občas se 
umělec mezi jednotlivými 
skladbami uklonil poslu-
chačům do potlesku. Něco 
podobného Klatovy zřejmě 
neslyšely a asi neuslyší.

Program koncertu totiž 
tvořily úpravy světových 
skladatelů z pera reno-
movaných klavíristů, kteří 
vyšperkovali kompozice 
technickými obtížemi sta-
vícími na obdiv virtuositu 
nástroje nad hudebním 
obsahem skladby. Tento způ-
sob prezentace uměleckých 
děl, zcela obvyklý v minu-
losti, dnes z koncertních 
programů u nás téměř zcela 
vymizel. Existuje v západní 
Evropě a zřejmě i v Americe. 
Pouze dvě skladby byly 
originální – americké.

Při zcela ojedinělém po-
tenciálu uměleckém a tech-
nickém bylo prakticky 
jedno, co pianista hraje, ale 
jak to hraje. Určitou součástí 
jeho osobnosti je asi u něj 
náboženská otázka,  je 
Mormon, nekouří, nepije 
alkohol a má neuvěřitelné 
fyzické i duchovní možnosti.

P ře j eme  mu  hodně  
zdraví, duševních sil a byli 
bychom rádi, kdybychom se 
s ním ještě někdy mohli 
setkat.

Jiří Hostýnek

Osobnost

1. místo – Hana Maňasová1. místo – Hana Maňasová

1. místo – Ondřej Mazanec1. místo – Ondřej Mazanec

1. místo – Patrik Škopek1. místo – Patrik Škopek

Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy, příspěvková 
organizace, připravil ve 
spolupráci s firmou Spektra 
v.d.n. ,  Praha výstavku 
někol ika  pomůcek pro 
zrakově postižené. 

P o m ů c k y  j s o u  k e  
zhlédnutí v budově MěÚSS, 
Balbínova ul. 59, Klatovy, 
1.patro, č. dveří 10. Zájemci 
si mohou pomůcky vyzkoušet 

a zároveň obdrží informace 
o možnosti jejich získání.

K dispozici máme:

- TV lupy
- Plastové lupy
- Komunikátor Go Talk
- Mobilní telefon s hlasovým
   výstupem
- Notebook s příslušenstvím
- Speciální PC programy

Výstava potrvá do
18. 8. 2012

Těšíme se na vaši návštěvu.

Bc. A. Kleinerová
ředitelka MěÚSS

Pozvánka
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S blížící se letní turistickou 
sezónou přibývá žádostí 
o nové cestovní pasy a občan-
ské průkazy. Dnem 26. června 
končí možnost mít děti zapsa-
né v cestovním dokladu rodi-
čů. Po tomto datu musí mít 
každý občan ČR k vycesto-
vání do zahraničí vlastní 
cestovní doklad, přičemž do 
států Evropské unie lze kromě 
cestovního pasu použít rovněž 
občanský průkaz.

Cestovní pas lze použít ve 
všech zemích, jeho pořízení 
pro dítě přijde na 100 Kč. 
Občanský průkaz je levnější, 
stojí pouze 50 Kč, ale jeho 
využití je možné pouze 

Vyhněte se frontám a čekání na občanské průkazy 

a cestovní doklady

Vyhněte se frontám a čekání na občanské průkazy 

a cestovní dokladyv rámci EU. Oba doklady jsou 
vydávány s platností na 5 let, 
ale zároveň je nutné reagovat 
na změnu podoby dítěte. 
Žádosti o výměnu dokladů tak 
budou zřejmě častější.

Protože se v současné době 
začínají v běžných úředních 
dnech na odd. evidence 
obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů tvořit 
fronty a v příštích týdnech se 
dá očekávat ještě větší nápor 
u přepážek: 

ROZŠIŘUJEME úřední 
dny i na úterý a čtvrtek od 

8:00 do 14:00 hod.

Na letošní rok je naplá-
nována již dlouho potřebná 
rekonstrukce venkovního ba-
zénu s hloubkou 1,6 m, který 
byl postaven v roce 1961, tedy 
již před 51 lety. Životnost 
bazénů tohoto typu odborníci 
odhadují na maximálně „do 30 
let“. Klatovská „1,6“ poctivě 
sloužila mnohem déle.

Nejefektivnějším a nejrych-
lejším způsobem rekonstrukce 
je položit do stávající betonové 
vany speciální bazénovou fólii. 
Zvolili jsme tuto cestu, na 
mysli jsme měli i to, aby bazén 
mohl sloužit veřejnosti co 
nejdříve.

Bohužel jsme ale záhy po 
zahájení práce zjistili, že stá-
vající betonová vana musí být 
kompletně nahrazena. Posudek 
statika hovoří jednoznačně. 
Proto bude v letošním roce vy-

budována tato vana a nezbytné 
navazující technologie a na 
jaře příštího roku bude polo-
žena fólie.

V průběhu letošního léta 
budou k dispozici dvou-
metrový  a dětský bazén, navíc 
lístek do krytého bazénu budou 
moci návštěvníci využít i pro 
vstup do letních lázní. Povinná 
odstávka krytého bazénu bude 
letos zkrácena na minimum - 
20 dnů  (od 9.7. do 29.7.). 
V letních lázních pak nově 
otevřeme dětské hřiště, hřiště 
pro streetball a pro nohejbal. 
V nabídce jsou i hřiště pro 
pétanque, plážový volejbal, 
badminton a stolní tenis.

Věříme, že návštěvníci 
lázní pochopí nutnost opravit 
„1,6“ a že se do tohoto bazénu 
po opravě vrátí.

Peter Pošefka
ředitel TSMK

Letní lázněLetní lázně

I přes toto rozšíření žádá-
me klienty, aby byli při vyři-
zování svých záležitostí trpě-
liví, neboť technické vybavení 
pořízené ministerstvem vnitra 
(2 fotokabinky) má svá ka-
pacitní omezení a umožňuje 
v jedné fotokabince odbavit 
cca 6 žadatelů za hodinu. 
Doporučujeme rodičům s ma-
lými dětmi a důchodcům 
využívat k vyřízení žádostí 
spíše dopoledních hodin.

Na webu mohou žadatelé 
sledovat stav vyřízení svých 
žádostí (dle data podání 

žádosti), a to na stránkách 
úřadu , 
sekce „Další informace“. 
Zároveň žadatelům, kteří při 
nabírání žádosti o občanský 
průkaz nebo cestovní pas 
poskytnou našim pracovnicím 
číslo svého mobilního 
telefonu, posíláme zdarma 
SMS o tom, že jejich doklad 
je připraven k vyzvednutí.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

www.klatovy.cz/mukt

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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ČERVEN 2012

XIII. mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2012
28. června 2012 v 19:00 hodin klatovská radnice 
JAN FEČO QUARTET

30. srpna 2012 v 19:00 hodin arciděkanský kostel
HUDBA ZÁMECKÝCH KOMNAT 18. STOLETÍ

20. září 2012 v 19:00 hodin jezuitský kostel
SI SUONA LA TROMBA – varhanní koncert

 – 

 – 

 – 

Hudební pátky v renesančním dvorku v Klatovech 2012

29. 6. 2012 v 18:00 hodin Lubomír Brabec
13. 7. 2012 v 18:00 hodin Classic Brass Quintet a Jill Trio
20. 7. 2012 v 18:00 hodin Jiří Stivín
27. 7. 2012 v 18:00 hodin Milan Černý
3. 8. 2012 v 18:00 hodin Vlasta Třešňák  Band

10. 8. 2012 v 18:00 hodin Two Voices Trio
17. 8. 2012 v 18:00 hodin Jan Venas ml. – VENTUS
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kraj. Obávanému místnímu 
sídlu klatovského gestapa 
v Singerově vile se lidé oblou-
kem vyhýbali. Na střelnici 
v nedalekém Lubském lese 
nalezlo svou smrt v období 
heydrichiády 73 lidí. Mezi 
nimi také Klatované. 

Jen těžko si dnes umíme 
představit hrůzy každodenního 
běžného života. Od všeobec-
ného nedostatku po strach, zda 
se večer doma ještě všichni 
shledají. Nezadržitelně ply-
noucí čas nás od nich vzdaluje 
a často se mi zdá, že už si je ani 
pamatovat nechceme. To však 
už jen z úcty k těm Klatova-
nům, kteří během války 
položili svoje životy za naši 
svobodu, dopustit nemůžeme. 

A je úplně jedno, zda se tak 
stalo na frontě východní, 
západní či v domácím odboji.

Domnívám se, že jejich 
památka si zaslouží nejen naši 
úctu, ale též důstojnou vzpo-
mínku. Součástí právě probíha-
jící opravy pomníku Pod Valy 
proto bude i kamenná deska. 
Na ní budou připomenuta 
jména Klatovanů padlých 
v době 2. světové války, která 
byla až dosud vytištěna ve 
vestibulu místní radnice.

Vážení spoluobčané,
po zkušenosti, kterou jsem 

učinil během pietního aktu 
v Lubském lese, kdy jihočeský 
pamětník po desítkách let od 
vzniku památníku upozornil na 
chybu ve jméně jednoho 
z popravených, bych vás chtěl 
požádat o pomoc. Jde mi nejen 
o kontrolu správnosti jmen 
a údajů u našich padlých 
předků, ale i o upozornění 
v případě, že by byl někdo dle 
vašeho soudu na stávajícím 
seznamu opomenut. Děkuji 
vám za pochopení, protože 
vedle úpravy pietního místa 
považuji za velice důležitou 
i jeho věcnou správnost. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  3. 7. 2012

Úterý  14. 8. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  4. 9. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Důstojná vzpomínka na padlé Klatovany

Vážení spoluobčané,

každý rok si na přelomu 
jara a léta připomínáme 
události, které řadíme k těm 
nejčernějším v našich dějinách. 
Letos uplynulo již 70 let od 
chvíle, kdy odvážní parašutisté 
provedli atentát na nená-
viděného říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Jeho 
působení od počátku provázely 
nebývalé perzekuce českého 
obyvatelstva. Tvrdé potlačo-
vání odbojové činnosti, germa-
nizace školství a překrucování 
historických událostí jasně 
ukazovaly na cíl, se kterým do 
Prahy přišel. Výjimkou nebylo 
ani hromadné zatýkání a po-
pravy. K rozsudku mnohdy 
stačil i jen náznak podezření. 
Lidé žili v neustálém strachu 
a obavách o holý život. Atentát 
na říšského protektora byl jen 
logickou odpovědí a odplatou. 

Heydrichova smrt následně 
rozpoutala doslova peklo. 
Vyšetřovny a vězeňské kobky 
gestapa záhy poznalo velké 
množství českých vlastenců. 
Nepříčetné běsnění a snaha 
dopadnout vrahy za každou 
cenu přivedly před hlavně 
pušek popravčích čet stovky 
lidí. Ušetřen nezůstal ani náš 

Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou.Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou.

Vybráno z obsahu:

Logo města
strana 2

Pozorné řešitelky
strana 3

Fond rozvoje bydlení
XXXVII. kolo řízení

strana 7
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Logo města

Milí čtenáři,

dne 27. 6. tohoto roku se, 
po měsíční přestávce, podruhé 
sešla komise, hodnotící návr-
hy na zpracování loga města. 
Z prvního hodnocení vyšlo 5 
návrhů do užšího kola, návrhy 

byly zveřejněny a předloženy 
k diskusi. Ve druhém kole se 
komise zabývala jak vybra-
nými, tak i ostatními došlými 
návrhy, vzala v úvahu názory 
čtenářů, které se objevily 
během posledního měsíce na 
serverech ,  
a .Porotě 
se jevil nejlépe návrh, který je 
reprodukován.

Jak porota vznikla a jak 
pracovala? Požádal jsem 
Ústav moderního umění 
a designu při Západočeské 
univerzitě v Plzni o dele-
gování odborníků, kteří by při 
hodnocení jako členové po-
roty pomohli. Ústav ochotně 
vyslal dva své pedagogy, doc. 
Stelzera a Pelce a společně 
jsme ve zmíněných dvou 
kolech posoudili návrhy 
a předložili je Radě města, 
která by měla o podobě loga 

klatovy.cz font.cz
klatoviny.blogspot.cz

rozhodnout.
A to nejdůležitější: proč 

logo, když město má svůj 
oficiální znak? Upřímně ře-
čeno, rozlišovací schopnost 
znaku není vysoká: nebude-li 
pod ním jméno města na-
psáno, pozná jej z mimo-
klatovských jen několik 
zasvěcenců. Logo by mělo dát 
jednotící prvek všem výstu-
pům z města: listinám, letá-
kům a propagačním předmě-

tům, Zpravodaji, publikacím, 
webovým stránkám apod., 
aby v republikové i přes-
hraniční záplavě těchto 
materiálů se čtenář rychle 
orientoval. Užití znaku by 
zůstalo vyhrazeno zejména 
pro oficiální a slavnostní 
příležitosti.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Návrh, který se nejvíce líbil porotě. 

Ve dnech 3. - 16. června se 
konal již 3. ročník veřejné 
charitativní cyklotour „Na kole 
dětem“, jejíž trasa poprvé 
vedla přes Klatovy.

Peloton v čele s profesio-
nálem Josefem Zimovčákem 
(absolvent trati Tour de France, 
Givo di Italia a španělské 
Vuelty) jel přes Slovensko, 
Rakousko a Českou republiku, 
do Klatov dojel 15. 6. a zde se 

Veřejná cyklotour 2012 s Josefem ZimovčákemVeřejná cyklotour 2012 s Josefem Zimovčákem
k němu na několik kilometrů 
připojili i cyklisté – žáci ze ZŠ 
Tolstého ulice.

S pelotonem jeli např. lékař 
prof. Pavel Pafko nebo herec 
Petr Štěpánek. Na klatovském 
náměstí zpívaly děti z Klatov 
i z Rokycan.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Grand Prix města KlatovyGrand Prix města Klatovy
V pátek dne 20. 7. od 17.00 

do 21.00 hodin se v lokalitě 
náměstí Míru v Klatovech 
uskuteční v rámci celorepu-
blikového seriálu cyklistické 
akce GIANT LIGY 2012 
„Grand Prix města Klatovy“. 
Soutěžit budou cyklisté kate-
gorií děti od 6 do 12 let, starší 
žáci a kadeti, hobby jezdci 
a amatéři. Od 20.00 h bude 
start kategorie ELITE na 60 
minut + kolo.

Závodit se bude na vyzna-
čeném okruhu ulicemi Pražská, 
Dobrovského, Jiráskova, Plá-
nická, náměstí Míru. Na ná-
městí bude postaven nafuko-

vací hrad pro děti a bude zde 
zajištěno občerstvení.

V době od 17.00 do 21.00 h 
budou uzavřeny kromě výše 
uvedených ulic i všechny další 
ulice v centru města. Po tuto 
dobu sem nebudou moci 
přijíždět ani odtud odjíždět 
žádná vozidla.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za pocho-

pení těchto nutných doprav-
ních opatření vedoucích ke 
zdárnému zabezpečení této 
celorepublikové akce.

František Kocfelda
hospodářský odbor MěÚFotografie jsou k dispozici na www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

v minulém čísle Zpravo-
daje jsem si dovolil otestovat 
Vaši pozornost při četbě „čísel 
našeho rozpočtu“ tím, že jsem 
do tabulek naprojektoval 
„drobnou početní chybičku

nesrovnalost“. Vyzval jsem 
Vás, abyste odpověděli, kde ta 
chyba je. Přiznám se, že jsem 
byl velmi zvědavý, zda-li si 
vůbec někdo dá práci tu 
„chybičku“ hledat. Příjemně 

–
–

mě překvapila Vaše reakce.
První mi správnou od-

pověď doručila paní Ing. 
Žáková, ale jako kontrolorka 
města se vzdala „práva soutě-
žit,“ a tak se prvními třemi 
správnými řešitelkami mého 
minikvízu staly paní Anna 
Kinclová, paní Radka Schu-
sterová a paní Milena Sirná. 
Muži, kupodivu, nezaslali 
odpověď žádnou, byť mi 
někteří říkali, že „chybičku“ 
objevili.

A jaká tedy ta „chybička“ 
byla? Nevýznamná. Podíváte-
li se na tabulky ještě jednou 
a soustředíte-li se na následu-
jící dvojice čísel, hned Vám 
bude jasné, oč jde. Ty dvojice 
jsou 118.801 – 118.802, 
119.551 – 119.552 a 30.861 

30.862. Např. v první tabul-
ce je součet výdajů za ka-
pitolu 14 uveden jako 118.801 
tis. Kč, ta samá skutečnost 
v tabulce 3 má však hodnotu 
118.802 tis. Kč atd.  

Pozorným řešitelkám „kví-
zu“ gratuluji a těším se na set-

–
– 

kání na radnici, kam je samo-
zřejmě rád pozvu k převzetí 
drobné ceny. Trochu budu 
přemýšlet o tom, proč se 
zúčastnily jen ženy.

Nyní k tématům vážnějším. 
V uplynulých dnech jsme si 
připomněli smutné výročí tzv. 
heydrichiády. Před 70 lety 
bylo v Lubském lese v odplatě 
za atentát na Reinharda 
Heydricha popraveno 73 
českých vlastenců, vyhlazeny 
byly obce Lidice a Ležáky, 
nesčetná další příkoří a zlo-
činy napáchala na českém 
národě nacistická zvůle. Jsem 
rád, že naše město na tuto 
krutou kapitolu českých dějin 
nezapomnělo a že ve spolu-
práci s Vlastivědným muzeem 
Dr. Hostaše (díky iniciativě 
kolegy dr. Štancla) zorgani-
zovalo konferenci, která toto 
období připomněla. Zajímavé 
projevy přednesli v Lubském 
lese i klatovský a bernartický 
starosta. V té souvislosti je 
škoda, že místní média refe-
rují pouze o akcích, bohužel 

nikoliv o tom, co se na nich 
říká.

Je tu léto a s ním i klatov-
ská pouť s tradičně bohatým 
a pestrým programem. Je 
potěšitelné, že se v záplavě 
atrakcí neztrácí ani původní 
význam pouti – úcta k zázrač-
nému mariánskému obrazu. 
Pan farář Bachan, velký ctitel 
mariánské tradice, už 18 let 
dbá o to, aby o klatovské pouti 
zaznělo inspirované duchovní 
slovo. Zve zajímavé kazatele 
a celebranty k účasti na 
klatovském svátku. A tak 
v Klatovech o pouti potká-
váme biskupy, opaty, výtečné 
teology a kazatele a připadá 
nám to samozřejmé. Ale je to 
opravdu tak samozřejmé ? I za 
to se sluší poděkovat.

Přeji Vám krásné léto.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Pozorné řešitelky

1. ročníku Avon pochodu 
v Klatovech dne 2. 6. 2012 se 
zúčastnilo 523 registrovaných 
zájemců.

Pochod však absolvovalo 
daleko větší množství účast-
níků, kteří přišli akci podpořit. 
Patronát nad 1. ročníkem 
Avon pochodu přijal starosta 
města Mgr. Rudolf Salvetr, 
plzeňský biskup Mons. 
František Radkovský a zakla-
datelka Mammacenter v ČR 
MUDr. Mirka Skovajsová. 
Účastníky pochodu pozdra-
vila i senátorka JUDr. Jiřina 
Rippelová a mluvčí Fakultní 
nemocnice v Motole Mgr. 
Pavlína Danková.

Doprovodný program 
probíhal na náměstí Míru již 
od 11.00 h. Po odstartování 
pochodu ve 13.00 h prošli 
účastníci zhruba 2 km trasu 

1. AVON pochod v Klatovech
městem s cílem v Mercan-
dinových sadech (městském 
parku).

Po příchodu posledního 
účastníka byly vypuštěny ba-
lónky za všechny ty, kteří svůj 
boj s touto zákeřnou nemocí 
prohráli. Doprovodný prog-
ram pokračoval až do 18 h.

Velké poděkování patří 
všem, kteří jakkoliv akci 
podpořili.

Organizátoři zároveň zvou 
touto cestou všechny k účasti 
na 2. ročníku Avon pochodu .

Fotodokumentace z 1. 
Avon pochodu v Klatovech je 
uveřejněna na webových 
stránkách města.

Ing. Věra Schmidová
koordinátor komunitního

plánování a projektu 
Zdravé město

Fotografie jsou k dispozici na www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp
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Srdečně zveme všechny na Klatovskou pouť, která v letošním 
roce proběhne od pátku 6.7. do neděle 8.7. 

Co je pro Vás připraveno?
Již od 1. 7. probíhá každý den tzv. před pouťové veselí. Po-

drobnější informace o těchto akcích najdete na letácích MěKS.
V prostoru náměstí Míru bude postaveno hlavní pódium 19. 

ročníku mezinárodního folklórního festivalu. V rámci MFF vy-
stoupí soubory z České republiky, Slovenska, Německa, Brazílie, 
Chorvatska, Turecka a Thai-wanu. Ve čtvrtek 5. 7. od 18.00 h se 
uskuteční na náměstí Míru před festivalový večer zahr. souborů.

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek od 17.00 h 
na hlavním pódiu na náměstí Míru. Festivalový galaprogram 
v sobotu se uskuteční od 19.30 h v budově Stálé divadelní scény.

V neděli se můžete těšit od 10.00 h na slavnostní průvod 
s ukázkami tanců zúčastněných souborů v trase od budovy 
sokolovny Plzeňskou ul., přes Rybníčky, Pražskou ul. na náměstí 
Míru. Před průvodem tanečníků vyrazí z Rybníčků na náměstí 
císařský kočár tažený koňmi.

Na celé ploše náměstí Míru pro Vás bude připraven 
„Staročeský jarmark“, kde můžete mimo jiné shlédnout i některé  
ukázky starých uměleckých řemesel a stánky s občerstvením. 
Ostatní prodejní stánky budou situovány po celé délce Plánické 
ulice, a to až k areálu bývalých kasáren. 

V prostorách nádvoří bývalých kasáren budou umístěny 
pouťové atrakce. Provoz atrakcí bude zahájen ve čtvrtek 5. 7. od 
16.00 h, ukončen bude v neděli ve 24.00 h. Ve čtvrtek od 14.00 h 
se představí na náměstí Míru různé spolky a dobrovolná sdružení 
Klatov, které potom společně vyrazí cca od 15.30 h průvodem do 
místa konání pouťových atrakcí.

Na parkovišti u hlavního vchodu do kultur. domu si můžete 
zazpívat na setkání heligonkářů s názvem Klatovské (pouťové) 
heligonky, které bude započato v sobotu od 10.00 h předpoklad 
ukončení ve 02.00 h ráno. V neděli od 10.00 cca do 16.00 h.

V sobotu 7. 7. od 9.30 h se uskuteční bezplatná prohlídka 
historického centra Klatov s průvodcem. Bude to prohlídka pro 
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého z historie 
Klatov a navštívit běžně nepřístupná místa. Součástí bude film 
o dějinách města a památek, promítaný v bývalém domini-
kánském klášteře. Setkání zájemců na náměstí u Černé věže. 
Prohlídka se koná za každého počasí.

Ve výstavní zahradě u muzea se milovníci květin mohou těšit 
na tradiční výstavu klatovských karafiátů, která bude otevřena 
za dobrého počasí  již od 5. 7. a potrvá podle počasí cca do 19. 7. 

V kulturním domě uspořádá ve dnech od 30. 6. do 8. 7. 
Šachklub Sokol Klatovy 20. ročník šachového turnaje O pohár 
města Klatov 2012.

V areálu "Na Pazderně" za střední průmyslovou školou se 
uskuteční tradiční výstava drobného zvířectva v pátek od 13.00 
do 18.00 a v sobotu od 08.00 do 16.00 h. 

U příležitosti 327. výročí zázraku proběhne v kapli Zjevení 
P. Marie – Chaloupka“ v pátek 6. 7. od 17.30 h Modlitba růžence 
a od 18.00 h Mše svatá.

V sobotu 7. 7. v arciděkanském kostele 
v 9.30 h adorací a bude probíhat po celý den a od 15.00 h bude 
Koncelebrovaná poutní mše svatá spolu s průvodem městem 
s obrazem P. Marie Klatovské. Průvod centrem města začne 
v 16.30 h. Od 18.30 h vystoupí v kostele klatovská skupina 
Zebedeus, která bude u příležitosti 10. výročí založení skupiny 
zpívat spirituály a jiné folkové písně ve vícehlasých úpravách. 
Modlitba růžence i Poutní mše svatá se uskuteční též v neděli 8. 7. 
od 9.30 h v arciděkanském kostele.

„

začne program 

V areálu firmy Auto Nejdl Klatovy si fandové automobilů jistě 
nenechají ujít akci s názvem Motoristická pouť Auto Nejdl“ 
v sobotu 7. 7. od 08.00 do 16.00 h. V průběhu celého dne budou 
probíhat hry a soutěže pro děti a další atrakce: 

Eko Rallye-soutěž na vyznačené trati o dosažení nejnižší 
spotřeby, jízda na čtyřkolkách. Pro motoristy budou připraveny 
letní servisní prohlídky vozů před dovolenou, pouťové slevy na 
náhradní díly a příslušenství, mimořádné pouťové ceny za nové 
vozy, představení automobilových novinek vozů Dacia Lodgy, 
sportovních vozů Renault a další. Celou akci zpestří svým 
vystoupením soubory folklorního festivalu (v dobách od 11.00 
a 13.30 h), dále představení finalistek Dívky Šumavy, módní 
přehlídka skupiny Siluette a vystoupení piráti v Karibiku v podání 
skupiny Modern při MěKS. 

V areálu BMX na Vodojemu se mohou fanoušci tohoto sportu 
podívat na „Velkou cenu FK BMX“. Závod se uskuteční 
v sobotu 7. 7. od 11.00 h.

Zájemci o výtvarné a sochařské umění si mohou v kostele 
sv. Vavřince prohlédnout výstavu české malířky a sochařky Oliny 
Franco s názvem „Via genderosa“.

V budově Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se kromě 
stálých výstav mohou milovníci historie podívat i na výstavu 
s názvem „Čtvero ročních dob v krajce“, kde uvidí vystavená díla 
členek Krajkářského klubu Klatovy z let 2007-2012. Dále 
výstavu „Dózy a dózičky“ a výstavu o historii muzea „130 let 
klatovského muzea“. Otevírací doba je v sobotu i v neděli 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 h. Ve stejnou dobu bude otevřena i Barokní 
lékárna U Bílého jednorožce.

V zahradě Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se budete moci 
v neděli od 10.00 do 16.00 h podívat na ukázky paličkování, které 
Vám předvedou členky Krajkářského klubu Klatovy.

Pořádání klatovské pouti se opětovně dotkne i místní 
silniční dopravy. 

Od pátku 6. 7. 00.00 h bude uzavřena objízdná komunikace 
včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou 
projíždět  náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.

Od soboty 7. 7. 00.00 h do neděle 8. 7. cca do 24.00 h bude 
pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od Krameriovy 
k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. 
Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice 
k hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná trasa  ve směru na Plánici 
bude vedena ulicemi: Jiráskova-Komenského-Hostašova-
Studentská-Suvorovova-Plánická.

Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové 
dopravy od soboty 6.00 h do neděle 24.00 h. Linka č. 4 městské 
hromadné dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova, přes ul. 
Národních Mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1 zůstává 
na trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické 
ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající 
zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, 
zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak 
uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, 
o trpělivost a shovívavost.

Podrobnější informace na jednotlivé akce je možno zjistit 
v informačním centru města a na jednotlivých letácích.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

„

 – 

 – 

Klatovská pouť 2012
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Obchodní veřejná soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy, Tyršově ulici pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“, vypracovaného firmou PROJEKTSTUDIO EU CZ 
s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. 
Na základě výsledků bude vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným 
navrhovatelem bude po rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji 
nemovitostí vybranému navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě darovací. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 

Uzavírka nabídek: 20. září 2012, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města MěÚ, 
4.patro, č. dveří 29, nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně, poštou) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  
Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo osobně vydány bez poplatku 
zájemcům o účast na základě žádosti, podané k rukám kontaktních osob 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz /mukt/prodeje/asp.

Občanům po těžkém úrazu může 

pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda 

omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý 
další život, zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci? 

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému 
účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil 
(řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné 
dopravy, chodec).

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému 
zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů.

 Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv zda poškozený 
měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. 

 Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní 
nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na 
alespoň částečné plnění. 

 Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, 
že viník nehody nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla 
způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. 

 Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají 
plný nárok na náhradu škody na zdraví.

 U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, 
ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na 
soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky 
úrazu. 

 Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen. 

Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým 
získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví 
formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje 
poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti 
již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním 
sporu s pojišťovnou. 

Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203 036 
nebo prostřednictvím e-mailu: .

�

�

�

�

�

�

�

�

nahradaskody@email.cz

Ilustrační foto: archiv zpravodaje

středních škol. Před více než 
rokem naše spolupráce do-
stala konkrétní obrysy, 
dobrovolnictví začíná vcházet 
do povědomí. Vedle toho 
v Klatovech existují jednotliví 
dobrovolníci, kteří obětavě 
svou činnost vykonávají pod 
zdejší Charitou. 

Díky vám všem, kteří jste 
se podíleli na organizaci akce, 
kteří jste účinkovali, kteří jste 
se zúčastnili a zejména díky 
vám, dobrovolníci, za činnost, 
bez níž si potřební již neumějí 
svůj život představit a kterou 
konáte bez nároku na 
odměnu! 

Akci jsme zařadili do 
aktivit Zdravého města.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

a zástupce města 
v Národní síti zdravých měst

Dobrovolníci, děkujeme!Dobrovolníci, děkujeme!
Ve čtvrtek 28. června se na 

náměstí v Klatovech, poprvé 
za dobu svého působení, sešli 
zdejší dobrovolníci. Na podiu 
probíhal kulturní program, 
který obstaraly převážně ško-
ly, okolo pódia byla vybudo-
vána stanoviště, na nichž 
návštěvníci mohli nahlédnout 
do světa potřebných, handica-
povaných. Myslím, že pře-
kvapeni byli všichni. Zkuste si 
někdy, se zavázanýma očima, 
natočit sklenici vody a napít 
se. Nahlédnete jenom nepa-
trným zlomkem do světa 
nevidomých. A tak dále. Právě 
tuto praktickou stránku set-
kání oceňuji nejvíce. 

Dobrovolnictví je v Klato-
vech spojeno už hezkou řádku 
let s osobou vedoucí vycho-
vatelky zdejší SZTŠ paní Jany 
Toušové, která spolupracuje 
s plzeňskou paní Ivou 
Štruncovou a organizuje tuto 
činnost hromadně, mezi žáky 
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 byly provedeny 
demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a výstavba mostu 
nového, demolice stávajícího inundačního mostu v Tajanově a výstavba 
mostu nového, výstavba mostu přes Drnový potok, výstavba mostu přes 
Tupadelský potok, výstavba dvou okružních křižovatek na začátku a na 
konci uzavřeného úseku silnice III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky 
inženýrských sítí a zemní práce obchvatové komunikace, které nezasáhly 
do zásadního omezení dopravy po přilehlých komunikacích.
Ve druhé etapě v roce 2012 budou vybudovány dvě nové okružní 
křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice a v místě křížení 
se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň bude přebudována okružní křižovatka 
u čističky odpadních vod. Výstavba okružních křižovatek si vyžádá 
nezbytná dopravní omezení. Okružky na výjezdu na silnici I/22 -
předpokládaný termín zahájení od 4. 6. a do Koldinovy ulice (u ČOV) 
budou prováděny za částečné uzavírky při omezeném provozu. 
Okružka mezi Tajanovem a Kalem bude prováděna za úplné 
uzavírky silnice III/0228. Předběžný termín uzavírky je od 1. 7. do 
31. 8. 2012. Objízdná trasa bude vyznačena po komunikacích. V této 
době nebude moci projíždět ani linková doprava. 
Dále budou provedeny konstrukční vrstvy všech nových komunikací 
vystavěných na „zelené louce“.
Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Výstavba vodovodu, veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníku 
v obci Sobětice – během měsíce června byly zahájeny práce na výstavbě 
vodovodního řadu. Následovat budou práce na výstavbě veřejného 
osvětlení v chodníku v obci Sobětice podél silnice I/22 v úseku od penzio-
nu podél mateřské školy po bytové domy. Povrch chodníku bude opraven.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky chodníku. Přístup do 
mateřské školy bude zabezpečen. Termín dokončení do 30. 7. 2012.

Rekonstrukce horkovodu na nábřeží Kpt. Nálepky – koncem měsíce 
května byly zahájeny práce na rekonstrukci horkovodu, který bude 
položen do silničního pozemku komunikací. Začátek úpravy je v ploše 
parkoviště před restaurací U Strnada, trasa horkovodu dále povede v ploše 
parkoviště u KD, protlakem pod silnicí I/22 v Domažlické ulici, v ploše 
parkoviště U hlavní pošty, v komunikaci nábřeží Kpt. Nálepky, 
v komunikaci ulice Bezručova do výměníkové stanice. Současně dojde 
k rekonstrukci odbočky od VS umístěné za ATÚ, dále protlakem pod 
Nádražní ulicí a Drnovým potokem s napojením v ploše parkoviště 
U pošty, napojení budovy hlavní pošty ve směru od Domažlické ulice, 
napojení VS za obchodem potravin v Kollárově ulici.
Akce je prováděna po etapách za úplné uzavírky komunikací. 
Objízdné trasy budou vyznačeny na komunikacích. Bude zajištěna 
obslužnost přiléhajících objektů. Termín dokončení celé akce do 
30. 8. 2012. V době konání klatovské pouti budou zpřístupněny 
parkoviště U KD a U pošty pro umožnění pořádání kulturních akcí.

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma Glosse 
– počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 

I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice – investoři ŘSD ČR a 
Plzeňský kraj. V měsíci červenci budou zahájeny stavební práce na 
výstavbě okružní křižovatky včetně úprav přiléhajících chodníků, 
veřejného osvětlení a zeleně.
Stavba bude prováděna za částečně omezeného provozu. Termín 
výstavby je stanoven do 4 měsíců od zahájení.

Okružní křižovatka na silnici I/22 v obci Sobětice, lokalita Švejdský 
vrch – soukromý investor. V měsíci červnu byly obnoveny práce na 
výstavbě okružní křižovatky, která se buduje v rámci výstavby 
inženýrských sítí a komunikací.
Akce je prováděna za provozu, při částečné, střídavě jednosměrné 
uzavírce silnice I/22. Termín dokončení nejpozději do 31. 8. 2012.

 – 

Komunikace v měsíci červenci 2012
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, 
veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. Dokončení do 31. 10. 2012
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně 
odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu. Obě ulice jsou prováděny za úplné uzavírky. 
Termín dokončení do 20. 8. 2012.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikace v ulici 
Dr. Riegra od 11. 4. započala rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
následuje rekonstrukce plynovodu, vybudování nových uličních vpustí 
a nového povrchu vozovky a dvou částí chodníků. Celá akce je prová-
děna za úplné uzavírky po ucelených částech (Studentská-Maškova, 
Maškova-Žižkova), přístup pro pěší k nemovitostem je zabezpečen. 
Termín dokončení je stanoven nejpozději do 10. 8. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava chodníků ve Studentské ulici – od 
2. 5. započala rekonstrukce plynovodu (investor akce RWE Net), který je 
uložen v pravostranném chodníku ve směru od muzea. Přípojky do 
jednotlivých domů na druhé straně ulice jsou prováděny protlakem pod 
vozovkou. Následuje oprava povrchu chodníků. Pravostranný zůstane ve 
stejné šíři. Levostranný bude zúžen na šířku 2 m, podél chodníku vznikne 
pruh pro parkování osobních vozidel mezi stromy. Kolem stromů budou 
položeny obrubníky, uliční vpusti budou přebudovány. 
Chodník je postupně uzavírán po ucelených částech. Termín 
dokončení je z důvodu prodloužení termínu rekonstrukce plynovodu 
prodloužen do 31. 7. 2012. Přes pouť bude povrch chodníku 
zaštěrkován a zhutněn, aby byl pochozí.

Rekonstrukce vodovodu, plynovodu, horkovodu, oprava povrchu 
vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky – od 9. 7. 2012 začne akce 
odfrézováním starého povrchu vozovky, následuje rekonstrukce 
vodovodního řádu, rekonstrukce plynovodního řádu a položení 
horkovodu do tělesa vozovky, nakonec se provede nový povrch vozovky i 
chodníku v úseku od Dukelské po Kollárovu ulici včetně křižovatky 
s Kollárovou ulicí.
Akce bude provedena za úplné uzavírky po ucelených částech. 
Termín dokončení do 27. 9. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu vozovky v ulici Pod 
nemocnicí – od 11. 7. začne akce odfrézováním starého povrchu vozovky, 
následovat bude rekonstrukce plynovodního řádu a nakonec se provede 
nový povrch vozovky v úseku od Dukelské ulice směrem k Plzeňské ulici. 
Akce proběhne za částečné uzavírky vozovky. Termín dokončení do 
15. 8. 2012.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou opravu 
poškozených komunikací. 

Ve městě je prováděna pokládka optic. kabelů pro různé investory.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

 – 

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Město Klatovy vypsalo dne 22. 6. 2012 další, v pořadí již 
XXXVII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů, schválilo 
zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne 15. 11. 2011 
novou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů. 

Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta 
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč 
na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti uve-
dené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí půjčky. 
V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít žadatel 
v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto povolení, 
před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné stavební 
povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení stavby 
podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství 
nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá vý-
pisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let. 

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je před-
mětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí (nesmí být 
zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být starší než 
jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na každých 
100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248, 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, 
tel. 376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXVII. kola je do 17. 8. 2012. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží do konce měsíce září.

O půjčky z FRB začíná být opět větší zájem. V rámci XXXVI. 
kola se přihlásilo celkem 9 žadatelů o půjčky v celkové výši 
1 395 000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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ČERVENEC 2012

Informace pro podnikatele provozující
silniční motorovou dopravu

– novela zákona o silniční dopravě
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se 

novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon zároveň v mnoha svých ustanovení 
odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1071/2009, 
které je bezprostředně právně závazné.

Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti pro-
vozování silniční dopravy. Nově definuje pojem velká a malá vozidla. 
Stanoví nový název koncese pro provozování silniční dopravy, 
definuje nové podmínky pro provozování silniční dopravy velkými 
vozidly a to: usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná 
způsobilost. Klade zvýšené nároky na osobu odpovědného zástupce. 

Z přechodných ustanovení je vhodné zmínit, že podnikatelé 
v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni ve lhůtě 
1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 6. 2013) požádat 
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na jejímž 
základě se uvede do souladu rozsah podnikání podle příslušných 
ustanovení zákona.  K žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání 
je nutno doložit všechny potřebné doklady dle živnostenského zákona 
a zákona o silniční dopravě.  

Dále upozorňujeme podnikatele v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly na povinnost prokázat dopravnímu úřadu trvání 
finanční způsobilosti na každý kalendářní rok, letos nejpozději do 
31. 7. 2012. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její 
prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti na letošní rok 
nejpozději do 31. 8. 2012.

Bližší informace o novele zákona je možné získat na 
 v odkazu Doprava/Dopravci a na 

Živnostenském odboru Městského úřadu Klatovy.
Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru

http://www.kr-plzensky.cz

Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 89 let, 
byla provedena v roce 1922. Část žulových desek je popras-
kaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 

Termín výběrového řízení:   15. 10. 2012 v 15.00 h.
Místo konání výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu ne-
movitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Města Klatovy: .
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 10. 9. 2012 odbor rozvoje města. 
Bližší informace o nabídce poskytne vedoucí krematoria 
p. J. Vizinger - tel. 376 311 172,  ,
popř.  odbor rozvoje města, Ing. Jaroslava Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: .

www.klatovy.cz/mukt/prodeje/asp

ps@tsklatovy.cz 

jkudrnkova@mukt.cz 

hrobové zařízení, bez pozemku, 
umístěné na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

Město Klatovy
nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

OZNÁMENÍ

Galerie Klatovy / Klenová 
letos zahájila svoji výstavní 
činnost v kostele Sv. Vavřince 
v Klatovech ojedinělou výstavou 
výtvarnice Oliny Franco, která 
zdůrazňuje ve svých dílech gen-
derové rozdíly a ukazuje femi-
nistický svět z jiného pohledu.

Česká malířka a sochařka 
Olina Franco, která je dcerou 
akademického malíře, grafika 
a sochaře M. J. Černého, žije 
a pracuje v Praze. Na výtvarnou 
dráhu byla směrována i právě 
díky uměleckému prostředí, ve 
kterém vyrůstala. Po Střední 
odborné škole výtvarné, vedla 
její studijní pouť do ateliéru 
Ladislava Čepeláka na Akademii 
výtvarných umění v Praze, kde 
absolvovala v roce 1990. 

Autorka děl se nebojí ne-
obvyklých pracovních postupů či 
témat. Pracuje téměř výhradně se 
železem, ve své dílně v seve-

ročeské vesničce Smržovka, kde 
svařuje své kovové plastiky. 
Olina Franco vytváří smaltované 
obrazy, svařované plastiky i rea-
lizace do architektury. Také ma-
luje smaltem na železné plechy. 
Jejím posledním tématem jsou 
„Holky-burky“ a jejich nositelky 
v kontextu současného nahlížení 
života. Právě burka má vytvářet 
opak k nynějšímu západnímu 
módnímu diktátu mladosti, 
vychrtlosti a obnaženosti.

Burky tvoří i hlavní část 
výstavy v kostele Sv. Vavřince 
v Klatovech na výstavě „Via 
genderosa“, jejíž kurátorkou je 
paní Helena Fenclová, manažer-
ka výstav a sbírek v Galerii 
Klatovy / Klenová, která dlouho-
době sleduje práci Oliny 
Francové. Vystavovaná díla 
osloví návštěvníka inteligentním 
humorem, který se skrývá 
v erotickém, feministickém 

a genderovém podtextu kovo-
vých plastik. Z pohledu autorky 
se jedná o „Křížovou cestu ženy“ 
kterou prochází každá z nich ve 
svém životě. 

Železné, dvou až čtyřmetrové 
plastiky Holek-Burek, které jsou 
statické, kinetické, svítící i ozvu-
čené, představují právě vnitřní 
svět ženy, všechna skrytá trauma-
ta, tajemství, stereotypy i závis-
losti, kterými je celý život 
obklopena. Výstava se však 
nesnaží oddělit pohlaví a vydělit 

muže, má jen přispět k pochopení 
genderových rozdílů.

Je na každém z návštěvníků, 
aby objevil sdělení, která díla 
nabízejí. V každém případě je 
tato instalace genderovým pohle-
dem do současného možného 
pojímání vzájemného soužití 
kdekoliv na světě. Snaží se 
diváka oslovit a přivést k zamy-
šlení nad všemi atributy výstavy.

Výstavu je možné navštívit 
v kostele Sv. Vavřince do 
22. července 2012.

Olina Franco / VIA GENDEROSAOlina Franco / VIA GENDEROSA

foto GKK



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK IV. SRPEN 2012 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

níků městských organizací. 
Jim všem patří poděkování 
za nasazení, s jakým 
zmírňovaly a likvidovaly 
následky bleskových záplav. 
Před deseti léty byla ve 
středu všeobecného zájmu 
hustě osídlená města zasa-
žená katastrofálními povod-
němi. V řadě z nich následně 
byla učiněna preventivní 
opatření, která sice nikdy 
nemohou zcela zabránit po-
vodním, ale mohou výrazně 
omezit jimi páchané škody. 
Apeluji proto znovu na 
správce místních toků, aby 
přistoupil k dlouho po-
žadovaným úpravám koryta 
Drnového potoka a na-
pomohl tak ke stejnému 
efektu v nejvíce ohrožených 
částech Lub, byť se jedná 
„pouze“ o desítky nemo-
vitostí.

Jedním z Klatovanů, 
a dnes po téměř dvou de-

sítkách let nezištné služby ho 
mohu mezi „domorodce“ 
zařadit určitě, který se o své 
bližní stará v časech dobrých 
i zlých, je pan farář Antonín 
Bachan. Otec Antonín se za 
dlouhé roky dokonale sžil 
i s městským děním. Stal se 
jeho součástí a v poslední 
době výrazně přispěl také 
k obnově katakomb a Je-
zuitského kostela. O to více 
mne jako starostu města 
zarazil a mrzí jeho odchod, 
který při pouťové boho-
službě veřejně oznámil pan 
biskup Radkovský. Využí-
vám proto této příležitosti 
a dovoluji si panu faráři 
Bachanovi popřát hodně 
úspěchů v jeho dalším 
působišti. Věřím, že se bude 
i nadále do svých Klatov rád 
vracet.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  14. 8. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  4. 9. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vážení spoluobčané,

letní měsíce bývají povět-
šinou spojovány s obdobím 
prázdnin, s časem dovole-
ných. Zároveň jsou považo-
vány i za dobu skoupou na 
události. Novinářský slang 
pro ni rád používá označení 
„okurková sezona“.

Z mého pohledu však toto 
přirovnání letošnímu klatov-
skému červenci neodpovídá. 
Alespoň dnům kolem kla-
tovské pouti rozhodně ne. 
Zatímco účastníci tradičního 
mezinárodního folklórního 
festivalu ladili poslední 
detaily svých vystoupení 
a majitelé atrakcí spolu 
s prodejci se připravovali na 
hojný počet návštěvníků, 
rozmary přírody ukázaly 
opět svoji sílu. Napáchaly 
značné škody jak na majetku 
osobním (zejména v Lubech), 
tak i na obecním (a to pře-
devším ve Střeziměři). Na 
mnoho dní zaměstnaly oby-
vatele zaplavených nemovi-
tostí. Zároveň též sbory 
dobrovolných i profesionál-
ních hasičů a desítky pracov-

P. Antonín Bachan a arcibiskup Mons. Giuseppe Leanza, 
apoštolský nuncius v České Republice.
P. Antonín Bachan a arcibiskup Mons. Giuseppe Leanza, 
apoštolský nuncius v České Republice. foto MUDr. Miloš Chroust

Voda a pouť ...
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b) Vývoj kumulativních příjmů : srovnání 2012 a 2011:

Graf kumulativních příjmů (sdílených daní) říká, že do 
června t.r. byl celkový příjem na sdílených daní vyšší než 
v roce předchozím, až červenec znamená opak.

A nyní mi dovolte od daní přejít k několika krátkým 
poznámkám :

Ačkoliv je období dovolených, nebo též rekreace, na mnoha 
místech našeho města se  pracuje. Mnohdy Vám práce působí 
nesnáze, ale věříme, že je přijímáte s pochopením - v okolí 
pošty a ul. Kpt. Nálepky se rekonstruuje jižní větev parovodu 
na horkovod. Projekt podpořený dotací by měl přinést 
i ekonomický efekt a je zřejmě i prvním „ostrým testem“ 
nového ředitele klatovské teplárny a jeho týmu, kteří se 
významně podílejí na dozorování této investiční akce. Pracuje 
se i na novém sběrném dvoře v areálu bývalého Taroka či na 
zateplení domů pro seniory v Podhůrčí, stejně tak na 
rekonstrukci sociálního zařízení na základní škole v Tolstého 
ulici. Dokončen je skatepark, začíná jeho zkušební provoz, 
který by měl ověřit všechny parametry jeho činnosti. Všechny 
tyto akce jsou financovány z rozpočtu města ( případně 
s podporou dotací), na jejich řízení a kontrole se podílejí 
pracovníci města či organizací města.

Dnem 1. 8. 2012 je novou vedoucí odboru životního 
prostředí jmenována paní Ing. Jana Michálková. Přeji jí, aby 
tento nelehký a rozsahem činnosti různorodý a rozsáhlý odbor 
úspěšně řídila ku prospěchu věci a v zájmu obecného dobra 
a našeho města. Zároveň bych rád poděkoval panu Ing. Liboru 
Nebeskému, který k 31. 7. 2012 končí v této funkci a odchází 
do soukromé sféry, za vše dobré, co pro město vykonal.

Rád bych se připojil k panu starostovi s poděkováním 
P. Antonínu Bachanovi, který v září odchází po 18 létech 
z Klatov. Byl nejen místním farářem, klatovským vikářem, 
významným členem sdružení Klatovské katakomby, ale 
zejména člověkem, na něhož mnozí nezapomenou. Díky za vše 
dobré, Otče Antoníne.

Přeji Vám hezké léto,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Dámy a pánové,

v předchozích číslech Zpravodaje jsem Vás opakovaně 
informoval o tzv. sdílených daních. Vysvětloval jsem, co 
sdílené daně jsou a jaký mají význam pro hospodaření města. 
Stručně shrnuto: jejich význam je klíčový a víceméně následuje 
vývoj daňových příjmů státu. To, co stát na daních vybere, 
odvisí od vývoje ekonomiky jako celku, nejsou-li zvyšovány 
sazby daní. Pro město jsou základním zdrojem jeho 
financování, i proto je jejich vývoji věnována mimořádná 
pozornost. 

Abyste i Vy měli jasnou průběžnou představu o tom, jaký je 
vývoj příjmů našeho města z titulu sdílených daní, dovolte mi 
i dnes publikovat následující údaje – tabulku a grafy:

Tabulka 1: Příjmy ze sdílených daní ke konci července, 
porovnání roků 2012 a 2011.

Ke konci července letošního roku obdrželo naše město 
111,4 mil. Kč, v roce předchozím to bylo ke stejnému datu 
112,6 mil. Kč.

Je zajímavé, že u daní vybíraných od fyzických osob (FO) 
a právnických osob (PO) jsme v roce 2012 obdrželi více než 
v roce 2011, naopak daň z přidané hodnoty (DPH) 
zaznamenává meziroční pokles o 5,6 mil. Kč, u této daně naše 
příjmy v roce 2012 představují jen 88,10% loňské skutečnosti. 
Nezbývá než doufat, že v případě DPH jde jen o „platební 
časovou disproporci“ a nikoliv o odraz vývoje ekonomiky.

Závěrem se podívejme na vývoj příjmů ze sdílených daní 
dle jednotlivých měsíců :

a) Vývoj měsíčních příjmů: srovnání 2012 a 2011:

Z grafu je patrné (údaje jsou v tis. Kč) , že problémem je 
sedmý měsíc. V červenci minulého roku došlo k vylepšení 
kumulativního salda přijatých daní, červenec letošního roku 
podobný výsledek nepřinesl.

Vývoj - sdílené daně
tis. Kč

 
VII-2012

DP FO - závislé činnosti

DP FO - OSVČ

DP FO - kapit. výnosů

DP PO

7.681,9

DPH

26.493,4

2.605,8

33.020,5

41.611,2

 
VII-2011

6.372,3

25.739,0

2.074,9

31.139,7

47.231,9

Celkem 111.412,9 112.557,8

Rozdíl 
2012-2011

1.309,7

754,5

530,9

1.880,8

-5.620,7

 
%

120,55%

102,93%

125,58%

106,04%

88,10%

-1.144,9 98,98%

Základní zdroj financování městaZákladní zdroj financování města

2011
2012

2011
2012
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. Ve druhé etapě v roce 2012 se budují dvě 
nové okružní křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice 
a v místě křížení se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň bude přebudována 
okružní křižovatka u čističky odpadních vod. Výstavba okružních 
křižovatek si vyžádá nezbytná dopravní omezení. Okružky na 
výjezdu na silnici I/22 -předpokládaný termín zahájení od 4. 6. a do 
Koldinovy ulice (u ČOV) budou prováděny za částečné uzavírky při 
omezeném provozu. Okružka mezi Tajanovem a Kalem bude 
prováděna za úplné uzavírky silnice III/0228. Předběžný termín 
uzavírky je od 1. 7. do 31. 8. 2012. Objízdná trasa je vyznačena po 
komunikacích. V této době nebude projíždět ani linková doprava. 
Dále budou provedeny konstrukční vrstvy všech nových komunikací 
vystavěných na „zelené louce“.
Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Výstavba vodovodu, veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníku 
v obci Sobětice – během měsíce června byly zahájeny práce na výstavbě 
vodovodního řadu. Následují práce na výstavbě veřejného osvětlení 
v chodníku v obci Sobětice podél silnice I/22 v úseku od penzionu podél 
mateřské školy po bytové domy. Povrch chodníku bude celoplošně 
opraven.
Akce je prováděna za částečné uzavírky chodníku. Přístup do 
mateřské školy je zabezpečen. 

Rekonstrukce horkovodu na nábřeží Kpt. Nálepky – koncem měsíce 
května byly zahájeny práce na rekonstrukci horkovodu, který bude 
položen do silničního pozemku komunikací. Začátek úpravy je v ploše 
parkoviště před restaurací U Strnada, trasa horkovodu dále povede v ploše 
parkoviště u KD, protlakem pod silnicí I/22 v Domažlické ulici, v ploše 
parkoviště U hlavní pošty, v komunikaci nábřeží Kpt. Nálepky, 
v komunikaci ulice Bezručova do výměníkové stanice. Současně dojde 
k rekonstrukci odbočky od VS umístěné za ATÚ, dále protlakem pod 
Nádražní ulicí a Drnovým potokem s napojením v ploše parkoviště 
U pošty, napojení budovy hlavní pošty ve směru od Domažlické ulice, 
napojení VS za obchodem potravin v Kollárově ulici.
Akce je prováděna po etapách za úplné uzavírky komunikací. 
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Je zajištěna 
obslužnost přiléhajících objektů. Termín dokončení celé akce do 
30. 8. 2012. 

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma Glosse 
– počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, 
veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce je prováděna za částečné uzavírky. Dokončení do 31. 10. 2012
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 

I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice – investoři ŘSD ČR 
a Plzeňský kraj. V měsíci červenci byly zahájeny stavební práce na 
výstavbě okružní křižovatky včetně úprav přiléhajících chodníků, 
veřejného osvětlení a zeleně.
Stavba je prováděna za částečně omezeného provozu. Termín 
výstavby je předběžně stanoven do 30. 9. 2012.

Okružní křižovatka na silnici I/22 v obci Sobětice, lokalita Švejdský 
vrch – soukromý investor. V měsíci červnu byly obnoveny práce na 
výstavbě okružní křižovatky, která se buduje v rámci výstavby 
inženýrských sítí a komunikací.
Akce je prováděna za provozu, při částečné, střídavě jednosměrné 
uzavírce silnice I/22. Termín dokončení nejpozději do 31. 8. 2012.

 – 

 – 

Komunikace v měsíci srpnu 2012

okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně 
odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu. Obě ulice jsou prováděny za úplné uzavírky. 
Termín dokončení do 20. 8. 2012.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikace v ulici 
Dr. Riegra od 11. 4. započala rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
následuje rekonstrukce plynovodu, vybudování nových uličních vpustí 
a nového povrchu vozovky a dvou částí chodníků. Celá akce je prová-
děna za úplné uzavírky po ucelených částech (Studentská-Maškova, 
Maškova-Žižkova), přístup pro pěší k nemovitostem je zabezpečen. 
Termín dokončení je stanoven nejpozději do 10. 8. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava chodníků ve Studentské ulici – od 
2. 5. započala rekonstrukce plynovodu (investor akce RWE Net), který je 
uložen v pravostranném chodníku ve směru od muzea. Přípojky do 
jednotlivých domů na druhé straně ulice jsou prováděny protlakem pod 
vozovkou. Následuje oprava povrchu chodníků. Pravostranný zůstane ve 
stejné šíři. Levostranný bude zúžen na šířku 2 m, podél chodníku vznikne 
pruh pro parkování osobních vozidel mezi stromy. Kolem stromů budou 
položeny obrubníky, uliční vpusti budou přebudovány. 
Chodník je postupně uzavírán po ucelených částech. Termín 
dokončení je z důvodu prodloužení termínu rekonstrukce plynovodu 
prodloužen.

Rekonstrukce vodovodu, plynovodu, horkovodu, oprava povrchu 
vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky – od 9. 7. 2012 začala akce 
odfrézováním starého povrchu vozovky, následuje rekonstrukce 
vodovodního řádu, rekonstrukce plynovodního řádu a položení 
horkovodu do tělesa vozovky, nakonec se provede nový povrch vozovky 
i chodníku v úseku od Dukelské po Kollárovu ulici včetně křižovatky 
s Kollárovou ulicí.
Akce je provedena za úplné uzavírky po ucelených částech. Termín 
dokončení do 27. 9. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu vozovky v ulici Pod 
nemocnicí – od 19. 7. začala akce odfrézováním starého povrchu 
vozovky, následuje rekonstrukce plynovodního řádu a nakonec se provede 
nový povrch vozovky v úseku od Dukelské ulice směrem k Plzeňské ulici. 
Akce proběhne za částečné uzavírky vozovky. Termín dokončení do 
15. 8. 2012.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou opravu 
poškozených komunikací. 

Ve městě je prováděna pokládka optických kabelů pro různé investory.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.



Obchodní veřejná soutěž

na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 
Klatovy, Tyršově ulici pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby parko-
vacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího domu 
u KD Družba“, vypracovaného firmou PROJEKTSTUDIO EU CZ s.r.o.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. 
Na základě výsledků bude vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným 
navrhovatelem bude po rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji 
nemovitostí vybranému navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě darovací. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 

Uzavírka nabídek: 20. září 2012, 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města MěÚ, 
4.patro, č. dveří 29, nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně, poštou) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  
Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo osobně vydány bez poplatku 
zájemcům o účast na základě žádosti, podané k rukám kontaktních osob 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz /mukt/prodeje/asp.

Klatovy a Evropský den mobilityKlatovy a Evropský den mobility
Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři.

V letošním roce nás čeká 
11. ročník „Evropského týdne 
mobility“, který je plánován 
na 16. – 22. 9. 2012 s podti-
tulem „Pohyb správným 
směrem“. Jedná se o kampaň 
pro občany měst a obcí, která 
má za cíl upozornit na prob-
lémy se stále narůstající 
automobilovou dopravou, 
a zároveň nabídnout možnosti 
a výhody alternativních druhů 
dopravy. V mnohých evrop-
ských městech už dnes může-
me vidět, že prostor v ulicích 
patří nejen autům, ale také 
chodcům, cyklistům a veřejné 
dopravě. A k rozšíření tohoto 
trendu do dalších měst má 
Evropský týden mobility 
pomoci. Město Klatovy se 
připojuje v rámci projektu 

Zdravé město k této kampani 
následujícími akcemi:

Začátkem školního roku 
budou procházet příslušníci 
Policie ČR z územního 
odboru v Klatovech s žáky 
prvních tříd okolí ZŠ Tolstého 
a zároveň jim vysvětlí,jak se 
bezpečně chovat při cestě do 
školy.

Dne 25. 9. 2012 proběhne 
na ZŠ Čapkova ulice a ZŠ 
Tolstého beseda s Josefem 
Zimovčákem na téma „Jízda 
na kole – pohyb správným 
směrem“. Pan J. Zimovčák 
letos již jednou navštívil 
Klatovy v červnu v rámci 
projektu Cyklotour na pod-
poru onkologicky nemocným 
dětem.

Na podzim letošního roku 
by měl být otevřen „Klatov-
ský vycházkový okruh“, který 
bude dlouhý asi 12 km a bude 

spojovat historicky i přírodně 
zajímavá místa v Klatovech. 
Cílem této akce je nabídnout 
občanům a i návštěvníkům 
Klatov možnost příjemné 
procházky a zároveň se do-
zvědět více o našem městě. 
Okruh propojí oblasti Vodo-
jemu, Nad lomečkem, Židov-
ského hřbitova, Křesťanského 
vrchu, Šibeničního vrchu, 
nádraží ČD, Hůrky a Mercan-
dinových sadů. Pro odpočinek 
budou sloužit lavičky a ne-
budou chybět ani informační 
tabule s textem anebo 
panoramatem dané lokality. 
Partnerem a iniciátorem celé 
akce je Klub českých turistů 
Klatovy.

Na závěr bych Vás ráda 
pozvala na cyklojízdu, kterou 
pořádají kolegové z odboru 
životního prostředí dne 
20. 9. 2012. Start je v 15.00 

hodin před budovou radnice 
v Klatovech, na náměstí Míru. 
Trasa povede přes Luby, 
Loretu, Lomec, Beňovy, 
Tajanov do Cvrčovce, případ-
ně až do Dolan. Předpoklá-
daný návrat do Klatov je asi 
ve 20.00 hodin. I Vy můžete 
podpořit tuto akci a připojit se 
k této veřejné cyklojízdě 
anebo si vybrat jednu z mnoha 
cyklotras ve svém okolí a dát 
svému autu nejlépe po celý 
týden od 16. 9. do 22. 9. 2012 
volno.

Krásný zbytek léta 
Vám přeje

Ing. Věra Schmidová
koordinátorka komunitního

plánování a projektu 
Zdravé město

Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 89 let, 
byla provedena v roce 1922. Část žulových desek je popras-
kaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 

Termín výběrového řízení:   15. 10. 2012 v 15.00 h.
Místo konání výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu ne-
movitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Města Klatovy: .

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 10. 9. 2012 odbor rozvoje města. 
Bližší informace o nabídce poskytne vedoucí krematoria 
p. J. Vizinger - tel. 376 311 172,  ,
popř.  odbor rozvoje města, Ing. Jaroslava Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: .

www.klatovy.cz/mukt/prodeje/asp

ps@tsklatovy.cz 

jkudrnkova@mukt.cz 

hrobové zařízení, bez pozemku, 
umístěné na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

Město Klatovy
nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

OZNÁMENÍ
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2012 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2012 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2012

Vážení čtenáři,

podobně jako v loňském roce, i letos vyhlásilo Město Klatovy 
soutěž o nejlepší provozovnu města ve čtyřech kategoriích: 
prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a občerstvení, 
výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní služby (např. 
kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční služby, pomoc 
v domácnosti, pečovatelské služby apod.) Hlasovat v soutěži 
může v některé i ve všech kategoriích každý, bez ohledu na to, 
bydlí-li v Klatovech nebo jinde. Hlasovat můžete jednak 
prostřednictvím webových stránek města, jednak tím, že 
hlasovací lístky doručíte do informačního centra na náměstí 
v Klatovech.

Zároveň každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své 
jméno a adresu, bude zařazen do slosování. 

Vylosovaných pět respondentů pozveme po Novém roce na 
radnici k převzetí cen. Výsledky hlasování budou sečteny 
a zástupci prvních třech provozoven s největším počtem hlasů 
v každé kategorii budou oceněni na radnici při slavnostním 
shromáždění dne 2. ledna 2013.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Anketa o nejlepší 
provozovnu roku 2012
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Investiční akce
Město Klatovy realizuje následující investiční akce, které jsou 
podpořeny dotací z Operačního programu životní prostředí EU 
a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Rekonstrukce technologie SCZT jižní větev Klatovy
II. etapa“. 

Předmětem zakázky jsou stavební práce, zahrnující výstavbu 
nových horkovodních rozvodů v délce 912 m technologií sdružené 
konstrukce předizolovaného potrubí systémem pro bezkanálové 
ukládání do země.
Stavba je rozdělena do těchto základních stavebních souborů:
SO 1 – Předávací stanice tepla – stavební úpravy, potrubní část, 
strojní vybavení, MaR a elektro, 
SO 2 – Horkovod – stavební část, potrubní část, kontrolní systém 
a komunikace.
Místem plnění jsou ulice Kpt. Nálepky, Kollárova, Bezručova, 
parkoviště u Pošty a parkoviště u kulturního domu a budovy šesti 
výměníkových stanic.
Dodavatelem akce je na základě výběrového řízení sdružení firem 
Jindřich Lachout – MonToP Chotoviny u Tábora + Dřevotvar – 
Řemesla a stavby s.r.o., Chýnov za cenu 19 820 610 Kč, na 
realizaci obdrželo město dotaci z programu OPŽP EU a ze Státního 
fondu životního prostředí ve výši 7 088 693 Kč.
Termín realizace: květen 2012 - říjen 2012.
V souběhu s výstavbou teplovodu bude v ulici Kpt. Nálepky a ul. 
Bezručova probíhat rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu.   

Zateplení objektů čp. 815, 816, 832 Cibulkova ul., Klatovy – 
Domov pro seniory, Dům s byty zvláštního určení.
Předmětem zakázky je výměna oken, zateplení obvodového pláště 
a zateplení střech s cílem dosažení energetických úspor. 
Dodavatelem stavebních prací je na základě výběrového řízení 
firma OSF 2000 s.r.o. Liberec za cenu 16 650 000 Kč, na realizaci 
obdrželo město dotaci z programu OPŽP EU a ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 5 700 000 Kč
Termín realizace: duben 2012 – červen 2013.

Centrum odpadového hospodářství Klatovy
V bývalém areálu ovoce a zeleniny Taroko, ul. Dr. Sedláka, 
Klatovy vznikne nový sběrný dvůr na odpad pro občany města 
Klatov.
Stavební práce budou provedeny v rozsahu: kanalizace a vodovod 
včetně přípojek, elektroinstalace, veřejné osvětlení, slaboproudé 
rozvody, úprava manipulační plochy, rozšíření přístřešku na 
kontejnery, dodávka kontejnerů a kolového nakladače. 
Celkové náklady na stavební práce a dodávky činí 16 481 532 Kč, 
na realizaci obdrželo město dotaci z OPŽP EU a ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 14 009 302 Kč.
Dodavatelem stavebních prací je na základě výběrového řízení 
Sdružení firem Silnice Nepomuk s.r.o. a STAWO Přeštice s.r.o. 
Firma ALKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín je dodavatelem zařízení 
(sběrných nádob a kontejnerů), firma TERRAMET, spol. s r.o. 
Čestlice dodá kolový nakladač.
Termín realizace: duben 2012 – duben 2013.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

 –  –  –
– 

Nárůst počtu diváků téměř o tři tisíce oproti loňsku a nejvyšší 
tržby ze vstupného v historii (!!!), to jsou výsledky našeho kina 
v prvním pololetí letošního roku.

Mimořádné tržby jsou sice částečně výsledkem zdražení 
vstupného (průměrně o 3,- Kč. oproti roku 2011), ale hlavně díky 
řadě premiér divácky úspěšných filmů. 

Prim jako obvykle hrály filmy české, dokonce v první desítce 
podle návštěvnosti jich bylo celkem osm a nejúspěšnější 
zahraniční filmy se krčily až ve druhé polovině. 

Žebříček návštěvnosti s přehledem a velkým náskokem 
ovládly dvě komedie – „Líbáš jako ďábel“ a „Okresní přebor“ 
s návštěvou kolem 2.700 diváků. Neutuchá zatím ani zájem o 3D 
filmy, kde „vládnou“ především animované pohádky. 

Vzhledem k tomu, že i na druhé pololetí jsou v plánu velmi 
zajímavé premiéry, letošní rok bude zřejmě patřit mezi nejlepší za 
hodně dlouhou dobu.

Díky zájmu diváků a vysokým tržbám se tak může kino snáze 
věnovat i méně „komerčním“ záležitostem, jako je provoz středeč-
ního „Filmového klubu“, občasným koncertům alternativní 
hudby, festivalům typu „Jeden svět“ či satelitním přenosům 
z Metropolitní opery v New Yorku. Operní přenosy mají za sebou 
už druhou sezónu, kdy se (trochu překvapivě) také zvedla návš-
těvnost, takže můžeme v říjnu bez problémů zahájit sezónu třetí.

Kino Šumava letos poprvé hraje i během letních prázdnin (od 
21.00 hodin). Důvody jsou dva – snaha mít premiéry některých 
filmů okamžitě, což umožňuje vybavení digitálním projektorem, 
a nedostatek filmů pro letní kino (všechna letní kina v republice 
zatím hrají pouze z 35mm filmu). Klatovský „letňák“ tak možná 
po 50 letech provozu hraje svoji poslední sezónu, protože nenajde-
li se způsob, jak kino zdigitalizovat, hrozí mu zánik. 

Karel Kotěšovec
vedoucí kina

Kino Šumava rekordně

Klatovský kulturní dům se v týdnu od 10. července otřásal 
v rytmu španělského flamenca. 

Již potřetí se do Klatov sjelo na 60 tanečnic z celé republiky 
a pod vedením madridské lektorky a choreografky Virginie 
Delgado pilují techniku energického a emocí nabitého tance. 
V letošním roce akci pořádá Centrum španělské kultury 
a vzdělávání ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. 
Flamenco a folklorní tanec sevillanas je v Klatovech možné 
tančit po celý rok na pravidelných kurzech od září do června – 
zápis na další taneční rok pro dospělé a děti od 8 let se koná 
v úterý 4. 9. 2012, od 14 do 17 hodin v zrcadlovém sále KD 
(postranní vchod ze strany od Lidlu). Info na  www.cskv.cz

Flamenco v Klatovech
zápis do pravidelných kurzů

foto: Rudolf Lang
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Město Klatovy vypsalo dne 22. 6. 2012 další, v pořadí již 
XXXVII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů, schválilo 
zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání dne 15. 11. 2011 
novou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů. 

Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta 
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč 
na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti uve-
dené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí půjčky. 
V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít žadatel 
v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto povolení, 
před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné stavební 
povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení stavby 
podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství 
nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá vý-
pisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let. 

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je před-
mětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí (nesmí být 
zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být starší než 
jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na každých 
100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248, 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, 
tel. 376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXVII. kola je do 17. 8. 2012. Ža-
datelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží, počátkem měsíce září.

O půjčky z FRB začíná být opět větší zájem. V rámci XXXVI. 
kola se přihlásilo celkem 9 žadatelů o půjčky v celkové výši 
1 395 000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Dny evropského dědictví 2012 v Klatovech
V letošním roce se v České republice uskuteční již 22. ročník 

Dnů evropského dědictví – European Heritage Days (EHD). 
Jedná se o významnou celoevropskou kulturně poznávací 
společenskou akci, která slouží k rozšíření všeobecného 
povědomí o kulturním dědictví. V jejím rámci se každoročně 
v září pro širokou veřejnost otevírá co nejvíce zajímavých 
a výjimečných památek a objektů, v nichž je uchováno 
neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého 
kulturního dědictví. 

Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž 
prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků 
na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Pro 
letošní rok je v ČR vyhlášeno národní téma Mladí památkám.

V Klatovech se letošní EHD uskuteční 
ve dnech 7. až 9. září 2012.

Zpřístupněny v tyto dny budou za snížené vstupné objekty 
katakomby a Černá věž. Zdarma je možné navštívit všechny 
výstavy ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, 
v sobotu okrouhlici ve Vrchlického sadech a výtvarnou výstavu 
v objektu 208/I (ZUŠ) na Plánické ulici.

pátek 7. září 2012 – 19.00 hod.  koncert Lenky Filipové na radnici

sobota 8. září 2012 – 10.00 - 17.00 hod. řemeslný trh na náměstí Míru, při kterém vystoupí 
soubory a skupiny Šumavánek, Krok, Úhlavanka, Samotáři, Milvus, 
Centrum španělské kultury, Senior trio Šimeček,
14.00 hod – komentovaná prohlídka na téma Historické městské parky 
s Přáteli české historie (sraz u okrouhlice ve Vrchlického Sadech)
18.00 hod. v jezuitském kostele na náměstí koncert Zuzany Stirské a Fine 
Gospel Time

Neděle  9. září 2012 – 14.00 hod. komentovaná vycházka s Klubem přátel Klatovska zakončená 
posezením a hudbou bratří Pelíšků u upravené zříceniny kaple sv. Anny 
na Hůrce

Podrobný program naleznete na www.klatovy.cz

Bohatý kulturní program EHD 2012

Organizace školního roku 2012/2013

Kromě návštěvy památek a výstav je připraven na tyto dny 
bohatý kulturní program.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve 
všech základních školách, středních školách a základních uměleckých 
školách v pondělí 3. září 2012. V prvním pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 31. ledna 2013. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 
26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 
a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 
2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla škol 

stanoveny v Klatovech od 4. 2. do 10. 2. 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 
29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 
1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne 
v pondělí 2. září 2013.

Všem  žákům v novém školním roce přeji  hodně úspěchů a radosti 
z nabývajících vědomostí. Rodičům a pedagogům navíc hodně 
trpělivosti a pochopení z rozvíjených dovedností naší nové mladé 
generace.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu
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cenému průběhu je velká 
šance, že se do našeho města 
podobné akce budou na-
vracet. 

Také jejich zásluhou se 
nenaplnily předpoklady 
o poklesu počtu turistů, kteří 
pod dojmem nejistého 
hospodářského vývoje své 
cesty více zvažují. Nová 
expozice katakomb již při-
lákala přes třicet dva tisíc 
návštěvníků, což bude tuto 
památku řadit mezi nejvíce 
navštěvované v Plzeňském 
kraji. Mírný nárůst hostů 
jsme zaznamenali též v in-
formačním centru. 

Byl bych rád, kdyby 
podobný trend zůstal za-
chován i počátkem podzimu. 
V měsíci září bude totiž stále 
z čeho vybírat. O druhém 
víkendu proběhnou Dny 
evropského dědictví. Pro-
hlídku místních pamětihod-
ností si návštěvníci budou 
moci zpestřit zhlédnutím 
bohatého kulturního pro-
gramu. V polovině měsíce 
pak oslavíme kulatá výročí 

vzájemné spolupráce s part-
nerskými městy Heemskerk 
a Poligny. Skutečným vy-
vrcholením turistické sezóny 
bude samotný závěr září. 
Během prodlouženého ví-
kendu na Svatováclavské 
oslavy bezprostředně naváže 
Mistrovství republiky v orbě 
spolu s krajskými dožín-
kami. Myslím, že především 
umění oráčů ze všech koutů 
naší vlasti, kteří budou 
soutěžit na poli mezi ryb-
níkem Barošák („Louže“) 
a Zaječím vrchem, bude pro 
všechny přihlížející oprav-
dovým zážitkem. 

Jak vidno, i po prázd-
ninách je z čeho vybírat 
a přál bych si, aby úsilí 
pořadatelů, zážitky a spo-
kojenost vás, návštěvníků, 
nezhatila nepřízeň počasí. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  

Úterý  

11. 9. 2012

25. 9. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  30. 10. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vážení spoluobčané,

začátek školního roku 
ukončí dětem školou po-
vinným nejpříjemnější roční 
období a je též předzvěstí 
závěru hlavní turistické 
sezóny. V jejím průběhu se 
uskutečnila v Klatovech řada 
kulturních a sportovních 
akcí, které se těšily značné-
mu diváckému zájmu. Na 
zajištění většiny z nich se 
organizačně a finančně 
podílelo „Město“. Z pohledu 
turistického ruchu je však 
velmi cenné, že hlavními 
pořadateli velkých, víceden-
ních akcí byly i jiné subjekty. 
Přínosem tradičního červen-
cového Mezinárodního folk-
lórního festivalu a právě 
skončeného Mistrovství 
Evropy žen do 20 let v bas-
ketbalu nejsou jen v danou 
chvíli zaplněná ubytovací 
zařízení, ale především 
vklad do budoucnosti. 
Vzhledem k jejich úspěš-
nému a vysoce hodno-

Turistická sezóna ještě nekončíTuristická sezóna ještě nekončí

Slavnostní zahájení ME v basketbalu žen do 20 let.
Rudolf Salvetr, Jiří Zídek a komisař FIBA Slobodan Orcevic.
Slavnostní zahájení ME v basketbalu žen do 20 let.
Rudolf Salvetr, Jiří Zídek a komisař FIBA Slobodan Orcevic.

foto Rudolf Lang
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Vážení čtenáři,

jako každoročně, i letos 
jsme hodnotili pololetní hos-
podaření města jako celku 
a hospodaření jednotlivých 
městských organizací. Kom-
plexní rozbory jsou uveřej-
něny na webových stránkách 
města, bylo by zbytečné je 
opakovat. Rád bych však 
zmínil základní rysy hos-
podaření a trendy vývoje 
některých našich organizací. 
Čísla pro přehlednost uvá-
dím orientační.

Mateřská škola

Město je zřizovatelem  
jediné mateřské školy, ve 
skutečnosti se jedná o 10 
pracovišť (školek), z toho 
7 v Klatovech, po jedné 
v Lubech, Kalu a Soběticích. 
Za rok město poskytne 
tomuto subjektu 10 milionů 
Kč. Ve školce je umístěno 
870 dětí. Rodiče přispívají 
částkou 400,- Kč na dítě 
měsíčně, což ročně škole 
přinese 2,5 milionu Kč. 
V krajském srovnání jsme na 
špičce jednak tím, že potřeby 
umístění předškolních dětí 
jsou v zásadě pokryty, 
jednak nízkou výší pří-
spěvku, která poskytuje 

prostor pro budoucí mírné 
zvýšení, které nám usnadní 
zlepšovat prostředí pro děti. 
Vloni jsme rekonstruovali  
školnické byty ve 3 školkách 
na třídy, letos bude nutné 
uvažovat o investicích na 
zlepšení stavu oken a dalších 
částí budov v některých 
objektech. Do čela školy 
rada města vybrala od 
poloviny letošního roku 
novou ředitelku paní Jitku 
Luňákovou. Přejeme jí, aby 
úspěšně navázala na činnost 
předchozí ředitelky paní 
Dagmar Brunnerové, která 
se mateřské škole pečlivě 
věnovala a které patří 
v souvislosti s odchodem do 
důchodu poděkování za 
dlouhá léta práce pro děti.

Základní školy

Jsou ve městě čtyři, 
Tolstého, Čapkova, Masary-
kova a Plánická. Každé 
škole město přispívá ročně 
přibližně 4 miliony Kč. 
Budovy třech z nich jsou po 
opravách a rekonstrukcích 
včetně tělocvičen a hřišť, 
nejnovější je hřiště v Čap-
kově ulici. Hřiště i tělo-
cvičny jsou v určitém režimu 
přístupné veřejnosti. Do-
plňková hospodářská činnost 
škol jim přináší peníze ze-
jména pronájmem tělocvičen 
a prodejem obědů v jídel-
nách. Rozsáhlé investice 
bude vyžadovat budova 
Tolstého školy v Podhůrčí.

Městský ústav sociálních 
služeb

Provozuje domovy pro 
seniory v Klatovech a Újezd-
ci, domov pro zdravotně 
postižené tamtéž a dále celou 
řadu sociálních služeb. Od 
města dostává ročně přes 

8 milionů Kč, od MPSV ČR 
přes 10 milionů, z vlastní 
činnosti má 50 milionů Kč. 
Do budov v Klatovech 
a v Újezdci byly vynaloženy 
rozsáhlé investice, které se 
dokončují (zateplení, výtahy, 
venkovní úpravy). Kapacita 
domovů pro seniory je 
v zásadě dostatečná, není 
výrazný přetlak poptávky 
nad nabídkou, péče je, soudě 
podle reakcí samotných 
seniorů eventuálně jejich 
příbuzných, na dobré úrovni.

Městské kulturní středisko

Hospodaří s příspěvkem 
od města ve výši téměř 
8 milionů Kč ročně, dalších 
téměř 7 milionů Kč získá 
vlastní činností (výnosy 
z pořadů, z kina a pronáj-
mem sálů). Téměř nepře-
tržitá je nabídka hudebních 
a uměleckých pořadů, zá-
jmová činnost sdružuje 
zájemce o nejrůznější 
oblasti, fotografií a numis-
matikou počínaje a tancem 
konče. Již jsme si zvykli na 
pravidelné hudební pořady 
na náměstí stejně jako na 
mimořádná koncertní vy-
stoupení tamtéž. Je ovšem 
nutno do budoucna vážit 
únosnost této služby jako 
služby bezplatné. Pro zají-
mavost letošní 3 velké 
koncerty na náměstí stály 
přes 400 tisíc Kč.

Městská knihovna

Hospodaří s ročním 
příspěvkem od města ve výši 
7 milionů Kč, je iniciativní 
v organizování vlastních 
pořadů (besedy s autory 
a čtenáři, literární soutěže, 
pořádání seminářů). Plní vý-
znamnou regionální funkci, 
neboť zajišťuje i službu 

menších lokálních veřejných 
knihoven v několika de-
sítkách okolních obcí. 
V důsledku trvalého růstu 
cen knih a nezvyšovaného 
příspěvku od zřizovatele 
však v posledních letech 
trvale klesá počet naku-
povaných knižních titulů, 
přičemž vlastní zdroje kni-
hovny jsou velmi omezené 
a tvoří se převážně z drob-
ných částek výpůjčného. 
Tento trend bude třeba 
zastavit, protože dál chceme 
mít knihovnu, která bude 
hrát „první ligu“.

Závěr

Město ze svého rozpočtu 
poskytuje shora zmíněným 
organizacím z oblasti škol-
ství, sociální péče a kultury 
každoročně částku, která se 
blíží 50 milionům Kč. Vedle 
toho město financuje nebo 
spolufinancuje příležitostné 
investice v této oblasti. Vedle 
toho pak poskytuje podporu, 
dotace a granty mnoha 
iniciativám, spolkům a sdru-
žením, zabývajícími se 
sportem, kulturou, vzdě-
láním, charitou. To vše je ale 
jen část - chceme mít také 
udržované komunikace, po-
sečenou zeleň a uklizené 
cesty, odpadové hospo-
dářství včetně skládkování 
na úrovni, chceme mít 
modernizovanou teplárnu, 
udržované budovy, slušné 
městské byty, pořádek a bez-
pečnost v ulicích – a sou-
časně s tím chceme mít 
vyrovnaný, lépe přebytkový, 
rozpočet. Chceme toho 
hodně. Doufejme, že se to 
bude, díky konstruktivnímu 
přístupu zastupitelstva, dařit 
i nadále.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Hospodaření města v polovině rokuHospodaření města v polovině roku
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Rozpočet města je 
vlastně výkaz typu „cash 
flow“ – tj. vypovídá o tom, 
co bylo skutečně na účty 
přijato a co z účtů odešlo 
(co nám bylo zaplaceno 
a co jsme zaplatili). 
Rozpočet není vybudovaný 
na principech aktuálního 
účetnictví jako je tomu 
u běžných podnikatelských 
subjektů, které sestavují 
tzv. výsledovky. Rozpočet 
proto můžeme čísti takto:

Počátkem roku 2011 mělo město na svých účtech 80,2 
mil. Kč (viz. sloupec „Skutečnost 2011“), koncem roku 2011 
bylo na účtech 127,2 mil. Kč (stejná částka je samozřejmě i 
počátečním stavem roku 2012), koncem června letošního 
roku má město na účtech 180,6 mil. Kč.

Ve sloupci „Schválený RO 2012“ jsou údaje prvního 
schváleného rozpočtu na rok 2012. Ten byl postupně 
upravován rozhodnutími zastupitelstva tzv. rozpočtovými 
opatřeními. Za 1. pololetí letošního roku byla přijata čtyři 
rozpočtová opatření, tudíž aktuální stav schváleného 
rozpočtu po posledním z nich je uveden ve sloupci „URO 
k 30.6.2012  („upravený rozpočet  k 30.6.2012).

Rozpočet platný k 30.6.2012 předpokládá :
Neinvestiční příjmy ve výši 348,3 mil. Kč,
Kapitálové příjmy ve výši 48,5 mil. Kč,
Neinvestiční výdaje ve výši 327,8 mil. Kč,
Kapitálové výdaje ve výši 152,0 mil. Kč,
Splátky úvěrů ve výši 15,9 mil. Kč.
Zůstatek finančních prostředků koncem roku 

   ve výši 28,3 mil. Kč.

Jaká je skutečnost plnění tohoto rozpočtu k 30. 6. 2012? 
I to lze vyčíst z výše uvedené tabulky (viz sloupec 

„Skutečnost 6/2012“). Za prvních šest měsíců letošního roku 
město Klatovy  přijalo a zaúčtovalo:

Neinvestiční příjmy ve výši 202,6 mil. Kč a plní tak 
svůj roční rozpočet na 58,16%,
Kapitálové příjmy ve výši 22,7 mil. Kč (46,72% roč-
ního rozpočtu),
Neinvestiční výdaje ve výši 148,9 mil. Kč (45,4% roč-
ního rozpočtu),
Kapitálové (tj. investiční) výdaje ve výši 21,8 mil. Kč 
(14,34% ročního rozpočtu).

Podrobný výklad rozpočtu bude podán na jednání 
zastupitelstva a je a bude předmětem diskuse paní a pánů 
zastupitelů. Nyní mně dovolte jen dvě stručné poznámky 
(třeba i jako pozvánku na veřejné jednání v této věci):

Rozpočet vykazuje předstih příjmů před výdaji, to je 
i důvodem významného a pozitivního zůstatku finančních 
prostředků. Relace rozpočtu ilustrují zodpovědný přístup 
k hospodaření města.

“ “

� 
� 
� 
� 
� 
� 

� 

� 

� 

� 

Vážení čtenáři Zpravodaje,

v minulém týdnu proběhly na klatovské radnici rozbory 
hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za 
1. pololetí roku 2012. Nyní budou projednány na radě města 
a na pracovním semináři určeném zejména paním 
zastupitelkám a pánům zastupitelům, aby mohly být 
předloženy zastupitelstvu města dne 4. září 2012. Řeknete 
možná „rutina“ … a přesto – ne zcela. Pololetní rozbory mají 
být jakýmsi prvním signálem o tom, jak se vyvíjí 
hospodaření města v tomto roce a mají dát zastupitelům 
(a jejich prostřednictvím všem občanům našeho města) 
možnost udělat si jasno v tom, jak se „věci kolem financí 
mají“ ( mohu-li použít formulaci, s níž se na mě nedávno 
obrátil nejmenovaný klatovský měšťan). 

Tedy, jak „se věci kolem financí mají?“
Na internetové adrese  jsou v části 

věnované rozpočtu výsledky hospodaření města a všech jeho 
příspěvkových organizací. Zde naleznete i tabulku přehledně 
popisující náš rozpočet a jeho plnění k 30. 6. 2012:

http://www.klatovy.cz

Rozpočet městaRozpočet města

kapitálové výdaje města
- vztahy města k přísp. org.,
s.r.o. a o.p.s. - kap. 14

Rozpočet města 
(v tis. Kč)

Skutečnost 
2011

PŘÍJMY

80.202

Schválený 
RO 2012

URO k 
30.6.2012

Skutečnost
6 / 2012

%
SK/RO

Finanční prostředky
 - počáteční stav

0 127.266 127.266 100 %

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

dotace neinvestiční

dotace kapitálové

příjmy běž. roku celkem

p. neinvestiční běž. roku

p. kapitálové běž. roku

219.845

62.934

22.021

221.659

50.765

577.224

504.438

72.786

211.245

53.354

6.500

39.176

0

310.275

303.775

6.500

239.210

56.025

7.121

53.078

41.341

396.775

348.313

48.462

142.087

30.290

10.150

30.204

12.492

225.223

202.581

22.642

59,40 %

54,07 %

56,90 %

30,22 %

56,76 %

58,16 %

46,72 %

657.426
ZDROJE celkem 
vč. počátečního stavu

310.275 524.041 352.489 67,26 %

Neinvestiční výdaje

neinvestiční výdaje 
města - kap. 1 - 12

neinvestiční výd. celkem 432.514 252.654 327.811 148.837 45,40 %

127.266
Zůstatek fin. 
prostředků celkem

21.343 28.336 180.591 637,32 %

VÝDAJE

kapitálové výdaje celkem 

VÝDAJE běž. roku celkem 

Rozdíl „zdroje - výdaje“

Splátky úvěrů 

81.859

514.373

143.053

15.787

20.402

273.056

37.219

15.876

152.018

479.829

44.212

15.876

21.800

170.637

181.852

1.261

14,34 %

35,56 %

411,32 %

7,94 %

127.266
Výsledek 
(zdroje - výdaje - splátky)

21.343 28.336 180.591 637,32 %

282.851 114.255 152.335 77.345 50,77 %
neinvestiční výdaje 
- peněžní fondy kap. 13 30.862 23.830 58.774 12.296 20,92 %

neinvestiční výdaje 
- vztahy města k přísp. org.,
s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 118.801 114.569 116.702 59.196 50,72 %

Kapitálové výdaje
kapitálové výdaje města
 - kap. 1 - 12 63.316 2.000 94.223 20.589 21,85 %
kapitálové výdaje města
 - peněžní fondy kap. 13 16.478 18.402 57.795 1.211 2,10 %

2.065 0 0 0

pokračování na straně 4
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Významný rozdíl mezi skutečným zůstatkem finančních 
prostředků a jeho plánovanou ( rozpočtovanou) hodnotou je 
dán rozsahem připravených a rozpracovaných investičních 
a neinvestičních akcí, se kterými je již v rozpočtu počítáno 
a které budou postupně dokončovány (a zúčtovány a pla-
ceny). Skutečná rezerva rozpočtu se nyní pohybuje mezi 
20 – 30 mil. Kč. Za tolik Kč lze do rozpočtu zařadit nových 
akcí (např. z průběžně aktualizovaného zásobníku 
investičních akcí), aniž by město muselo hledat externí 
zdroje jejich financování.

S rozpočtem souvisí i jeden významný počin z posled-
ních dnů. Město Klatovy vysoutěžilo na Českomoravské 
komoditní burze dodávky plynu a elektřiny na poslední 
čtvrtletí roku 2012 a rok 2013. Po pečlivé, ale i poměrně 
zdlouhavé a náročné administrativní přípravě, za niž bych 
rád poděkoval všem, kteří se na ní podíleli, zejména však 
panu Ing. Milanu Jarošíkovi, který byl jménem města 
realizátorem celé akce, se podařilo zajistit výrazné energe-
tické úspory. Posuďte sami:

Úspora na dodávkách plynu: 2.149 tis. Kč
Úspora na dodávkách elektřiny: 1.689 tis. Kč

Úspora „energie celkem“: 3.838 tis. Kč.

Podotýkám, že se jedná o úspory vyjádřené v cenách bez 
daně z přidané hodnoty. Protože většina subjektů, která se na 
úsporách podílí, nebude schopna DPH „odečíst“, je výše 
úspor fakticky vyšší – o výši daně z přidané hodnoty, která 
bude k cenám dodavateli připočtena.

Jak se na úsporách podílí město a jeho organizace?
Odpověď Vám dají tabulky, které pro tento účel připravil 

pan Ing. Jarošík :

Přeji Vám hezké týdny končícího léta.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Městská knihovna

Masarykova Zš

Město Klatovy

SNK s.r.o.

MŠ Studentská

MěÚSS

TSMK

ZŠ Čapkova

ZŠ Plánická

ZŠ Tolstého

CELKEM

91.876 Kč

300.194 Kč

126.114 Kč

376.043 Kč

281.978 Kč

1.356 Kč

191.844 Kč

170.965 Kč

340.750 Kč

267.846 Kč

2.148.966 Kč

Lesy MK

OHMK

Městká knihovna

Masarykova Zš

Město Klatovy

SNK s.r.o.

MŠ Studentská

MěÚSS

TSMK

ZŠ Čapkova

ZŠ Plánická

ZŠ Tolstého

MěKS

CELKEM

3.907 Kč

10.015 Kč

29.450 Kč

31.497 Kč

123.306 Kč

144.123 Kč

89.460 Kč

344.592 Kč

753.604 Kč

90.917 Kč

29.068 Kč

xxx

39.329 Kč

1.689.268 Kč

Tabulka : Úspory – elektřinaTabulka : Úspory – plyn

Akce Za Čedíkem, 
Hálkova, propojovací K1

Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, 
byla k podané žádosti v roce 2011, poskytnuta městu Klatovy 
účelová dotace na akci „Výstavba místní komunikace v ulici Za 
Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1“ v maxi-
mální výši 23 526 253 Kč, což představuje 85% způsobilých 
výdajů projektu (27 677 945 Kč). Dotace byla poskytnuta v rámci 
13. Výzvy ROP NUTS IIJZ z osy 1 – Dostupnost center, oblasti 
podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací. 

Celkové výdaje projektu jsou plánovány ve výši 34 999 208 
Kč, to předpokládá, že Město Klatovy  z vlastního rozpočtu vloží 
do financování této akce 11 472 955  Kč.

Akce byla připravována od května roku 2008 a s fyzickou 
realizací bylo započato v říjnu 2011. Dokončení realizace se 
předpokládá v říjnu letošního roku.

Záměrem projektu je výstavba místních komunikací v celkové 
délce 1,051 km (místní komunikace Za Čedíkem 600 m, část 
místní komunikace ul. Hálkova 141 m a propojovací komunikace 
K1 310 m), která propojí rozvojové plochy pro výstavbu bytových 
a rodinných domů na stávající silniční síť. Současně se vzájemně 
propojí stávající silniční síť, zlepší se obslužnost  obytné zástavby 
včetně sportovního areálu BMX, zvýší se bezpečnost a plynulost 
dopravy. Vybudování propojovací komunikace K1 (nyní ulice 
Viléma Glosse) a části komunikace v ul. Hálkova zajistí plynulejší 
a kapacitnější propojení silnice II/186 se silnicí III. třídy vedoucí 
na Čertovku přes areál bývalých kasáren v Plánické ul. Dostavba 
poslední etapy v ul. Za Čedíkem zajistí propojení silnice I. třídy 
I/22 se silnicí II. třídy II/186. Budou propojeny již vybudované 
úseky této komunikace -  I. a III. úsek. Propojení ulice Za Čedíkem 
zajistí podstatné snížení intenzity dopravy v centru města, v ulici 
Národních mučedníků, Šmilovského a v Plánické ulici. Celkově se 
pak od realizace projektu očekává výrazné a komplexní zlepšení 
současné dopravní situace v této části města.

Součástí výstavby je i výstavba nové sítě TI – vodovod, kana-
lizace, přeložky plynovodu a telefonního vedení, vybudování 
chodníků v délce 1,117 km , nové cyklostezky podél komunikace 
Za Čedíkem v délce 600m, nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty 
v délce 135 m, osazení veřejného osvětlení, dopravního značení, 
úprava zatravněné plochy podél cyklostezky, výsadba stromů 
a keřů v počtu 73 ks, osazení laviček a odpadkových košů.

Realizace projektu dále sleduje vyšší bezpečnost a plynulost 
dopravy odstraněním 3 tzv. bodových závad a to ve 2 případech 
přímo na dotčených komunikacích a v jednom případě na stávající 
komunikaci – křižovatka ulic Šmilovského – Plánická.

Výstavba probíhá bez větších problémů a je předpoklad 
dodržení termínu jejího dokončení do 31. 10. 2012.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

dokončení ze strany 3
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III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. Ve druhé etapě v roce 2012 se budují dvě 
nové okružní křižovatky v místě výjezdu na silnici I/22 na Domažlice 
a v místě křížení se silnicí Tajanov-Kal. Zároveň byla přebudována 
okružní křižovatka u čističky odpadních vod. Dále budou provedeny 
konstrukční vrstvy všech nových komunikací vystavěných na „zelené 
louce“. Termín dokončení celé stavby nejpozději do 30. 9. 2012.

Rekonstrukce horkovodu na nábřeží Kpt. Nálepky – koncem měsíce 
května byly zahájeny práce na rekonstrukci horkovodu, který bude 
položen do silničního pozemku komunikací. Začátek úpravy je v ploše 
parkoviště před restaurací U Strnada, trasa horkovodu dále povede v ploše 
parkoviště u KD, protlakem pod silnicí I/22 v Domažlické ulici, v ploše 
parkoviště U hlavní pošty, v komunikaci nábřeží Kpt. Nálepky, 
v komunikaci ulice Bezručova do výměníkové stanice. Současně dojde 
k rekonstrukci odbočky od VS umístěné za ATÚ, dále protlakem pod 
Nádražní ulicí a Drnovým potokem s napojením v ploše parkoviště 
U pošty, napojení budovy hlavní pošty ve směru od Domažlické ulice, 
napojení VS za obchodem potravin v Kollárově ulici.
Akce je prováděna po etapách za úplné uzavírky komunikací. 
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Je zajištěna 
obslužnost přiléhajících objektů. Termín dokončení celé akce 
z technických důvodů prodloužen do konce září. 

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma Glosse 
– počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky 
plynovodu. Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, 
veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce je prováděna za částečné uzavírky. Dokončení do 31. 10. 2012
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 

I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice – investoři ŘSD ČR 
a Plzeňský kraj. V měsíci červenci byly zahájeny stavební práce na 
výstavbě okružní křižovatky včetně úprav přiléhajících chodníků, 
veřejného osvětlení a zeleně.
Stavba je prováděna za částečně omezeného provozu. Termín 
výstavby je předběžně stanoven do 30. 9. 2012.

I/27 Dehtín – podjezd pod tratí ČD – investorem akce je ŘSD ČR.
Pravděpodobně 10. 9. 2012 budou zahájeny práce na celoplošné úpravě 
povrchu silnice I/27 v úseku ve směru od Klatov od odbočky na MK 
vedoucí k druhému viaduktu po zatáčku ve směru na Plzeň-dojde ke 
snížení výšky konstrukce silnice pod železničním mostem, úpravě 
křižovatky se silnicí III/11767, úpravě povrchu MK směrem k nádraží ČD, 
částečné úpravě povrchu chodníku, odvodnění komunikace a přeložce 
kabelů dotčených sítí.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice I/27. Objízdná trasa 
bude vedena Dehtín – Vícenice – Točník – Klatovy. Školní autobusy 
a linky ČSAD č. 432180, 432130 a 432290 budou projíždět po místní 
komunikaci pod mostním objektem v těsné blízkosti uzavřeného 
podjezdu. Dálkové autobusy ČSAD a firmy Autobusy VKJ budou 
využívat objízdnou trasu a nebudou zajíždět do Štěpánovic. Termín 
výstavby je předběžně stanoven na dva měsíce.

Štěpánovice – silnice I/27 místo pro přecházení – pravděpodobně od 
10. 9. 2012 budou zahájeny stavební práce na místě pro přecházení se 
středovým ochranným ostrůvkem přes silnici I/27 v obci Štěpánovice 
a úpravě chodníků a nástupiště autobusové zastávky. V rámci stavby bude 
provedena optimalizace šířkového uspořádání pruhů komunikace pomocí 
vodorovného dopravního značení.
Stavba bude prováděna za částečně omezeného provozu. Termín 
dokončení stanoven do 31. 10. 2012.

 – 

 – 

Komunikace v měsíci září 2012 budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně 
odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu. Termín dokončení do 20. 8. 2012 byl splněn.

Rekonstrukce vodovodu, plynovodu, horkovodu, oprava povrchu 
vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky v úseku mezi Kollárovou 
a Dukelskou ulicí – od 9. 7. 2012 začala akce odfrézováním starého 
povrchu vozovky, následuje rekonstrukce vodovodního řádu, 
rekonstrukce plynovodního řádu a položení horkovodu do tělesa vozovky, 
nakonec se provede nový povrch vozovky i chodníku v úseku od Dukelské 
po Kollárovu ulici včetně křižovatky s Kollárovou ulicí.
Akce je prováděna za úplné uzavírky po ucelených částech. Termín 
dokončení předběžně stanoven do 27. 9. 2012.

Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu vozovky v ulici Pod 
nemocnicí – od 19. 7. začala akce odfrézováním starého povrchu 
vozovky, následuje rekonstrukce plynovodního řádu a nakonec se provede 
nový povrch vozovky v úseku od Dukelské ulice směrem k Plzeňské ulici. 
Akce probíhá za částečné uzavírky vozovky. Termín dokončení 
vzhledem k prodloužení termínu rekonstrukce plynovodu 
prodloužen do měsíce září.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní 
křižovatky v roce 2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl předběžně stanoven 
do 27. 9. 2012 (závisí na termínu dokončení okružky).

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou opravu 
poškozených komunikací. 
Ve městě je prováděna pokládka optických kabelů pro různé investory.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích 

a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

V rámci rozpočtu neinvestičních akcí, a to údržby pozemních komunikací 
přistoupilo město v letošním roce na celoplošné opravy povrchů vozovek a 
chodníků v několika předem vyjmenovaných ulicích v Klatovech. 

Při plánování oprav se klade důraz mimo jiné také na technický stav 
inženýrských sítí, které jsou umístěné v těchto komunikacích. Je to z toho 
důvodu, že každá rekonstrukce sítí znamená rozkopání komunikace. Proto 
město oslovilo jednotlivé správce sítí s dotazem, zda si před vlastní opravou 
povrchů budou chtít zrekonstruovat své sítě. Se správci, kteří projevili zájem na 
rekonstrukci sítí, byl projednán harmonogram prací. Ostatní byli upozorněni, 
že do nové komunikace je nepustíme minimálně po dobu 10 let.

I přes neustálá upozornění ze strany úřadu na nutnosti dodržení termínů, 
nebylo schopno je RWE zajistit u svých vybraných dodavatelů v ulicích 
Studentská a Pod Nemocnicí. Studentská ulice byla opožděna celkem o více 
než 2 měsíce, ulice Pod Nemocnicí bude opožděna o 3 týdny oproti předem 
stanovenému harmonogramu prací.

Město Klatovy si pozvalo na jednání zástupce RWE a projednalo s nimi 
„nápravná opatření“. Do Smlouvy o poskytnutí příspěvku bude zahrnuto, že 
harmonogram prací se stane součástí smluv se správci sítí a jeho neplnění bude 
sankcionováno smluvní pokutou.

Pokud se město rozhodne provést celoplošné úpravy povrchů 
v komunikacích, tak na jejich úpravu finančně přispívají správci sítí předem 
stanoveným podílem, což je výhodné pro město a městský rozpočet. 

Kde se nepočítá s celoplošnou úpravou, např. v části chodníku ve 
Studentské ulici, hradí úpravu povrchů pouze správci sítí. 

Firma RWE se omlouvá všem občanům bydlícím v lokalitách 
dotčených těmito stavbami za způsobené potíže. Omluvný dopis byl 
doručen do schránek a na nástěnky dotčených domů.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Termíny oprav komunikací prodlužují cizí investoři
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„Zpíváme a tancujeme“ Zápis 5. 9. 2012 v 15.00 hod. – Kurz je 
určen pro nejmenší děti, které se učí v tomto kurzu  nejen pěveckým 
návykům a dovednostem, ale i tanečním prvkům, rytmu, hry na 
Orfeovy nástroje. Děti vystupují několikrát za rok s krátkými 
pohybovými etudami, tanečky a zpěvem na různých kulturních akcích 
pořádaných MěKS i na akcích města, v klubech seniorů apod. Vede 
H. Haladová.
Mažoretky „Modern“ – Zápis 3. 9. 2012 v 16.00 hod. Kurz je určen 
pro děti i dospělé. Je rozdělen do 4 kategorií podle věku. Skupiny 
vystupují na nejrůznějších veřejných akcích. Zúčastňují se soutěží 
v mažoretkovém sportu v České republice i v zahraničí. MěKS Klatovy 
pořádá každoročně Národní šampionát mažoretek České republiky 
sólo a duo, Mistrovství ČR v twirlingu. Mažoretky dosahují 
medailových ocenění a reprezentují MěKS a Město Klatovy nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. Vede D. Grünerová, D. Horejšová.
Taneční skupina „MODERN“ Zápis 5. 9. 2012 v 19.00 hod. 
Skupina se zabývá výrazovým tancem. Členové se představují na 
různých populárních a společenských akcích, zajišťují předtančení na 
plesech. Ve spolupráci s MěKS pořádá „Pohárovou soutěž tanečních 
formací“. Vede M. Lukášová.
„MODERN KLATOVY“ otevírá BABY DISCO DANCE – taneční 
a pohybová průprava – základy klasického tance a rytmického cítění 
pro věkovou kategorii 6-9 let. Zápis 5. 9. od 19.00 hod. 
Orientální a břišní tance Zápis 7. 9. 2012 v 17.00 hod. Kurz je určen 
všem, kteří tancují pro radost. Členky kurzu vystupují na různých 
kulturních a společenských akcích pořádaných městem nebo MěKS. 
Vede L. Stupková, J. Krotká.  
Společenský tanec – Zápis 7. 9. 2012 v 16.00 hod. Skupina se zabývá 
standardními a latinsko-americkými tanci. Taneční páry jsou rozděleny 
na kategorie „děti, junioři a hlavní kategorie ve skupině A B C D“. 
Zúčastňují se soutěží ve společenském tanci, kde dosahují často na 
medailová umístění. Členové kurzu vystupují s ukázkami tanců na 
různých společenských akcích. Ve spolupráci s MěKS pořádá 
každoročně soutěž ve společenském tanci „O cenu města Klatov“, 
které se zúčastňují taneční páry z celé ČR. Vedou manželé Hájkovi.
TENNESSEE – Zápis 4. 9. 2012 v 17.00 hod. Zájemci tančí latinsko-
americké a standardní rytmy na anglickou nápovědu, čtverylkové tance 
a klasické country. Předvádí skupinové ukázky všech „country“ stylů = 
square dance, country dance, round dance. Základem tohoto tancování 
je pobavení se tancem. Zájemci jsou rozděleni na 3 skupiny, jednu tvoří 
také senioři. Vede F. Čermák.
BREAK DANCE – Zápis 6. 9. 2012 v 17.00 hod. Vychází z počátku 
70. let v New Yorku, kde se vyvinul v souvislosti s novým hudebním 
žánrem „Break Beat“ Výukový kurz pro mladé. Vede J. Heidtke.
STREET DANCE – TOPROCK  - Zápis 6. 9. 2012 v 17.00 hod. Top 
Rock je taneční styl, který vznikal v ulicích USA začátkem 
osmdesátých let. Rytmus, výuka základních kroků a sestav. Důraz se 
klade také na osobitost, originalitu, improvizaci, vnímání hudby 
a celkové chápání tohoto kulturního směru (hip-hop), jenž je pro 
mnohé životním stylem. Hudební doprovod bude soul, funk, jazz, hip-
hop. Kurz je určen všem bez rozdílu věku. Vede J. Heidtke
Výuka sólového, sborového zpěvu, základy hry na flétnu – Zápis 
3. 9. 2012 v 16.00 hod. Učí PhDr. M. Bláhová
Fotoklub – Členové fotoklubu pořádají příležitostné výstavy svých 
prací a zúčastňují se fotografických soutěží v celé ČR i v zahraničí. 
Vede S. Beneš.
Klub filatelistů – určen pro děti i dospělé. Pořádá burzy filatelistů 
a spolupracuje s mnoha filatelistickými kluby v ČR. Vede J. Steiner.
Klub numismatiků – Členové klubu jsou členy České numismatické 
společnosti a spolupracují s Národním muzeem v Praze. Vede J.Sejpka.
Šermdivadlo Clatonia – Skupina historického šermu vystupuje 
s ukázkami historických bitev a událostí včetně ohňostrojů v regionu 
i v celé ČR. Vede J. Bílý. 

 – 

 – 

 – 

Přehled tanečních kroužků, kurzů 

a zájmových skupin MěKS Klatovy

pokračování na straně 7

příštích. Plynaři se v květnu 
neobjevili. Příští měsíc také ne. 

Hoši od Silnic a. s. koncem 
června začali pěkně od podlahy 
- největší pracovní úsilí 
vyvíjeli mezi šestou a devátou 
hodinou, pak je síly a většina 
stavebních strojů opustila a do 
konce šichty se tak spíš pa-
běrkovalo. Dnes cítím potřebu 
se omluvit všem, kteří mě 
denně probouzeli duněním 
sbíječek, rachotem nakladačů 
a burácením těžkých automo-
bilů; správně! Ani o dovolené 
nemá člověk lenošit a zahálet! 
Ranní ptáče, dál doskáče a já 
toho stihnul opravdu víc než 
dost! Všudypřítomný prach 
sice občas zastínil i sluneční 
kotouč, ale ukázalo se, že lze 
přežít i za utěsněnými okny 
a vrstva špíny usazená na 
pověšeném prádle nakonec 
vždy opršela, takže jaképak 
nářky!

V závěru července se 
konečně ukázali plynoví hoši, 
na pár dní nás všechny odpojili, 
položili své roury a chvátali 
jinam. Opět následovaly ob-
vyklé ranní budíčky rachotem, 
otřesy a jadrným pokřikováním 
mužských hlasů. Dodnes mě 
překvapuje ta nepravidelnost, 
absence logiky a systému - dva 
dny se tu dělá, tři ne, dopoledne 
pracovní četa, po obědě už jen 
značně prořídlé družstvo.

Jako občanu je mi opravdu 
jedno, o kolik byly práce 
zdrženy nepřízní počasí, ne-
dostatkem techniky, epidemií 
cholery či bůhví čím. Výmluvy 
mě nezajímají. Coby zastupitel 
se ptám, jak byly uzavřeny 
smlouvy s dodavateli díla, 
které sankce pro ně nastanou 
a hlavně -

KDY UŽ KONEČNĚ 
BUDE HOTOVO? 

P. S. Psáno 22. 8. 2012

Dušan Kučera
zastupitel, ČSSD

Co se vleče, neuteče?Co se vleče, neuteče?

Že bude kompletně re-
konstruována Studentská ulice 
(dříve Fučíkova, dřívěji Patto-
nova, předtím Geotheova, 
zkraje Kramářova a ponejprv 
K vodojemu) mi nějak uniklo. 
Vzpomínám si, že jsem před 
mnoha měsíci podepsal souhlas 
ke kutání plynařům, ale toť vše. 
Opravdu nevím, jestli jsem pří-
slušné informace na městském 
zastupitelstvu po knížecku 
zaspal, vůbec nezaslechl nebo 
jen trapně zapomněl.

Dle úvodního rozpisu, 
kterým byli obdarováni místní 
obyvatelé, měli plynaři praco-
vat v květnu, hoši od Silnic a. s. 
v červnu a na pouť už 
Studentská měla svítit novotou 
v celé své kráse. V květnu se 
nedělo vůbec nic, i když už 
tehdy začali ti vystrašenější 
a zodpovědnější z nás pře-
parkovávat automobily, aby 
nepřekážely avizovaným vý-
kopovým pracím. Většina 
obyvatel zaujala ke slibovaným 
termínům a postupu prací zdra-
vě skeptický postoj - neudělala 
nic a v klidu vyčkávala věcí 
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2012 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2012 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2012

dokončení ze strany 6

Loutkový soubor BROUČEK“ – Loutkové divadlo hraje pro 
širokou veřejnost – hlavně děti. Má vlastní loutky a zvukovou 
aparaturu. Vede O. Smola. Loutkový soubor přijímá do svých řad 
nové členy.
Ochotnický divadelní spolek BUŘINA“ – Je určen mladým 
i starším zájemcům o ochotnické divadlo. Vede sl. Jankulárová
Kurz paličkování – Zápis 3. 9. 2012 v 17.00 hod. Je určen pro 
začátečníky i pokročilé. Výuka různých druhů technik. Členové kurzu 
připravují každoročně výstavu a prezentaci svých prací. Vede 
J. Čechová. 
Mykologický klub – určen pro všechny zájemce o sběr hub, připravuje 
podzimní naučné mykologické výstavy s určováním druhů hub. Vede 
S. Ján.
Kurzy kondičního cvičení - Zápis 6. 9. 2012 v 17.00 hod. pravidelné 
týdenní cvičení zahrnuje cviky při bolestech zad a kloubů, uvolňovací 
a protahovací cviky, cvičení na velkých a malých míčích, kondiční 
a cévní gymnastiku, dechová cvičení. Vede p. M. Kubátová.
Kurzy španělských tanců – Centrum španělské kultury a vzdě-
lávání (CŠKV). Zápis 4. 9. 2012 od 14.00 do 17.00 hod. (vchod do 
KD z boční strany od Lidlu). Určeno pro začátečníky i pokročilé. Kurz 
každé úterý v odpoledních hodinách v KD. Vede p. M. Košanová.

Zápis přihlášených žáků bude probíhat v Kulturním domě 
v Klatovech každý pracovní den do 14. 9. dle provozní doby MěKS, 
kde budou uchazeči zapisováni podle předem zaslaných přihlášek. Při 
zápisu se bude vybírat kurzovné v hotovosti a teprve po úhradě 
kurzovného se stává uchazeč účastníkem kurzu, kdy obdrží přesný 
časový rozpis kurzů a další podrobné informace.

„

„

Kontakt pro dotazy na kroužky, kurzy, zájmové skupiny:
Telefon: 376 370 919
e-mail: , kovarikova@mksklatovy.cz www.mksklatovy.cz
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

jako návštěvy studentů střed-
ních škol v rodinách, které jim 
umožňují zdokonalit jejich 
jazykové dovednosti a pře-
devším nalézt nové kamarády 
v cizojazyčném prostředí. Je to 
právě mladá generace, která se 
nejrychleji dokáže zbavit 
historických předsudků a vy-
tváří tak úplně nové povědomí 
a kvalitu vzájemných vztahů 
mezi evropskými zeměmi. 
Tento fakt zdůraznil i fran-
couzský velvyslanec Pierre 
Lévy, jenž význam kulatého 
jubilea a zájem na pokračování 
vzájemné spolupráce podtrhl 
svojí návštěvou Klatov. Během 
ní také předal francouzská 
vyznamenání paní profesorce 
Danuši Bělohlávkové a Ing. 
Janu Vránovi jako výraz úcty 
a poděkování za jejich přínos 
pro partnerství mezi oběma 
městy.  

Dvacet let uplynulo letos 
také od chvíle, kdy začala na 
pořádek ve městě vedle Policie 
ČR dohlížet zastupiteli zřízená 
Městská policie. Hodnocení 
činnosti městských strážníků 
se do značné míry odvíjí od 
náplně jejich každodenní 

práce. Kdo má ostatně radost 
z toho, je-li upozorňován či 
dokonce pokutován za to, že 
někoho jiného omezuje. Zjed-
nodušený pohled na práci 
městského strážníka jako toho, 
kdo „otravuje“ se správným 
parkováním a rušením nočního 
klidu, je však silně zavádějící. 

Možná, že i vás, vážení 
čtenáři, překvapí následující 
údaje. Od počátku roku 
zadržely hlídky MP 22 
hledaných osob, deset z nich 
na výslovnou žádost PČR. V 6 
případech zadržely prchající 
zloděje. Při vší úctě k ochraně 
majetku si však velmi vážím 
především skutečnosti, že 
městští strážníci poskytli 
přímo na ulici první pomoc 
jedenácti občanům, z nichž 
někteří byli přímo ohroženi na 
životě. Když o ničem jiném, 
svědčí to minimálně o jejich 
všímavosti a pozornosti. Spolu 
s rozhodným, ale korektním 
a slušným vystupováním po-
važuji tyto vlastnosti za základ 
činnosti klatovských strážníků.  

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  23. 10. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  30. 10. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vážení spoluobčané,

trvá-li něco dvě desítky let, 
stojí určitě za to, abychom se 
ohlédli a také hodnotili. 
Nejinak tomu je v případě 
partnerských vztahů s fran-
couzským městem Poligny. 
Když v roce 1992 tehdejší 
starostové obou měst, pánové 
Pierre Tinguely a Jan Vrána, 
podepisovali partnerskou 
smlouvu, věřili, že svým roz-
hodnutím pomohou překonat 
následky uměle vytvořených 
překážek a hranic. Těžko však 
mohli předpokládat, že výmě-
ny kulturních spolků a sportov-
ních oddílů se stanou naprosto 
běžnou záležitostí. Podobně 

Dvacet letDvacet let

Vybráno z obsahu:

Omezení provozu 

Městského úřadu Klatovy 

v budově Balbínova 59

Ve čtvrtek 25. 10. 2012 v době 
od 7,30 do 10,00 hod. bude 
přerušena dodávka elektrické 
energie do budovy Balbínova 59. 

Tato odstávka se v uvedené době 
dotkne provozu:
- Odd. evid. obyvatel, občanských
   průkazů a cestovních dokladů
- Odboru výstavby a územního plá-
   nování
- Městské knihovny
- Městského ústavu soc. služeb

Podpis deklarace mezi starosty měst Poligny a Klatov. 
Starostové Dominique Bonnet a Rudolf Salvetr.
Podpis deklarace mezi starosty měst Poligny a Klatov. 
Starostové Dominique Bonnet a Rudolf Salvetr.

Klatovské dění
strana 2

Gratulace paní Růženě 
Ulrychové - 100let

strana 3

Klatov. divadelní slavnosti
strana 4

Komunikace v říjnu
strana 5

Umístění sochy 
sv. Jana Nepomuckého

strana 6

Investiční akce
strana 7

Hudební pátky a 
Mezinárodní festival 

komorní hudby
strana 8

Francouzský velvyslanec v ČR Pierre 
Lévy Danuše Bělohláv-
ková Jan Vrána

 (uprostřed), paní 
a pan  při předání ocenění.

Francouzský velvyslanec v ČR Pierre 
Lévy (uprostřed), paní Danuše Bělohláv-
ková a pan Jan Vrána při předání ocenění. foto MěÚ Jiří Tománek
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Konference o Koldinovi

Pavel Kristián (Krystyán, Křesťan) 
se narodil v Klatovech a stal se autorem 
systému městského práva, které se stalo 
základem platného práva vůbec. Získal 
predikát „z Koldína“, který srostl s jeho 
jménem natolik, že jej známe spíše jako 
Pavla Koldína. Město Klatovy pořádá 
o tomto svém mimořádném rodákovi ve 
dnech 8. a 9. listopadu t.r. konferenci, 
na níž budou přednášet přední čeští 
odborníci z pražské Karlovy univerzity, 
brněnské Masarykovy univerzity, 
Západočeské univerzity Plzeň, Ústav-
ního soudu, ale i domácí, jako PhDr. 
Lenka Sýkorová z klatovského archivu. 

Konference začíná 8. 11. ve 14.00 h, 
končí 9. 11. v 17.00 h. Přednášky budou 
v prvním patře klatovské radnice. Sou-
částí konference bude slavnostní odha-
lení pamětní desky Kristiánu Koldínovi 
na jeho rodném domě v Pražské ulici.

Pamětní deska Františku Machníkovi

František Machník není zdejší rodák, ale s Klatovami je spjat díky 
svému působení na nynější Střední zemědělské škole, kde působil 
jako profesor a později ředitel. Klatovy jsou zároveň spojeny s jeho 
vysokou politickou kariérou – byl zde zvolen poslancem a zde jej také 
zastihlo jmenování ministrem národní obrany ČSR v r. 1935. Už jako 
poslanec rozpoznal Machník hrozbu z hitlerovského Německa a jako 
ministr napnul veškeré úsilí k přezbrojení armády a vybudování 
obdivuhodného systému hraničního obranného opevnění republiky 
na hranicích s Německém, které po anšlusu Rakouska rozšiřoval i na 
hranice československo - rakouské. Čsl. armáda byla mobilizována 
a rozmístila se k obraně proti nepříteli. Vláda však podala demisi, no-
vá vláda, bez Machníka, po několika dnech demobilizovala a zdrcený 
Machník se již v politickém životě neobjevil. Třikrát stál před 
soudem: za války byl odsouzen nacisty, po válce obžalován, avšak 
zproštěn viny Národním soudem, až posléze odsouzen do vězení 
komunistickým režimem. Zemřel v ústraní u syna na Moravě dne 21. 
listopadu roku 1967. 
Pamětní desku mu odha-
lily rodné Nebřehovice 
u Strakonic dne 15. září 
2012. Město Klatovy 
bylo na slavnosti zastou-
peno svým vedením 
a Klatovák Mgr. Lukáš 
Kopecký byl spolupo-
řadatelem této slavnosti. 
Lukáš je také autorem 
jediné české souhrnné 
publikace o Františku 
Machníkovi, která zatím 
knižně nevyšla.

Svatováclavské oslavy

Sv. Václava jsme přivítali na klatovském náměstí v pátek 28. září. 
Kníže přijel na koni, s družinou, čítající 57 koní a jezdců a byl při-
vítán před vraty radnice starostou města. Pořadatel, Městské kulturní 
středisko, dbalo na to, aby i vévodovo oblečení bylo historicky 
správné. Kníže přijel ve zbroji a v železné přilbici. Tato ochrana hlavy 

objevuje na našem území již v 8.-9. století. Jinak kníže nosil čapku, 
nejčastěji z kůže hranostaje. Korunu nosit nemohl, nejsa králem. 
Teprve 100 let po Václavově smrti získal český panovník královský 
titul, spojený s korunou, avšak pouze na dobu života. Dědičný 
královský titul si vymohl až Přemysl Otakar pověstnou Zlatou bulou 
sicilskou roku 1212. Svatováclavskou korunu, která je součástí 
českého národního pokladu, korunovačních klenotů, nechal vyrobit 
Karel IV. až přibližně 400 let po smrti vévody české země. 

Dík za pěknou akci patří pořadatelům, jezdcům na koních 
a šermířské skupině Clatonia. Plné náměstí zjevně zaskočilo velení 
městské policie. Příští rok se budeme těšit na další jízdu, která již 
bude, doufám, i po této stránce dokonalá.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Nejlepší živnostníci v Plzeňském kraji jsou z Klatov 

Plzeňský kraj pořádá již tradičně soutěž o nejlepšího živnostníka 
a nejlepší firmu kraje. Z množství přihlášených vybrala porota letos 
10 finalistů, Klatovy byly zastoupeny dvěma účastnicemi. Výsledek 
předčil očekávání: krajskou vítězkou se stala a do celostátního kola 
postupuje paní Marie Haasová (stavební polystyrenové izolační pásy 
s ALU folií), jejichž vývoji se věnuje kolega vítězky Zdeněk 
Menhart. Třetí místo obsadila klatovská kosmetička Pavlína 
Klasnová, mimo jiné autorka úspěšné knihy na toto téma, která své 
zkušenosti pravidelně získává a ověřuje v zahraničí, naposledy 
v Bordeaux. Blahopřejeme!

Klatovské děníKlatovské dění
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do zcela jiného světa, než 
který známe my dnes. V Ra-
kousku Uhersku, kam patřila 
i naše země, vládl stařičký 
císař František Josef I a cosi 
křehkého, možná shnilého 
charakterizovalo staré moc-
nářství. Přesto i tehdy tu byli 
úctyhodní, silní a skvělí lidé. 
Stát, ve kterém žili, se jim 
odcizoval, že snad ani nelito-
vali jeho totálního rozpadu na 
konci 1. světové války. Spolu 
s ním skončila jedna velká 
epocha našich dějin. Tehdy 
bylo paní Ulrichové šest let a 
chystala se do základní školy.

Následovalo dvacet let 
svobodného Československa, 
další světová válka, cynická, 
krutá až bestiální, nové dělení 
světa, v jehož rámci Českoslo-
vensko zůstalo za pomyslnou 
železnou oponou ve sféře 
vlivu tehdy (téměř) všemoc-
ného Sovětského svazu … 
desítky let, miliony lidských 

příběhů. Přestože „politika“ 
vždy nepopiratelně tvaruje 
naše životy, jsou chvíle 
a někdy i životy, které ji ne-
vnímají. Desítky let, které si 
paní Ulrichová pamatuje, dnes 
vypadají jinak, než se nám 
tehdy zdálo. I to patří k životu. 
I proto je dobré s „pamětníky“ 
hovořit, ptát se, poslouchat. 

Při krátké návštěvě u paní 
Ulrichové mě zaujala ještě 
jedna drobnost. Ačkoliv jsme 
hovořili o minulosti, ubezpe-
čila nás její dcera, paní Irena 
Maternová, že „maminku 
stále zajímá vše, co se děje 
dnes.“ Dokud nás to „tu baví“, 
potud stojí za to žít. Být a žít 

„dnes“ ( a netrápit se ani tím, 
co bylo, ani tím, co by mohlo 
být), žít s určitou důvěrou, že 
vždycky bude „dobře“, opírat 
se o rodinu, neztrácet radost, 
věřit v cosi pravého navzdory 
všem pochybnostem … a 
koneckonců věřit i lidem. I to 
jsem si odnesl z návštěvy od 
paní, u níž se zdánlivě zastavil 
čas. 

I proto jsem přál paní 
Růženě Ulrichové nejen 
hodně zdraví, ale i mnoho 
dalších krásných dnů a let.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

k práci místostarosty patří 
i milé povinnosti – např. 
poměrně četná společenská 
setkání s lidmi různého věku, 
názorů, postavení, tempera-
mentu, životních zkušeností. 
Některá setkání inspirují, jiná 
nikoliv. Některá jsou nezapo-
menutelná. Dovolte mi, abych 
jedno takové nezapomenu-
telné dnes zmínil.

Dne 30. 8. 2012 oslavila 
své sté narozeniny paní 
Růžena Ulrichová. Oslavila je 
v obdivuhodné fyzické a psy-
chické kondici. Měl jsem tu 
čest paní Ulrichové popřát 
jménem města Klatovy, a to 
přesně v den, kdy jí bylo 100 
let. Setkat se s člověkem, 
kterému je právě 100 let, se 
nám nepodaří často.  

Nutí nás to zamyslet se, 
a nejen nad během času. 

Paní Ulrichová se narodila 

Gratulace paní Růženě Ulrychové – 100 let.Gratulace paní Růženě Ulrychové – 100 let.

(krásné provedení Moravských 
dvojzpěvů A. Dvořáka) až po 
skladbu soudobého skladatele, 
učitele Pavla Jurkoviče. 

Druhou polovinu programu 
tvořila dětská opera „BRUN-
DIBÁR“ hudebního skladatele 
Hanse Krásy a libretisty Adolfa 
Hoffmeistera, kterou hrály 
a zpívaly děti v terezínském 
koncentračním táboře, smut-
ném prostředí plném strachu 
a nesvobody. Opera vypráví 
o zákeřném a zlém flašinetáři 
Brundibárovi, kterého pře-
mohou děti za pomoci zvířátek. 
Je to opera vzdoru proti zlému 
diktátorovi a i přes nesmírné 
utrpení židovských dětí se její 
válečná premiéra konala 
23. 9. 1943 v Magdeburských 
kasárnách. Po válce byla 
provedena v mnoha zemích 
světa.

Právem tento umělecký 
počin byl vyvrcholením Dne 
české státnosti a oslav státního 
svátku svatého Václava 28. září 
2012 v Klatovech

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS

Byl to pocit něčeho 
neskonale krásného, když se 
veliké prostory jezuitského 
chrámu Neposkvrněného početí 
Panny Marie a sv. Ignáce na 
klatovském náměstí rozezněly 
svěžími hlásky českého chla-
peckého sboru Pueri Gaudentes 
z Prahy. Chlapci doslova viseli 
na osobnosti své dirigentky, 
jejích pohybech, mimice obli-
čeje a vřelého zaujetí pro nej-
dokonalejší provedení skladeb 
celého programu.

Touto osobností a duší 
celého kolektivu je Zdena 
Součková, jejíž profil dirigent-
ský i lidsky prostý, jak tomu 
u velkých osobností bývá je 
přitom umělecky svrchovaný.

Veliký podíl měla i výborná 
klavíristka Denisa Martínková, 
dramaturgyně scénického 
ztvárnění dětské opery 
„BRUNDIBÁR“, které bylo 
působivé svou jednoduchostí.

Na profesionální úrovni 
sboru se podílí více lidí 
odborně fundovaných, kteří 
zasluhují naše uznání.

První polovinu koncertu 
tvořila známá díla sborové 
tvorby baroka, romantismu 

VIVAT PUERI GAUDENTES!

Ohlédnutí za závěrečným slavnostním 

svatováclavským koncertem v Klatovech
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Ministerstvo doprav ČR a Městský úřad Klatovy, Odbor 
dopravy – dopravní úřad doporučují držitelům řidičského 
oprávnění sk. C, C+E a D, D+E, kteří jsou držiteli řidičského 
průkazu, jimž končí platnost v roce 2013 a nejsou řidiči 
v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), 
případně držiteli průkazů profesní způsobilosti, aby si vyměnili 
své řidičské průkazy nejpozději do konce roku 2012.

Toto doporučení je z důvodu, že novelou zákona 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích bude všem držitelům 
výše uvedených řidičských oprávnění od 19.1.2013 vydáván 
řidičský průkaz s dobou platnosti na 5 let.

Do výše uvedeného data  se vydávají řidičské průkazy  podle 
současné platné právní úpravy, to znamená s dobou platnosti na 
10 let.

U řidičů v pracovně právním vztahu, držitelů průkazů 
profesní způsobilosti řidiče by tato výměna do konce roku 2012 
postrádala smysl, vzhledem ke skutečnosti, že platnost průkazu je 
nastavena na pětiletý cyklus 

Ing. Antonín Nauš, vedoucí odboru dopravy

Výměna řidičských průkazů

Informace pro podnikatele provozující
silniční motorovou dopravu

– novela zákona o silniční dopravě

Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se 
novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon zároveň v mnoha svých ustanoveních 
odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1071/2009, 
které je bezprostředně právně závazné.

Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti pro-
vozování silniční dopravy. Nově definuje pojem velká a malá vozidla. 
Stanoví nový název koncese pro provozování silniční dopravy, 
definuje nové podmínky pro provozování silniční dopravy velkými 
vozidly a to: usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná 
způsobilost. Klade zvýšené nároky na osobu odpovědného zástupce. 

Z přechodných ustanovení je vhodné zmínit, že podnikatelé 
v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni ve 
lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 6. 2013) požádat 
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na 
jejímž základě se uvede do souladu rozsah podnikání podle 
příslušných ustanovení zákona.  K žádosti o změnu rozsahu předmětu 
podnikání je nutno doložit všechny potřebné doklady dle 
živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.  

Bližší informace o novele zákona je možné získat na 
 v odkazu Doprava/Dopravci a na 

Živnostenském odboru Městského úřadu Klatovy.

Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru

http://www.kr-plzensky.cz

Městské kulturní středisko 
v Klatovech připravilo pro 
poslední prázdninový víkend od 
31. 8. do 2. 9. 2012 přehlídku 
ochotnických divadelních spolků 
a společností pod názvem 
„Klatovské divadelní slavnosti“. 
Přehlídka probíhala na nádvoří 
jezuitské koleje pod Černou věží 
a v Kulturním domě v Klatovech. 
Tohoto 1. ročníku se zúčastnily 
soubory pracující při MěKS 
v Klatovech, tj. loutkový soubor 
„Brouček“ a šermdivadlo „Clato-
nia“, jakož i několik souborů 
z regionu.

V pátek přehlídku zahájil 
v kulturním domě sušický diva-
delní spolek „Schody“ úspěšným 
představením s názvem „Trhák“.

V sobotu, ač soubory i pořa-
datelé MěKS bojovali s nepřízní 
počasí, se přehlídka souborů 

odehrávala ve venkovním pro-
storu nádvoří jezuitské koleje, 
kde bylo připraveno zázemí, 
občerstvení a prostory pro účin-
kující i s pódiem.  

Dopoledne v 10 hodin uvedl 
ochotnický spolek „Černoch“ 
z Černíkova hru „Přes přísný zá-
kaz dotýká se sněhu“, od 14 hod. 
se představilo klatovské šermdiv-
adlo „Clatonia“ s pořadem „Tři 
lotři“, na které navázal klatovský 
loutkový soubor „Brouček“ 
s maňáskovou hrou pro dětičky 
s názvem „Tinka“. Od 18 hodin 
zahrál opět pro děti divadelní 
spolek z Lužan hru „Mrazík“. 

Na zakončení divadelního 
dne připravilo šermdivadlo 
„Clatonia“ krásnou ohnivou 
show, provázenou hudbou, která 
rozzářila tajemná zákoutí je-
zuitské koleje.

Nedělní dopoledne rozvese-
lilo autorské představení divadla 
„Rynek“ z Újezda u Plánice se 
hrou „Manželství naruby“ 
a v odpoledních hodinách 
zakončil přehlídku ochotnický 
spolek z Nýrska muzikálem 
„ “.

Soubory odvedly opravdu 
profesionální výkony, které di-
váci odměnili velkým potleskem 
a nešetřili pochvalami pro 
účinkující.

Za Městské kulturní středisko 
v Klatovech, které víkendovou 
přehlídku organizovalo poprvé 

C´est la vie

a na neobvyklém místě, bych 
chtěla poděkovat za výbornou 
spolupráci všem ochotníkům, 
klatovským příspěvkovým orga-
nizacím, vedení města a panu 
Jílkovi.

Město Klatovy žilo divadlem 
a již dnes se těší, že vydařená 
přehlídka ochotnických divadel-
ních souborů bude mít v příštím 
roce pokračování, a to opět na 
nádvoří jezuitské koleje pod 
Černou věží.

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS

Sušický divadelní soubor Schody s hrou Trhák.

Klatovské divadelní slavnostiKlatovské divadelní slavnosti

Hra Mrazík lužanského souboru na nádvoří jezuitské koleje.Hra Mrazík lužanského souboru na nádvoří jezuitské koleje.
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Oprava okružní křižovatky u LIDLU
Vzhledem ke špatnému technickému stavu asfaltového povrchu 
a středového prstence na okružní křižovatce u LIDLU přistoupí investor 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k jeho opravě. Termín pro provádění oprav byl 
předběžně stanoven ve smlouvě o dílo na dva měsíce. Zhotovitel se zavázal 
stavbu provést v případě, že se nevyskytnou žádné nepředvídatelné 
okolnosti (inženýrské sítě, špatné podloží, apod.), za jeden měsíc. 
Termín zahájení je stanoven od 3. 10. 2012.
Nejprve se odkope povrch i podkladní vrstvy vozovky a středového 
prstence do hloubky cca 60 cm. Poté bude prováděna pokládka nových 
konstrukčních vrstev. Po provedení podkladní vrstvy z cementové 
stabilizace musí z důvodu jejího dostatečného zatuhnutí dojít k techno-
logické přestávce v délce cca jeden týden. V této době nebudou na stavbě 
pravděpodobně prováděny žádné jiné práce. Technologická přestávka je ale 
nutná s ohledem na zajištění kvality provedení a životnosti díla.
Rozsah prováděných prací je technologicky tak náročný, že musí dojít 
k uzavírce celé okružní křižovatky. 
Veškerá doprava bude proto odkloněna po objízdných trasách. Ze směru od 
Plzně a Železné Rudy bude vedena ulicemi Kollárova, Nádražní, Voříškova 
a Podhůrecká. Ze směru od Domažlic bude vedena ulicemi V Nuzných, Za 
Kasárny, Havlíčkova, Dragounská a Vrbova. Vzhledem k uvolněným 
finančním prostředkům přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic ČR k realizaci 
této akce ještě v podzimních měsících tohoto roku.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - stavba byla 
dokončena, od 27. 9. 2012 běží zkušební provoz. Vzhledem k zaslepení 
komunikace v obci Kal budou občané Kalu používat autobusovou zastávku, 
která je umístěna při silnici I/22. S ohledem na zajištění bezpečnosti 
nastupujících dětí dojde od 1. 10. 2012 ke změně jízdního řádu linky 
č. 432101, a to spoje č. 1, který pojede po trase Klatovy, Beňovy, Kal rozc., 
(odjezd v 7.16 hodin), Tajanov, Klatovy, Podhůrecká u prodejny, 
Podhůrecká pod stadionem, Koldinova pod nemocnicí, Rybníčky, Plánická 
u Netrvalů, Plánická sídliště, u Gymnázia, Vídeňská.

Rekonstrukce horkovodu na nábřeží Kpt. Nálepky – koncem měsíce 
května byly zahájeny práce na rekonstrukci horkovodu, který bude položen 
do silničního pozemku komunikací. Začátek úpravy je v ploše parkoviště 
před restaurací U Strnada, trasa horkovodu dále povede v ploše parkoviště 
u KD, protlakem pod silnicí I/22 v Domažlické ulici, v ploše parkoviště 
U hlavní pošty, v komunikaci nábřeží Kpt. Nálepky, v komunikaci ulice 
Bezručova do výměníkové stanice. Současně dojde k rekonstrukci odbočky 
od VS umístěné za ATÚ, dále protlakem pod Nádražní ulicí a Drnovým 

I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice – investoři ŘSD ČR 
a Plzeňský kraj. Stavba byla dokončena, od 26. 9. 2012 běží zkušební 
provoz.

I/27 Dehtín – podjezd pod tratí ČD – investorem akce je ŘSD ČR.
Od 10. 9. 2012 byly zahájeny práce na celoplošné úpravě povrchu silnice 
I/27 v úseku ve směru od Klatov od odbočky na MK vedoucí k druhému 
viaduktu po zatáčku ve směru na Plzeň-dojde ke snížení výšky konstrukce 
silnice pod železničním mostem, úpravě křižovatky se silnicí III/11767, 
úpravě povrchu MK směrem k nádraží ČD, částečné úpravě povrchu 
chodníku, odvodnění komunikace a přeložce kabelů dotčených sítí.
Stavba je prováděna za úplné uzavírky silnice I/27. Objízdná trasa je 
vedena Dehtín – Vícenice – Točník – Klatovy. Školní autobusy a linky 
ČSAD č. 432180, 432130 a 432290 projíždí po místní komunikaci pod 
mostním objektem v těsné blízkosti uzavřeného podjezdu. Dálkové 
autobusy ČSAD a firmy Autobusy VKJ jezdí po objízdné trase 
a nezajíždí do obce Štěpánovice. Termín výstavby je předběžně 
stanoven na dva měsíce.

Štěpánovice – silnice I/27 místo pro přecházení – od poloviny měsíce září 
byly zahájeny stavební práce na místě pro přecházení se středovým 
ochranným ostrůvkem přes silnici I/27 v obci Štěpánovice a úpravě 
chodníků a nástupiště autobusové zastávky. V rámci stavby bude provedena 
optimalizace šířkového uspořádání pruhů komunikace pomocí 
vodorovného dopravního značení.
Stavba je prováděna za částečně omezeného provozu. Termín 
dokončení je stanoven do 31. 10. 2012.

potokem s napojením v ploše parkoviště U pošty, napojení budovy hlavní 
pošty ve směru od Domažlické ulice, napojení VS za obchodem potravin 
v Kollárově ulici. Akce je prováděna po etapách za úplné uzavírky 
komunikací. Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Je 
zajištěna obslužnost přiléhajících objektů. Termín dokončení celé akce 
z technických důvodů prodloužen do měsíce října. 

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma Glosse – 
počátkem měsíce listopadu 2011 byly zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace a zhotovením přeložky plynovodu. 
Práce na stavbě pokračují od března 2012. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, 
veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce je prováděna za částečné uzavírky. Dokončení do 31. 10. 2012
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně 
odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu. Termín dokončení do 20. 8. 2012 byl splněn.

Oprava plynovodu v ulicích Plzeňská, Pod Koníčky, Koldinova – 
investor RWE – od měsíce srpna byla zahájena oprava plynovodních STL 
a NTL řadů a přípojek. Akce prováděna za částečné uzavírky 
komunikací. Termín dokončení předběžně stanoven do 31. 10. 2012.

Oprava železničního mostu v ulicích Franty Šumavského a Koldinova 
– investor Správa železniční a dopravní cesty - dojde k opravě a nátěru 
konstrukce železničního mostu, který leží nad oběma ulicemi. 
Úplná uzavírka MK Franty Šumavského – od 1. 10. do 9. 10. 2012, po 
dokončení úplná uzavírka Koldinovy ulice – od 9. 10. do 15. 10. 2012. 
Objízdné trasy vedeny po souběžné komunikaci.

Oprava plynovodu Neumannova ulice – investor RWE – oprava 
plynovodu v chodníku a vozovce.
Úplná uzavírka, přístup k sousedním nemovitostem umožněn. Termín 
dokončení předběžně stanoven do 19. 10. 2012.

Technické služby města Klatov provádějí průběžnou drobnou opravu 
poškozených komunikací. 
Ve městě je prováděna pokládka optických kabelů pro různé investory.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo Bc. 
Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Rekonstrukce vodovodu, plynovodu, horkovodu, oprava povrchu 
vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky v úseku mezi Kollárovou 
a Dukelskou ulicí – od 9. 7. 2012 začala akce odfrézováním starého 
povrchu vozovky, následuje rekonstrukce vodovodního řádu, rekonstrukce 
plynovodního řádu a položení horkovodu do tělesa vozovky, nakonec se 
provede nový povrch vozovky i chodníku v úseku od Dukelské po 
Kollárovu ulici včetně křižovatky s Kollárovou ulicí.
Akce je prováděna za úplné uzavírky po ucelených částech. Termín 
dokončení z důvodů prodloužení termínu provedení horkovodu 
předběžně stanoven do 10. 10. 2012.

 – 

 – 

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava první části byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude provedena 
až po rekonstrukci plynovodu a výstavbě nové okružní křižovatky v roce 
2012. Proto byl povrch upraven pouze provizorně.
Termín dokončení zbylé části chodníku byl stanoven po opravě 
plynovodu do 24. 10. 2012.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Komunikace v měsíci říjnu 2012
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové 
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.), 
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy, 
ředidla apod.

 Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:

pondělí - pátek: 12.00 - 19.00
sobota: 14.00 - 19.00
neděle: 14.00 - 20.00

Město Klatovy uskuteční ve dnech 11. 10. 2012 až 22. 10. 2012

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je 
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné. 
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu 
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní 
době. 
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy 
sběrného dvora.

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah 
k životnímu prostředí.

Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb. 
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

V roce 2011 město Klato-
vy nechalo ze svého rozpočtu 
zrestaurovat sochu sv. Jana 
Nepomuckého v Tajanově. 
Odborné práce provedl ak. 
sochař Mgr. M. Hron.

Po rekonstrukci komu-
nikací v této lokalitě vzbudilo 
pozornost veřejnosti, hlavně 
některých občanů z Tajanova, 
rozhodnutí o jejím osazení 
přímo na mostě, neboť došlo 
k posunu z katastrálního úze-
mí Tajanova do k.ú. Klatov.

Velice nás udivilo, že 
nebyl oceněn výsledek restau-
rování, ale naopak bylo pou-

Umístění sochy sv. Jana Nepomuckého

upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 8. 10. 2012 do 28. 10. 2012 
na území města a v integrovaných obcích na označených stano-
vištích dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na 
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integ. obcí při podzimním úklidu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady 
nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, 
televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady 
a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel. 
Zároveň žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např. 
vyřazený nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Město Klatovy

Podzimní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

8. 10. 2012 – 14. 10. 2012

15. 10. 2012 – 21. 10. 2012

22. 10. 2012 – 28. 10. 2012

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo), 
Zahrádky Na Markytě,
Štěpánovice, Točník, Otín,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice, Věckovice 

kazováno na nepatrnou změnu 
umístění.

Vedení města jednalo 
i s osadním výborem městské 
části Tajanov, kde na jeho 
zasedání byl posléze před-
ložen i historický zápis z kro-
niky. Ten potvrzuje prvotní 
záměr Dr. Sedláka, dárce 
sochy sv. J. Nepomuckého, 
umístit sochu přímo na mostě, 
což odpovídá i tzv. zvykové-
mu právu pro tohoto slavného 
světce, patrona české země. 
(Vždyť i Karlův most se pyšní 
tímto sv. J. Nepomuckým. Za 
zmínku stojí i letošní jeho in-

stalace na mostě v Čepicích.)
Doufáme, že po objasnění 

celé záležitosti dojde nejen 
k ocenění zrekonstruovaného 
uměleckého díla, které přispě-
lo k atraktivnosti této lokality, 
ale i k oboustrannému poro-
zumění mezi občany Tajanova 
a městem Klatovy, jež i oba 
břehy vždy spojoval a spojuje 
most vedoucí od lidí k lidem.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu 
MěÚ Klatovy



Probíhající investiční akce města Klatovy

Venkovní bazén Klatovy
Stávající stěny bazénu (prostřední bazén, hl. 1,60 m) budou 
z vnitřní strany opatřeny železobetonovou vanou včetně nového 
schodiště, zároveň budou provedeny nové technologické rozvody 
bazénové vody, vše v říjnu 2012. Následovat bude v jarních měsí-
cích roku 2013 dokončení opravy bazénu instalací nové bazénové 
folie tak, aby bazén byl zprovozněn pro letní sezónu roku 2013.
Cena: 1 750 000 Kč
Zhotovitel: STAFIKO stav s.r.o. Domažlice.

Klatovy optická metropolitní síť – II. etapa
Město Klatovy pokračuje v rozšíření optické sítě v ulicích: 5. květ-
na, Sadová, Šmeralova, Studentská, Hálkova, Jateční, Nádražní, 
Masarykova. Cílem akce je propojení objektů veřejné správy 
datovými sítěmi. 
Termín:  09 – 11/2012
Cena: 2 175 389,10 Kč.
Zhotovitel:  FiberTech s.r.o. Pardubice.
Tato akce je realizována za podpory Plzeňského kraje ve výši 
cca 2 mil. Kč.

Bližší informace o probíhajících akcích města podají pracovnice 
odboru rozvoje města: Ing. Daniela Pleskotová, tel. 376 347 247, 
e-mail: 
Eva Slabá, tel. 376 347 238, e-mail: 

dpleskotova@mukt.cz
eslaba@mukt.cz
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2012 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2012 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2012
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ŘÍJEN 2012

1) Příspěvek na protipovodňová a protizáplavová opatření  
se poskytuje subjektům vlastnícím nemovitosti na území 
města Klatov a integrovaných obcí a je určen na realizaci 
opatření vedoucích ke zmírnění budoucích škod, jedná 
se tedy o vybudování preventivních opatření jako např. 
zpětné klapky na kanalizačních přípojkách, jímky 
s kalovými čerpadly, mobilní zábrany nahrazující pytle 
s pískem, záchytné odvodňovací příkopy, zdi, přemístění 
zaplavovaných zařízení (kotle...).

2) Výše příspěvku se určuje jako 50% prokázaných 
nákladů, maximálně však 5 000,- Kč připadající na jednu 
nemovitost (majitele bytu, rodinného domku nebo jiné 
nemovitosti, popř. nájemci).

3) Žádosti o příspěvek lze podávat na Odboru rozvoje MěÚ 
do 31. 11. 2013 včetně návrhu opatření ve formě 
jednoduchého projektu s předběžným rozpočtem nebo 
s prokázanými náklady na pořízení opatření, opatření 
musí být realizována do 20. 12. 2013.

4) Odbor rozvoje - investiční oddělení posoudí žádosti 
a doporučí poskytnutí finančního příspěvku ke schválení 
Radě města.

5) Vlastní poskytnutí příspěvku (daru města) se uskuteční 
po realizaci opatření.

6) Bližší informace ohledně poskytování příspěvku podá 
Odbor rozvoje města, p. Eva Slabá, tel. 376 347 237, 
e-mail: eslaba@mukt.cz

7) Platnost těchto Zásad je stanovena do 31. 12. 2013.
Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2011.

Zásady poskytování příspěvku 
na protipovodňová a protizáplavová opatření

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla 

prodloužena platnost zásad  na protipovodňová 
a protizáplavová opatření.  Požádat o příspěvek 
města dle těchto zásad lze do 31. 11. 2013 s tím, 

že opatření musí být realizována do 20. 12. 2013.

Hudební pátky v Renesančním 
dvorku a Mezinárodní festival 
komorní hudby v Klatovech

kytary, loutny, harfy, irské 
bouzouki, bubny i různé 
perkusivní nástroje. Zahrál 
zde soubor Classic Brass 
Quintet spolu s Jill triem, 
vystoupil Vlastimil Třešňák 
s bandem, diváky velmi 
pobavilo Two Voices Trio 
a sólisté Lubomír Brabec, Jiří 
Stivín, Jan Venas ml.

Pro příští rok 2013 MěKS 
připravilo řadu dalších kon-
certů, kdy na renesančním 
dvorku budou začínat páteční 
koncertní podvečery opět od 
18 h, a to od 19. července do 
30. srpna 2013.

Pro starobylé radniční 
prostory připravuje MěKS 
festival komorní hudby se 
zahraničními hosty, který 
bude uveden 4. dubna 2013 
českým houslistou a kla-
tovským rodákem panem 
Miroslavem Vilímcem, kon-
certním mistrem České 
filharmonie a předsedou 
Společnosti Jana Kubelíka.

Městské kulturní středis-
ko v Klatovech velmi děkuje 
za podporu Městskému úřadu 
v Klatovech a účast hudební 
veřejnosti i všem návštěv-
níkům koncertů.

Co dodat k další hudební 
sezóně v roce 2013? Slova 
B. Němcové:

„Hudba je sladká, líbezná 
mluva, každému srdci srozu-
mitelná. Pro city, pro něž by 
v žádné řeči slov se nenašlo, 
ona má výraz, v ní každý 
najde ohlasu“.

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS

Hudební pátky a festival 
skončily, proto se může jejich 
přínos pro klatovskou 
hudební veřejnost zhodnotit 

 staly se totiž nezastu-
pitelnou součástí hudebního 
života města.

Přinesly programovou 
pestrost s důrazem na 
komorní hudbu, což splnilo 
kritéria obsažená v názvech. 

Festival komorní hudby 
měl také svůj obdivuhodný 
vrchol v koncertu americ-
kého klavíristy Stephena 
Beuse. Tento sympatický 
mladý muž se ukázal jako 
světová třída po všech 
stránkách. Hrál doslova 
krásně po stránce přednesové 
i technické a jeho program 
přinesl zajímavý a velice 
poučitelný pohled do ame-
rické skladatelské i tvůrčí 
dílny. O stavu americké tzv. 
vážné hudby se mnoho neví. 
Obecné vnímání a zkušenosti 
jsou totiž opřeny o představy 
hudby džezové, tudíž nějak 
uniká, že americká hudba má 
zřejmě množství hodnotné 
hudby i v oblastech jiných.

Potěšitelná byla i pre-
zentace mladých začínajících 
umělců a vzhledem k jejich 
výkonům bylo dobře, že se 
klatovské hudební veřejnosti 
představili.

Hudební pátky v rene-
sančním dvorku v Klato-
vech v měsících červenec 
a srpen 2012 přinesly příjem-
né posezení při hudbě v ro-
mantickém prostředí, kde se 
představili známí i méně 
známí muzikanti s hudbou 
typickou pro toto prostředí, 
kterému přizpůsobili i ná-
strojové obsazení - smyčce, 

–

Městský úřad Klatovy, finanční odbor, nabízí poplatníkům 
místního poplatku ze psa možnost zasílání připomenutí platby 
místního poplatku e-mailem. Tento e-mail nahradí zasílání 
poštovních poukázek. V případě zájmu o tuto novou službu je 
možné zaslat vaši e-mailovou adresu na e-mailovou adresu 

. Následně vám bude vždy během 30 dnů 
před splatností místního poplatku zasláno upozornění na blížící 
se termín splatnosti. Dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov 
č. 1/2011, o místních poplatcích jsou termíny splatnosti do 31. 3., 
popř. do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

idrudikova@mukt.cz

Úřad pro občana
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bývali. Osobně jsem 
trvale a jednoznačně proti 
tomu, abychom vytvářeli 
podmínky pro příchod 
nepřizpůsobivých oby-
vatel z jiných míst. Ne-
mají zde trvalé bydliště, 
ani vztah k našemu měs-
tu. Stejný, naprosto jed-
noznačný názor drží i ve-
dení města, Rada města 
a Zastupitelstvo města. 

V případě podnikatel-
ských záměrů v soukro-
mých objektech využíváme 
k jejich omezení možností, 
jež umožňuje stávající legi-
slativa. Vzhledem k tomu, 
že dnes je i vyplácení 
„ubytovacích“ příspěvků 
prostřednictvím úřadů prá-
ce v režii státu, je kontrola 
ze strany obcí složitá. 
Nikoliv však nemožná. 
Požádal jsem proto o sou-
činnost i Policii ČR a další 
kontrolní orgány (hasiči, 
hygienická služba, stavební 
a živnostenský úřad,…). 
I s těmito kroky projevili 
jak radní, tak zastupitelé na 
svém zasedání koncem 
října souhlas.

Jako starosta města po-
važuji současné nastavení 
právních norem z pohledu 
hájení zájmů obcí za 
nedostatečné. Nemají totiž 
prakticky žádný vliv na 
méně přizpůsobivé oby-
vatele, kteří žijí z dávek, 

aniž by měli zájem aktivně 
se zapojit do pracovního 
procesu. Proto budu přes 
Svaz měst a obcí znovu 
iniciovat projednání větších 
pravomocí obcí. Jsem pře-
svědčen, že i jen navázání 
výplaty dávek na ubytování 
pouze v místech trvalého 
bydliště a pouze do rukou 
pobírajícího (nikoliv přímo 
ubytovateli) by značně 
pomohlo. 

Dobře vím, že do nouze 
se může dostat kdokoliv 
a pomocnou ruku po-
třebuje. Podávejme ji však 
jen tomu, kdo o ní skutečně 
stojí, má snahu se začlenit 
do běžného života a je také 
ochoten za pomoc něco 
odvést. Byť třeba jen 
v podobě práce pro obec, 
kde trvale žije. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  20. 11. 2012

Úterý  4. a 18.  12. 2012

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  11. 12. 2012 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vážení spoluobčané,

vzhledem k závažnosti 
hrubé lži o budování měst-
ských ubytoven považuji za 
zcela nezbytné se opětovně 
vyjádřit k problematice 
nepřizpůsobivých občanů. 

Město Klatovy dlou-
hodobě spravuje pouze 
ubytovnu v Zahradní ulici 
a azylový dům v Koldi-
nově ulici, ve kterých 
jsme schopni pokrýt nalé-
havé potřeby místních 
lidí, kteří se dostanou do 
nouze. Ani do budoucna 
stávající kapacitu v měst-
ských ubytovnách roz-
hodně rozšiřovat nebu-
deme. Zastupitelé města 
neuvolnili na tento účel 
z městského rozpočtu 
žádné finance, ani se 
takovým návrhem neza-

Pomoc si zaslouží lidé v nouzi, 

nikoliv nepřizpůsobiví

Pomoc si zaslouží lidé v nouzi, 

nikoliv nepřizpůsobiví

Vybráno z obsahu:

Letos již podruhé město oživí zpívání vánočních 
koled s Českým rozhlasem dne 12.12. V rámci této akce 
od 17:00 hod vystoupí na náměstí hudební skupina Duo 
Dubnička-Lahoda a pěvecký sbor při ZŠ Čapkova ulice. 
V 18:00 hod si všichni lidé zazpívají společně s našimi 
interprety dvě známé české koledy „Narodil se Kristus 
Pán“ a „Nesem vám noviny“, které budou odvysílány 
v přímém přenosu Českého rozhlasu.

Zpívání vánočních koled

s Českým rozhlasem 
12. 12. 2012  od 17:00 hod.

Klatovské dění
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Herny v Klatovech ubývají

Vývoj počtu hracích přístrojů v Klatovech vypadá následovně:

Během roku 2011 jsme začali s úsilím, vytlačit hazard 
z Klatov. Poslední verze městské vyhlášky z února 2012 
stanovila zákaz provozování hracích přístrojů na celém území 
města. Požádali jsme proto ministerstvo financí, aby začalo 
rušit povolení, která předtím pro provoz hracích přístrojů 
vydávalo. 

Ministerstvo v dubnu odmítlo, v květnu jsme podali stížnost 
k Ústavnímu soudu, počátkem srpna ministerstvo zahájilo 
první řízení o zrušení licencí,  dnes přezkoumává přibližně 
polovinu vydaných licencí pro hrací automaty na území Klatov. 
První výsledky ministerských rozhodnutí čekáme v listopadu. 
Řízení u Ústavního soudu běží, včera jsme soudu odesílali 
aktuální stanovisko města. 

Přestože žádné rozhodnutí MF dosud nepadlo, počet heren 
v Klatovech, díky soustavnému tlaku města, klesá. Uděláme 
vše pro to, abychom přijatou městskou vyhlášku v praxi 
prosadili.

Před 60. lety popraven Václav Šnaidr z Tupadel

Dne 22.11.1952 byl popraven tehdejší „třídní“ justicí vrchní 
strážmistr SNB Václav Šnaidr z Tupadel. Byl obžalován 
z protistátní činnosti, v  procesu po celou dobu, až do popravy, 
vystupoval a řídil jej nechvalně známý prokurátor Dr. Čížek. 
Prezident Gottwald  žádost  o milost zamítl. Manželka 
odsouzeného  prosila, aby mohla manžela před smrtí vidět, její 
dopis zůstal bez odpovědi. Václavu Šnaidrovi bylo v době 
popravy 41 roků, měl 4 letou dceru. Chmurně tragickou 
atmosféru tehdejší politické a justiční moci dokreslují 
dokumenty o případu, dosažitelné na adrese:

http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-snaidr

O kráse a rozpadlosti měst

Pod tímto názvem se v primátorském salonku na 
Mariánském náměstí v Praze dne 11. října 2012 konala 
konference, kde architekti a zástupci samospráv naslouchali 
a diskutovali o rozvoji měst. Město Klatovy tam představil 
tandem, tvořený městskou architektkou Evou Brandovou 
a bývalým starostou Karlem Mrázem. V asi 20 minutové 
přednášce, doprovázené fotografickou dokumentací ukázali 
nejdůležitější fáze vývoje města až do současnosti. Přednášející 
připravili vystoupení přehledně členěné a vtipně glosované, 
které publikum ocenilo.

Na konferenci se o Klatovech hovořilo ještě jednou. 
Postaral se o to mladý architekt Kryštof Kreisinger, pracující 
v Hradci Králové, který ukázal křížovou cestu v areálu 
nemocnice, dodnes přerušenou betonovou ohradou a nadhodil 
možnosti, jak tento cenný kout architektury a zeleně vrátit 
k užívání obyvatelům a návštěvníkům Klatov.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Dobročinný vánoční bazar po druhé

V letošním roce uspořádá město Klatovy – Zdravé město – 
znovu dobročinný vánoční bazar. Bude se konat v sobotu 1. 
prosince, opět na nádvoří dominikánského kláštera v Plánické 
ulici. Budete moci podpořit potřebné jednak tím, že něco 

hezkého darujete do prodeje, nebo tím, že si na místě některou 
z nabízených věcí koupíte. Několik nejatraktivnějších věcí opět 
vydražíme, opět počítáme s hlavním hostem, který do dražby 
něčím zajímavým přispěje. Vloni jím byl oštěpař Petr 
Frydrych.  Výtěžek bazaru je tentokrát určen pro Charitu a její 
zařízení pro matky s dětmi – dům sv. Zdislavy v Klatovech. 
Bližší informace zájemcům poskytnou buď Iva Kudryová nebo 
Mgr. Pavla Mikulášová z našeho úřadu.

Klatovské děníKlatovské dění

Klatovský oštěpař Petr Frydrych při loňské dražběKlatovský oštěpař Petr Frydrych při loňské dražbě
foto Jiří Tománek
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který jsme schválili v prosinci minulého roku. Přestože jde o po-
ložky, u nichž míra jistoty jejich příjmu je taková, že je umožňuje 
zařadit do základního rozpočtu roku 2013, považoval jsem za nutné 
zvýraznit jejich roli v celkové skladbě rozpočtu.

Na straně výdajů:
Rozpočtovaná částka (113,3 mil. Kč) „neinvestiční výdaje 

města - kapitol 1 – 12“ vypadá opticky téměř stejně jako v roce 
předchozím, zobrazuje však jinou skutečnost.

Výdaje na platy zaměstnanců klesají z 39 mil. Kč na 37 mil. Kč, 
tj. o 2 mil. Kč na 92,9%. Celkové výdaje odboru vnitřní správy 
(součástí je nejen celá režie města, ale např. i výdaje na požární 
ochranu (1,5 mil. Kč) klesají oproti minulému rozpočtu o 3,8 mil. 
Kč (na 71,8 mil. Kč) – tj. o 5%.

Výdaje hospodářského odboru jsou navýšeny o 1,9 mil. Kč na 
17,5 mil. Kč, z čehož opravy místních komunikací představují 12,0 
mil. Kč (+ 1,0 mil. Kč oproti letošnímu roku). Dochází též k navý-
šení výdajů za tzv. dopravní obslužnost (provoz městské hromadné 
dopravy + příspěvek kraji za meziměstskou hromadnou dopravu). 

Rozpočet neinvestičních výdajů města – kap. 14 – ve výši 
114,5 mil. Kč, tj. příspěvky organizacím města, je projektován 
víceméně na úrovni schváleného rozpočtu tohoto roku. Technickým 
službám snižujeme příspěvek o 0,5 mil. Kč, příspěvek Městského 
kulturního střediska je 0,3 mil. Kč vyšší, navýšen je rozpočet 
Městské knihovny o 0,3 mil. Kč (navýšení obnovy knihovního 
fondu o 0,5 mil. Kč). Navýšen je i rozpočet ZŠ Tolstého ulice o 0,4 
mil. Kč. 

V rozpočtu města i organizací se promítá snížení spotřeby 
energií (plyn a elektro) z titulu společného nákupu energií na 
Energetické burze Kladno, příznivě jej ovlivňují i úspory výdajů na 
telefony. I tato skutečnost umožňuje eliminovat nárůst sazby DPH 
a inflaci ostatních vstupů.

Rozpočet kap. 13 – „Peněžní fondy města“: z rozpočtu města 
navrhujeme příděly do Sociálního fondu ve výši 1,62 mil. Kč, do 
Fondu dotací ve výši 7,5 mil. Kč, do Zlatého fondu ve výši 1,5 mil. 
Kč. Ostatní zdroje fondů (tj. nejenom těch nyní zmíněných) jsou 
dány jejich statuty, výdaje fondů jsou rozpočtovány ve výši příjmů. 

Předkládaný rozpočet obsahuje základní kapitálové (investič-
ní) výdaje – v případě kapitol 1-12 rezervujeme např. 4,7 mil. Kč 
na výkup pozemků a 3,4 mil. Kč na tvorbu nového územního plánu. 
V případě fondů pak předpokládáme z příjmů roku 2013 financovat 
investice ve výši 18,4 mil. Kč (10,6 mil. Kč Vodohospodářský fond; 
5,3 mil. Kč Fond tepelného hospodářství; 2,5 mil.Kč Fond odpadů).

Předkládaný rozpočet „končí“ výsledkem = přebytkem ve výši 
74,5 mil. Kč. Ten je zdrojem financování akcí a projektů, o nichž 
bude zastupitelstvo rozhodovat na příští rok. Rád bych nabádal 
k určité opatrnosti při úvaze, jakým způsobem s přebytkem naložit. 
Důvodem je nejen určitá nejistota ohledně vývoje české 
ekonomiky.

Město Klatovy pracuje s poměrně rozsáhlým zásobníkem 
investičních akcí, je nutné správným způsobem volit priority – 
nejen věcné, ale i časové. Zapomenout nemůžeme ani na to, že 
i požadavky na opravy a investice do komunikací násobně převyšují 
naše finanční možnosti. K prioritám jistě patří i revitalizace krytého 
bazénu či protipovodňová opatření.

Věřím, že zastupitelstvo bude přistupovat k otázkám rozpočtu 
věcně a rozumně (ostatně je to v Klatovech tradicí) a že panuje 
všeobecná shoda na tom, že by město nemělo zvyšovat své dluhové 
zatížení (ke konci roku 2012 dané výší úvěrů 185 mil. Kč), byť jde 
o zatížení ve vztahu k hodnotě aktiv města poměrně nízké.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážené dámy, 
vážení pánové,

na jednání zastupitelstva 
města dne 30. 10. 2012 jsem 
předložil jménem vedení města 
paním zastupitelkám a pánům 
zastupitelům návrh rozpočtu 
našeho města na rok 2013. Etapa 
sestavení rozpočtu je uzavřena, 
začíná etapa jeho projednání 
a schválení. I ta, samozřejmě, 
může ještě přinést určité korekce 
návrhu. Parametry rozpočtu 
budeme nyní diskutovat na celé 

sérii jednání, která budou, tak jako každým rokem, k rozpočtu 
uskutečněna. Mám na mysli zejména pracovní seminář k rozpočtu, 
jednání rady města, finanční komise a finančního výboru, ale 
i osobní konzultace k rozpočtu a jeho struktuře. Návrh rozpočtu je 
již nyní zveřejněn i na .

Základní relaci rozp. na rok 2013 lze stručně popsat - v tis. Kč:

Je to rozpočet přebytkový, pokrývající všechny podstatné 
potřeby města a jeho organizací, respektující autoritu zastupitelstva. 
Přebytek či výsledek hospodaření (daný jako rozdíl mezi příjmy 
a výdaji včetně splátek úvěrů) bude použit v souladu se zákonem 
a rozhodnutími zastupitelstva na financování investičních a nein-
vestičních projektů, akcí a potřeb.

V návrhu rozpočtu vycházíme ze zásady opatrnosti (ta říká, že: 
„příjmy jsou vždy nejisté, výdaje naopak jisté.“). Pohled na příjmy 
je mírně pesimistický, výdaje jsou projektovány jako nepře-
kročitelné limity. 

Na straně příjmů:
V rámci daňových příjmů projektujeme výši sdílených daní na 

úrovni předpokládané skutečnosti roku 2012, v rozpočtu je jako 
samostatná položka i částka 15 mil. Kč - navýšení sdílených daní 
z titulu nově přijatého rozpočtového určení daní. O této položce 
(obsah, výše, jistota/nejistota ) budu podrobně hovořit při projed-
návání rozpočtu. Daň z nemovitostí očekáváme ve výši 13 mil. Kč, 
„výnosy z loterií“ ve výši 8,5 mil. Kč.  

Rozpočet nedaňových příjmů se opírá zejména o uzavřené 
nájemní smlouvy na nemovitý a movitý majetek města (nájemné 
dosahuje 47 mil. Kč) a o skutečnost či předpokládanou skutečnost 
dosažených příjmů v letošním a minulém roce.

V rámci kapitálových příjmů rozpočtujeme předpokládaný 
prodej bytů (cca 10 mil. Kč) a dále prodeje pozemků pod severo-
západním obchvatem města (10 mil. Kč) Plzeňskému kraji.

Nejvýznamnější položkou neinvestičních dotací je dotace na 
tzv. výkon státní správy (30 mil. Kč), položku kapitálové dotace 
(23,5 mil. Kč) představuje dotace na vybudování městské komuni-
kace „Za Čedíkem“. Tuto akci financujeme v letošním roce v plné 
rozpočtové výši, v příštím roce – tj. 2013 - očekáváme její částečné 
refinancování zmíněnou dotací.

Právě navýšení rozpočtového určení daní, dotace na komunikaci 
„Za Čedíkem“ a prodeje pozemků související se severozápadním 
obchvatem jsou těmi základními důvody, proč rozpočet příjmů na 
rok 2013 výrazně převyšuje rozpočet příjmů rozpočtu na rok 2012, 

http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp

K navrhovanému rozpočtu na rok 2013K navrhovanému rozpočtu na rok 2013

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Splátky úvěrů

277.146

Rozdíl příjmy-výdaje-splátky úvěrů 

367.700

15.966

74.588
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kapitálové výdaje města
- vztahy města k přísp. org.,
s.r.o. a o.p.s. - kap. 14

Rozpočet města 
(v tis. Kč)

Skutečnost 
2011

PŘÍJMY

80.202

Schválený 
RO 2012

Základní 
návrh 2013

%
SK/RO

Finanční prostředky
 - počáteční stav

0 0 0

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

dotace neinvestiční

dotace kapitálové

příjmy běž. roku celkem

p. neinvestiční běž. roku

p. kapitálové běž. roku

219.845

62.934

22.021

221.659

50.765

577.224

504.438

72.786

211.245

53.354

6.500

39.176

0

310.275

303.775

6.500

235.700

53.796

20.000

34.704

23.500

367.700

324.200

43.500

111,58 %

100,83 %

88,58 %

0,00 %

118,51 %

106,72 %

669,23 %

657.426
ZDROJE celkem 
vč. počátečního stavu

310.275 367.700 118,51 %

Neinvestiční výdaje

neinvestiční výdaje 
města - kap. 1 - 12

neinvestiční výd. celkem 432.514 252.654 249.525 98,76 %

127.266
Zůstatek fin. 
prostředků celkem

21.343 74.588 349,47 %

VÝDAJE

kapitálové výdaje celkem 

VÝDAJE běž. roku celkem 

Rozdíl „zdroje - výdaje“

Splátky úvěrů 

81.859

514.373

143.053

15.787

20.402

273.056

37.219

15.876

27.621

277.146

90.554

15.966

135,38 %

101,50 %

243,30 %

100,57 %

127.266
Výsledek 
(zdroje - výdaje - splátky)

21.343 74.588 349,47 %

282.851 114.255 113.328 99,19 %
neinvestiční výdaje 
- peněžní fondy kap. 13 30.862 23.830 21.720 91,15 %

neinvestiční výdaje 
- vztahy města k přísp. org.,
s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 118.801 114.569 114.477 99,92 %

Kapitálové výdaje
kapitálové výdaje města
 - kap. 1 - 12 63.316 2.000 9.230 461,50 %
kapitálové výdaje města
 - peněžní fondy kap. 13 16.478 18.402 18.391 99,94 %

2.065 0 0

307,69 %

Rozpočet města na rok 2013 tabulka ke článku na straně 3

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - stavba byla 
dokončena, od 27. 9. 2012 je povoleno předčasné užívání. Vzhledem 
k zaslepení komunikace v obci Kal budou občané Kalu používat 
autobusovou zastávku, která je umístěna při silnici I/22. S ohledem 
na zajištění bezpečnosti nastupujících dětí došlo od 1. 10. 2012 ke 
změně jízdního řádu linky č. 432101, a to spoje č. 1, který jede po 
trase Klatovy, Beňovy, Kal, rozc., (odjezd v 7.16 hodin), Tajanov, 
Klatovy, Podhůrecká u prodejny, Podhůrecká pod stadionem, 
Koldinova pod nemocnicí, Rybníčky, Plánická u Netrvalů, Plánická 
sídliště, u Gymnázia, Vídeňská.

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma 
Glosse – celá stavba byla dokončena. Od 27. 10. 2012 je povoleno 
předčasné užívání. 

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , 
nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice – investoři ŘSD 
ČR a Plzeňský kraj. Stavba byla dokončena, od 26. 9. 2012 je 
povoleno předčasné užívání.

I/27 Dehtín – podjezd pod tratí ČD – investorem akce je ŘSD 
ČR.
Od 10. 9. 2012 byly zahájeny práce na celoplošné úpravě povrchu 
silnice I/27 v úseku ve směru od Klatov od odbočky na MK vedoucí 
k druhému viaduktu po zatáčku ve směru na Plzeň-dojde ke snížení 
výšky konstrukce silnice pod železničním mostem, úpravě 
křižovatky se silnicí III/11767, úpravě povrchu MK směrem 
k nádraží ČD, částečné úpravě povrchu chodníku, odvodnění 
komunikace a přeložce kabelů dotčených sítí.
Stavba je prováděna za úplné uzavírky silnice I/27. Objízdná 
trasa je vedena Dehtín – Vícenice – Točník – Klatovy. Školní 
autobusy a linky ČSAD č. 432180, 432130 a 432290 projíždí po 
místní komunikaci pod mostním objektem v těsné blízkosti uza-
vřeného podjezdu. Dálkové autobusy ČSAD a firmy Autobusy 
VKJ jezdí po objízdné trase a nezajíždí do obce Štěpánovice. 
Termín výstavby je předběžně stanoven na dva měsíce.

Oprava povrchu chodníku a VO Masarykova ulice – v době od 
15. 10. 2012 byla zahájena akce pokládkou nového vedení a sloupů 
veřejného osvětlení, následuje vyrovnání obrubníků a oprava 
povrchu chodníku v úseku od Dukelské po Koldinovu ulici. Zároveň 
došlo k výměně vodovodních přípojek a položení svislé vodotěsné 
izolace u některých domů. Akce prováděna za částečné uzavírky 
chodníku, přístup do domů zajištěn. Předpokládaný termín 
dokončení do 15. 11. 2012.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanali-
zace a.s. provádí průběžnou drobnou opravu poškozených 
vpustí a komunikací. Ve městě je prováděna pokládka optických 
kabelů pro různé investory.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Komunikace v měsíci 
listopadu 2012
Informace o prováděných pracích na komunikacích 
a souvisejících objízdných trasách

V souvislosti s výstavbou nové klatovské nemocnice byla v rámci okružní 
křižovatky vybudována nová autobusová zastávka s názvem Klatovy, 
Plzeňská u nemocnice. Tato zastávka bude sloužit občanům k obsluze 
nemocnice pro linkovou dopravu i MHD. Stávající autobusová zastávka 
„pod nemocnicí“ v Koldinově ulici zůstane rovněž zachována. Ve 
spolupráci se zástupci nemocnice a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
byli vybrány následující spoje MHD, které budou zajíždět do nové 
zastávky Plzeňská u nemocnice:
Linka 436004 spoj 8 – jezdí v pracovní dny v době školy, příjezd v 7.38 h,
linka 436004 spoj 10 – jezdí v pracovní dny v době prázdnin, příj. v 7.45 h.
Autobusy dovezou k nemocnici cestující z Lub, Plánické, náměstí Míru 
a Rybníček, navíc spoj 8 i cestující jedoucí z Běšin, Vrhavče.
Linka 436002 spoj 9 – jezdí v pracovní dny, příjezd v 7.31 h. Doveze 
k nemocnici cestující z nádraží ČD i ČSAD, Podhůrčí, Domažlického 
předměstí, Škodovky a Tylova nábřeží.
Linka č. 436002 spoj 21 – jezdí v pracovní dny, příjezd ve 12.25 h. Doveze 
k nemocnici cestující z nádraží ČD i ČSAD, Podhůrčí, Škodovky a Tylova 
náb.
Linka č. 436001 spoj 37 – jezdí v pracovní dny, příjezd 15.45 h. Doveze 
k nemocnici cestující z nádraží ČD i ČSAD.
Provoz MHD v zastávce Klatovy, Plzeňská u nemocnice byl zahájen 1.11.

František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Informace o rozšíření vybraných spojů 
MHD do lokality u nemocnice
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Hra Mrazík lužanského souboru na nádvoří jezuitské koleje.Hra Mrazík lužanského souboru na nádvoří jezuitské koleje.Lidí, kteří chtějí hrát ve 
svém volnu po práci ochot-
nické divadlo, je stále více. 
Hrají ho mladí i staří 

Ochotnické soubory fungují 
v Klatovech i v celé řadě obcí 
v okolí. Některé soubory mají 
jen několik herců, v jiných jsou 
jich desítky. Zdá se, že v no-
vém tisíciletí se v Pošumaví 
podařilo navázat na prvorepu-
blikovou tradici ochotnického 
divadla, která byla přerušena 
krátce po polovině 20. století. 
Klatovy v tomto ohledu 
rozhodně nezůstávají pozadu. 

Počátkem září, ve dnech 
31. 8. - 2. 9., pořádalo městské 
kulturní středisko ve spolupráci 

s Klubem přátel Klatovska, 
o. s., v Klatovech přehlídku 
ochotnických divadelních spol-
ků na nádvoří jezuitské koleje. 
Městské kulturní středisko se 
dohodlo s Klubem přátel 
Klatovska na tom, že by se 
přehlídka mohla pořádat každý 
rok s tím, že by se představení 
mohla odehrát na nádvoří 
jezuitské koleje i v upravené 
zřícenině kostela sv. Anny na 
Hůrce, kde ochotníci pravi-
delně vystupují v sezoně od 
května do září už pět let. 
Uvažujeme, že druhý ročník 
přehlídky by se konal tentokrát 
v červnu.

S tím souvisí i aktivita 
Místní akční skupiny Pošu-
maví, z.s.p.o. (MAS), jejíž je 
město Klatovy členem. MAS 
v současné době realizuje 
projekt spolupráce s názvem 
„Oživme společně památky 
a pověsti z míst tajemných 
i kouzelných“ a to společně 
s MAS Aktivios a MAS sv. 
Jana z Nepomuku. Projekt 
bude mít na území jmenova-
ných místních akčních skupin 
tři hlavní výstupy - restauro-
vání poškozených soch, vydání 
tří ilustrovaných publikací 

s vybraným pověstmi + CD, na 
kterém budou některé z nich 
namluveny známým herce 
Otakarem Brouskem starším, 
a do třetice tři malé divadelní 
přehlídky (v Nepomuku, Nebí-
lovech a Klatovech) - na území 
naší místní akční skupiny by 
mohl být součástí výše popsané 
divadelní přehlídky v Klato-
vech. Na přehlídkách v rámci 
projektu spolupráce zahrají 
ochotnické soubory, působící 
na území místních akčních 
skupin, několik zdramatizova-
ných pověstí z regionu. Za 
tímto účelem MAS Pošumaví 

oslovila Vladimíra Kábrta, 
který působí v divadelních 
spolcích v Klatovech a Plánici 
a má zkušenosti s autorskou 
přípravou divadelních her.

Příznivci ochotnického di-
vadla si tak příští rok přijdou na 
své a představení vhodně 
doplní nabídku kulturních akcí 
ve městě.

Bc. Martin Kříž
člen rady města

a místopředseda MAS 
Pošumaví, z.s.p.o.

Rozvíjíme v Klatovech ochotnickou tradiciRozvíjíme v Klatovech ochotnickou tradici

Výměna zvláštních označení motorových vozidelVýměna zvláštních označení motorových vozidel

Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví upozorňuje všechny držitel-ky/držitele průkazů 
ZTP nebo ZTP/P, kterým bylo vydáno výše uvedené staré 
zvláštní označení motorového vozidla O1 a doposud si jej 
nevyměnili za nový parkovací průkaz O7, aby tak učinili 

. 

 dle zákona č. 361/2000 
Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů . 
Nárok na nový parkovací průkaz po 01.01.2013 bude mít 
pouze držitelka/držitel nového průkazu pro osoby se 
zdravotním postižením (speciální sKarty).

nejpozději do 31.12.2012

Po 01.01.2013 nebude tato výměna
možná

staré zvláštní označení mot. vozidla O1staré zvláštní označení mot. vozidla O1 nový parkovací průkaz O7nový parkovací průkaz O7

K výměně označení se dostavte na Městský úřad Klatovy, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Vídeňská 66, Klatovy I 
(budova bývalé menzy), do 4. patra, č. dv. 41, v úředních dnech 
PO a ST: 8.00 – 17.00 h a PÁ: 8.00 – 14.30 h 

Potřebné doklady k výměně:  

občanský průkaz
průkaz ZTP (ZTP/P)
1x foto (3,5 x 4,5 cm)
původní zvl. označení mot. vozidla O1
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Nezisková organizace ECOBAT zajišťující zpětný odběr 
a recyklaci baterií připravila v rámci dlouhodobého osvětového 
projektu Ecocheese pro podzimní období zajímavou podpůrnou 
sběrovou akci pro občany i firmy Plzeňského a Karlovarského 
kraje. 

Partnerem projektu jsou Město Klatovy, Recyklohraní o.p.s. 
a Západočeské konzumní družstvo Sušice. Každý 
účastník projektu „Baterie do koše nepatří“ přispěje základním 
školám v regionu, pomůže ochránit životní prostředí a jako 
bonus může získat zajímavou finanční odměnu.

V následujících dnech obdrží všechny domácnosti ve 
vybraných městech do své poštovní schránky zásilku s pravidly 
a soutěžním odpovědním kuponem. Výherce - jeden šťastlivec 
z Plzeňského a Karlovarského kraje získá odměnu 15.000,- Kč. 
Přitom stačí velmi málo. Dát alespoň 3 vybité baterie do sáčku 

spolu s vyplněným odpovědním kuponem a vhodit do sběrné 
nádoby na kterémkoli z vybraných sběrných míst nejpozději do 
30. 11. 2012 

Jména výherců budou zveřejněna do 10. ledna 2013 
prostřednictvím partnerských obcí a na stránkách 

 a .

Nezisková organizace ECOBAT zajišťuje na základě 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR zpětný odběr 
použitých přenosných baterií na území celé ČR.

Podle směrnice EU měla Česká republika v roce 2012 
recyklovat každou čtvrtou prodanou baterii. A právě zásluhou 
společnosti ECOBAT splnila ČR závazný limit EU pro sběr 
přenosných baterií (25 %) již o rok dříve. Následný limit pro 
rok 2016 je sběr a recyklace 45 % prodaných baterií, což 
znamená, že během 5 let se musí zvýšit sběr baterií o 80 %. 
Snažme se proto, aby se sběr baterií stal běžnou součástí 
našeho života.

www.ecocheese.cz www.ecobat.cz

BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ - třídit 
a recyklovat se vyplácí 

Baterie jsou nejvýznamnější skupinou výrobků, která se 
podílí na zatížení domovního odpadu těžkými kovy. Tato 
objemově nevýznamná složka však podstatně ovlivňuje jeho 
kvalitu. Baterie jsou odpovědné za 88 % rtuti, 10 % zinku, 67 
% niklu a 85 % kadmia z celkového obsahu těžkých kovů 
v domovním odpadu. 

Školní program Recyklohraní 
Recyklohraní je školní vzdělávací program organizovaný 

pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. Za plnění úkolů s odpadovou 
tématikou, ale také za sběr baterií a elektrozařízení získávají 

školy body, které mohou proměnit za odměny. Účastní se jej již 
3.000 škol z celé ČR. 

V rámci této mimořádné sběrové akce bude mezi zapojené 
školy rozdělena celková částka ve výši 12 Kč za každý 
nasbíraný kilogram baterií.

Sběrné nádoby Ecocheese
V roce 2011 představil ECOBAT v celostátně sledovaných 

médiích sběrnou krabičku Ecocheese určenou zejména pro 
domácnosti, a znovu tak připomněl důležitost zpětného odběru 
baterií. K dnešnímu dni jich bylo rozdáno více než 72.000 
kusů.

Aktuálně se používají již 3 velikosti sběrných nádob 
v designu Ecocheese a projekt se dále úspěšně rozvíjí. 
Krabičku na třídění baterií v domácnosti si můžete objednat 
i Vy na .www.ecocheese.cz

Za 3 vybité baterie získá jeden šťastlivec z Plzeňského a jeden z Karlovarského kraje 15.000 Kč.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2012 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2012 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2012

Vážení čtenáři,

paní Marie Haasová z Klatov se nedávno umístila na prvním 
místě v krajském kole soutěže o Živnostníka roku 2012 
a postoupila do kola celostátního. Vaše hlasy mohou rozhodnout 
o tom, jak se umístí celostátně! Pět postupujících, kteří dostanou 
nejvyšší počet hlasů, předstoupí před porotu, která rozhodne 
o republikovém vítězi. Podpořme naší podnikatelku, která 
reprezentuje Klatovy na celostátní úrovni, svým hlasováním – 
stačí poslat SMS na č. 900 11 09 a do textu zprávy napište 
„ZIV 6“.  Hlasovat lze do 11. 11. 2012.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Hlasujte pro klatovského 

Živnostníka roku!

Podobně jako v loňském roce, i letos vyhlásilo Město Klatovy 
soutěž o nejlepší provozovnu města ve čtyřech kategoriích: prodej 
zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a občerstvení, výroba (např. 
potravinářská a jakákoli jiná), ostatní služby (např. kadeřnictví, 
poradenství všeho druhu, finanční služby, pomoc v domácnosti, 
pečovatelské služby apod.) Hlasovat v soutěži může v některé i ve 
všech kategoriích každý, bez ohledu na to, bydlí-li v Klatovech nebo 
jinde. Hlasovat můžete jednak prostřednictvím webových stránek 
města, jednak tím, že hlasovací lístky doručíte do informačního centra 
na náměstí v Klatovech. Zároveň každý, kdo uvede do hlasovacího 
lístku své jméno a adresu, bude zařazen do slosování. 

Vylosovaných pět respondentů pozveme po Novém roce na radnici 
k převzetí cen. Výsledky hlasování budou sečteny a zástupci prvních 
třech provozoven s největším počtem hlasů v každé kategorii budou 
oceněni na radnici při slavnostním shromáždění dne 2. ledna 2013.

pondělí
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Městský úřad Klatovy, finanční odbor, nabízí poplatníkům 
místního poplatku ze psa možnost zasílání připomenutí platby 
místního poplatku e-mailem. Tento e-mail nahradí zasílání 
poštovních poukázek. V případě zájmu o tuto novou službu je 
možné zaslat vaši e-mailovou adresu na e-mailovou adresu 

. Následně vám bude vždy během 30 dnů 
před splatností místního poplatku zasláno upozornění na blížící 
se termín splatnosti. Dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov 
č. 1/2011, o místních poplatcích jsou termíny splatnosti do 31. 3., 
popř. do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

idrudikova@mukt.cz

Úřad pro občana

Zimní údržba v Klatovech 

a integrovaných obcích

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu 
aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní 
údržby pro Klatovy a integrované obce byl zpracován v roce 
2009. Od té doby je s ohledem na dokončování nových 
komunikací každoročně aktualizován. Nařízení včetně 
grafického znázornění je zveřejněno na internetových 
stránkách města Klatov .

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komu-
nikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zaji-
šťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 
jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komuni-
kací a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti 
chodníků :

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. 

pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmí-

nek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně 
udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve 
třídě I.

V předcházejících létech se správci komunikací TSMK 
dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a poříze-
nému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny 
komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin. 

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města 
Klatov, které opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou 
službu. Je možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 
376 312 021 nebo 376 310 377. 

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro 
chodce v centru města bude využita stejně jako v loňském 
roce také veřejná služba.

www.klatovy.cz

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK 

• uvolněný prostor je využíván jako vinárna s tanečním 
prostorem

• velikost podzemního několikapodlažního nebytového 
2prostoru včetně zázemí je 244 m

• žadatelé mohou nabídnout i jiný účel využití vhodný pro 
nabízené prostory

Žádost bude obsahovat:
• podnikatelský záměr
• kopii živnostenského listu
• reference

V případě více zájemců bude Město Klatovy postupovat podle 
směrnice města.
Žádosti zasílejte písemně na adresu nejpozději do 26. 11. 2012.

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., 
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
nebo na email 

Bližší informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený, dále 
informace na: 

jmaxova@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

pronájem vinárny Pod Černou věží

Město Klatovy
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. nabízí:

OZNÁMENÍ

vinárna je umístěna v rohu náměstí, 
pod bývalou jezuitskou kolejí čp 59/I, přístupná 

samostatným vstupem z Balbínovy ulice

Město Klatovy zastoupené Správou nemovitostí Klatovy 
s.r.o a Společenství vlastníků domu 6/IV, provedly v letních 
měsících opravu poškozené fasády domu do Vídeňské 
a Komenského ulice. Spolu s opravou fasády byly provedeny 
i sanační práce na odstranění příčin vlhkosti a opraveny 
omítky ve všech nebytových prostorech. Opravy již byly 
ukončeny a všechny prodejny jsou již v plném provozu.
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v těchto dnech podáme ruce 
a popřejeme mnoho zdraví 
a krásné svátky. Neříkáme 
tím nic jiného, než dětské 
oči pod vánočními stromky. 
Vyjadřujeme tím radost ze 
společných chvil, touhu 
prožívat jich co nejvíce i ve 
dnech všedních a především 
přání, abychom se ve zdraví 
a pokoji všichni shledali 
i o dalších Vánocích. 

Milí Klatované,
přeji vám nejen krásné, 

klidné Vánoce prožité 
v kruhu vašich nejbližších, 
ale i mnoho pevného zdraví 
a úspěchů v novém roce 
2013. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení spoluobčané,

není snad rozporuplněj-
šího měsíce, než je pro-
sinec. Blížící se konec roku 
je spojen se zvýšenou 
pracovní aktivitou na straně 
jedné a adventním časem, 
který vybízí k zamyšlení 
a zklidnění běžného, velmi 
hektického životního ryt-
mu, na straně druhé. Za 
vším shonem je snaha 
uspokojit své zákazníky 
a vstoupit do nového roku 
s „čistým štítem“. Pře-
devším pro ženy znamená 
předvánoční období ob-
rovské množství příprav 
směřujících k jedinečným 
chvílím vánočních svátků. 

Mají svoji neopakova-
telnou atmosféru, která se, 
bez ohledu na věk, dotkne 
každého z nás. Nejvíce pak 
dokáže rozehrát naše emo-
ce svým tajemnem, oče-
káváním a svátečností zcela 
prosycený Štědrý den. 
Alespoň na chvíli se i my, 
dospělí, dokážeme při pot-
kání zastavit a prohodit pár 
slov. Někdy i vět. Pokud 
nejsme zrovna taháni za 
ruku těmi nejmenšími, kteří 
již nemohou dočkat večera. 
Těmi, kterým se snažíme 
splnit i mnohdy skoro 
nesplnitelná přání a jejichž 
rozzářené oči jsou nám 
největším darem. Jsou to 
především svátky dětí. Ale 
nejen jejich. Se svými 
blízkými, stejně jako i jen 
se vzdáleně známými, si 

Jednání Rady města

Úterý  8. 1. 2013

Úterý  22. 1. 2013

Rozsvícení klatovského vánočního stromu.

Vybráno z obsahu:

Klatovské dění
strana 2

Vánoční přání
strana 3

Veřejná služba a motivace
strana 4

Fórum zdravého města
strana 5

Přivítání nového roku 2013
strana 7

Vjezd do historické části 
města - dopravní obsluha

strana 8

Dne 31.12.2012 bude 
pracovní doba městského 

úřadu do 14.30 hodin.

!   OZNÁMENÍ   !
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Mrazy již udeřily

Městský ústav sociálních 
služeb je připraven. Ubytovna 
pro bezdomovce, která kaž-
doročně při poklesu teplot 
ožívá, disponuje 6 až 10 lůžky. 
Zajišťuje nocleh pro potřebné, 
s možností vykoupat se a ohřát 
si jídlo, ráno zase návštěvníci 
odcházejí. V případě potřeby 
lze pro tentýž účel využít i So-
ciální ubytovnu, která má 45 
lůžek a zajišťuje i denní pobyt. 
Obě zařízení jsou v Koldinově 
ulici. V loňském roce kapacita 

s rezervou stačila, předpokládáme, že podobné to bude i letos. 
V případě mimořádné situace jsme ale připraveni 
odpovídajícím způsobem reagovat. Městská policie pomáhá 
lidi bez přístřeší vyhledávat.

Vánoční bazar podruhé
V sobotu 1. prosince se konal před bývalým dominikán-

ským klášterem a vynesl přes 130.000 Kč, tedy téměř dvakrát 
víc, než loňský první ročník. Letos z výtěžku doplníme 
vybavení Domu sv. Zdislavy pro matky v obtížné životní 
situaci, který provozuje Oblastní charita Klatovy. Díky všem 
sponzorům, kteří se na výtěžku podíleli buď darováním věcí, 
které se ve stáncích prodaly nebo vydražily anebo finančním 
darem, dík patří také zdejšímu Rotary klubu, který daroval 
celodenní výtěžek ze stánku s vánočním punčem. Bazar 
obětavě a bez chyby zorganizovaly zaměstnankyně městského 
úřadu paní Mgr. Pavla Mikulášová a Iva Kudryová, které také 
zajistily dobrovolníky – prodejce ve stáncích. Zpestřily jej 
Technické služby (oheň, betlém) a zpěvem oživily děti 
z mateřské školy ve Studentské ulici se svými učitelkami.

Pomník obětem holokaustu
V pondělí 3. prosince odhalil vrchní zemský rabín Efraim 

Karol Sidon se starostou města na konci Randovy ulice 
v Klatovech pomník obětem holokaustu. Pomník je dílem so-
chaře Václava Fialy a nese jména všech 266 obětí klatovských 
obětí nacistického šílenství. Samotnému odhalení předcházelo 
slavnostní setkání v sále klatovské radnice, kde mimo jiné 

studenti Střední průmyslové školy, odkud transporty do 
koncentráků před 70 lety odjížděly, přečetli stojícímu shromáž-
dění všechna jména zavražděných a zemřelých. Po odhalení 
pomníku následovalo otevření výstavy předního českého 
sochaře a rabínova přítele prof. Aleše Veselého, který navrhl 
několik realizací v Izraeli, mj. v Negevské poušti poblíž Sinaje. 
V Klatovech odhalený pomník symbolicky směřuje k nedaleko 
stojící synagoze, jejíž vnější zeď od teď nese popisnou tabuli. 
Myslím, že šlo i v rámci republiky o ojedinělou akci. 

Zvláštní poděkování, kromě již výše zmíněných, patří 
manželům Františku a Daně Škůrkovým, kteří byli iniciátory 
myšlenky a panu Milanu Strnadovi, autorovi knihy Židé 
v dějinách Klatov, který s přípravou odborně pomáhal 
a seznámil naplněný slavnostní sál radnice s historií židovského 
osídlení v našem městě. Poděkování patří také dárcům, kteří na 
pomník přispěli, mimo jiné křesťanským církvím a sborům 
z Klatov a Přeštic. 

Samotné Klatovy se v protektorátní době zapsaly do historie 
obojetně: tehdejší okresní úřad nechvalně, svojí protižidovskou 
rasistickou vyhláškou, zakazující Židům mj. volně nakupovat 
v obchodech, navštěvovat veřejné podniky a dokonce jezdit na 
kole(!). Naopak mnozí klatovští občané odvážně, když 
překazili plán nacistů na vypálení zdejší synagogy tím, že 
organizovali denně, ve dne v noci pochody kolem synagogy, až 
nacisté posléze od plánu upustili a synagoga v Klatovech 
zůstala. Nejsilnější příběh z oné pochmurné doby? Pro mě 
jednání hrdinské židovské manželky, která spáchala 
sebevraždu, aby zachránila od transportu svého nežidovského 
manžela…

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Klatovské děníKlatovské dění

2x foto Jiří Strašek
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Vážené dámy, 
vážení pánové,

blížící se konec roku je pro 
mnohé z nás příležitostí 
zamyslet se nad tím, jaký ten 
uplynulý rok byl, čeho jsme 
dosáhli a „jak se nám vlastně 
žije“. A právě to „ono a se“ 
skryté v poslední větě nás 
často vede k tomu, že hodno-

Vánoční přáníVánoční přání
tíme plynoucí roky poněkud 
materiálně. Stěžujeme si na 
drahotu, na to, že to, či ono 
„nefunguje“ a obecně na „po-
měry.“ Jakýsi materialistický 
negativismus prostupuje „ve-
řejné mínění“ a infiltruje 
i naše duše. Ostatně stačí na-
hlédnout do dnešních novin… 

Konec kalendářního roku 
je po staletí svázán s krásnými 
a tajemnými svátky – Vánoce-
mi. V časech našich babiček 
a dědečků byly Vánoce 
především svátkem narození 
Ježíše Krista. Lidé se obda-
rovávali drobnými dárky 
a vzájemnou přítomností, 
sdílením svátků. V dnešní 
době přibylo dárků… a na-
štěstí se většina z nás upřímně 
snaží udržet onu krásnou 
křesťanskou vánoční poetiku. 
Navzdory vší „politické 
korektnosti“, která prý brání 
bruselským radním vztyčit 
v „hlavním městě Evropy“ 

vánoční strom (coby křesťan-
ský symbol), jsou Klatovy, 
stejně jako četné vesnice 
v okolí, ozdobeny nádhernými 
vánočními stromky, jejich 
slavnostního rozsvícení se 
tradičně zúčastňují tisíce lidí. 
Proč?

Odpovědí je více, dovolte 
mi jednu nabídnout. Možná 
přeci jen více toužíme žít než 
mít. Je-li tomu tak, pak jsme 
na dobré cestě. Můžeme se 
povznést nad všechny ty 
denní nepříjemnosti a nedoko-
nalosti našeho světa a uvě-
domit si, že jako celek „náš 
svět v materiálním pohledu 
docela dobře funguje.“  

Ale jak jsme na tom my? 
Jak žijeme? (Ne „jak se nám 
žije?“). Co jsme udělali pro 
lidi kolem nás? Jak jim se žije 
s námi? Jsme opravdoví, 
stojíme si za svým slovem 
a přitom i umíme ustoupit, je-
li toho třeba? Jak nahlížíme 

„ty druhé“? Americký pre-
zident J. F. Kennedy kdysi 
řekl: „Neptejte se, co může 
Amerika udělat pro Vás, 
ptejte se, co můžete Vy udělat 
pro Ameriku.“ Projev, jehož 
součástí tyto věty byly, je 
téměř zapomenut, jeho myš-
lenka se stala slavnou. Ptejme 
se tedy i my, co můžeme 
udělat pro ty druhé. Co jim 
můžeme „nemateriálního“ 
dát.

Dovolte mi, abych Vám 
popřál krásné a požehnané 
Vánoční svátky, do nového 
roku přeji štěstí, zdraví, 
úspěch. Ať Vás v něm pro-
vází láska, neopouští Vás 
víra a vždy je Vám posilou 
naděje.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Tvořivá vánoční dílna Tvořivá vánoční dílna 
Touto cestou bych chtěla 

poděkovat všem našim lek-
torkám a lektorům z Oblastní 
charity v Klatovech, Spolku 
Beseda o.s., Střední země-
dělské a potravinářské školy, 
Úhlavy o.p.s., P. Pavlíčkové, 
E. Brůhové a K. Červené 
a již zmiňovaného kolektivu 
I. Sieberové, kteří se po celý 
den neúnavně věnovali všem 
příchozím, ale i Technickým 
službám města Klatovy 
a Městským lesům Klatovy, 
které nás zásobily větvičkami 
a dalším materiálem na 
výrobu adventních dekorací.

Krásný adventní čas 
Vám přeje

Ing. Věra Schmidová
koordinátorka komunitního

plánování a projektu 
Zdravé město

první. Odhadli jsme, že bě-
hem celého dne přišlo asi 500 
návštěvníků.

Všichni příchozí si pod 
vedením lektorek a nebo sami 
mohli vyzkoušet vyrobit 
adventní věnce, či různé jiné 
ať už tradiční, tak i jiné 
nápadité vánoční dekorace 
a vánoční svíčky.

Nezapomněli jsme ani na 
naše nejmenší – ti si mohli 
zdobit perníčky nebo vyrábět 
medvídky ze skořápek od 
ořechů, či andílky nebo 
vánoční zápichy.

Výrobu tradičních zvyk-
lostních ozdob předváděl 
kolektiv lektorek Mgr. I. Sie-
berové a bylo příjemné vidět 
zájem návštěvníků, jak 
o výrobu ozdob ze šustí, 
vizovického pečiva, tak 
i z jablek a sušeného ovoce. 
Věříme, že i takto přispíváme 
k předávání našich tradic 
dalším generacím. 

Zdravé město ve spolupráci 
s Úhlavou o.p.s. „Tvořivá 
vánoční dílna“.

Již před devátou hodinou 
ráno postávaly hloučky ne-
dočkavců před dveřmi kláš-
tera, aby byly na akci jako 

Vážené čtenářky
a vážení čtenáři,

V sobotu, dne 24. 11. 2012 
se v Dominikánském klášteře 
na Plánické ulici v Klatovech 
uskutečnila v rámci projektu 

Tvořivá vánoční dílna v Klatovech. foto: MěÚ Klatovy
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Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje 
opravy a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech 
a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou každý 
rok schvalovány jmenovitě Radou města Klatov.

Pro rok 2012 byly na údržbu komunikací vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 11,5 mil. Kč.

Za tyto prostředky byla celoplošně opravena celá řada 
chodníků a vozovek.

V Klatovech byly opraveny chodníky v ulicích Plzeňská 
v úseku Pod Nemocnicí – nová okružní křižovatka vlevo, 
vozovka a část chodníků v ulici Pod Nemocnicí, chodníky 
včetně odstavných stání pro osobní automobily v ulici 
Studentská, vozovka a dvě části chodníků v ulici Dr. Riegra, 
chodník a nové veřejné osvětlení po pravé straně Masarykovy 
ulice v úseku mezi Dukelskou a Koldinovou ul., vozovka 
a chodník na nábřeží Kpt. Nálepky v úseku mezi Kollárovou 
a Dukelskou ul., vozovka a chodník před rodinnými domy ve 
Hřbitovní ulici.

V obci Otín byl proveden nový povrch včetně odvedení 
dešťových vod komunikace „nad zámkem“. K odvedení 
dešťových vod a úpravě povrchu došlo též na komunikaci 
propojující obce Střeziměř a Křištín. V Soběticích byl opraven 
chodník a bylo vybudováno nové veřejné osvětlení podél 
silnice I/22 , v Lubech byly opraveny chodníky kolem mateřské 
školy. V Kalu byla odvedena dešťová voda ze silnice 
vybudováním betonových žlabů podél této silnice.

Práce realizované hospodářským odborem 
MěÚ Klatovy v rámci oprav a údržby pozemních 
komunikací v roce 2012

Chodník ve Studentské ulicií.

Soudní rozhodnutí fak-
ticky zrušilo povinnost vy-
konávat práce ve prospěch 
obcí v rámci veřejné služby. 
Několik desítek místních 
spoluobčanů, kteří vzhledem 
k dlouhodobé nezaměstna-
nosti pobírali sociální dávky, 

tak každý měsíc odpracovalo 
od 20 do 40 hodin. Podíleli se 
zejména na úklidu města 
a údržbě městské zeleně. Do 
konce roku 2011 byl výkon 
veřejné služby organizován 
obcemi a spojen i s motivač-
ním prvkem. Lidé si po 
odpracování určitého počtu 
hodin mohli k dávce při-
vydělat částku v řádech 
stokorun. I to však působilo 
pozitivně. 

Od ledna tohoto roku byla 
veřejná služba převedena pod 
Úřady práce. Došlo ke zrušení 
motivační složky a poněkud 
necitlivému nařízení povin-
nosti vykonávat tuto službu 
po dvou měsících neúspěš-
ného hledání nového zaměst-
nání. Domnívám se, že právě 
toto byl jeden z významných 
argumentů pro rozhodnutí 

soudu. S ohledem na spolu-
občany, kteří celý život 
pracovali a třeba vzhledem 
k blížícímu se důchodovému 
věku složitěji hledají nové 
uplatnění, jej i plně akceptuji.

Nemohu se však v žádném 
případě ztotožnit s jejím 
zrušením pro lidi, kteří dlou-
hodobě zájem pracovat 
nemají. Výkon veřejné služby 
byl přínosem nejen pro vzhled 
města, ale plnil i významnou 
sociální funkci. Vedl pra-
covníky k povinnosti alespoň 
po několik dní v měsíci dojít 
do práce a některým pomohl 
znovu se zapojit do běžného 
pracovního poměru.

Proto jsem oslovil Svaz 
měst a obcí i zákonodárce 
z našeho regionu, aby pod-
pořili opětovné zavedení 
motivační složky a fungování 

veřejné služby tak, jak se 
obcím osvědčila v minulých 
létech. Za kalendářní rok se 
totiž v Klatovech v rámci 
motivační složky vyplatilo 
kolem půl milionu korun, což 
ve vazbě na vykonanou práci 
není žádná obrovská suma. Je 
rozhodně nižší než náklady, 
které stát (téměř bez kontroly 
za co) vyplácí na příspěvcích 
za ubytování. Jsem pře-
svědčen, že pokud by výplata 
dávek byla navíc spojena 
s místem trvalého bydliště, 
snížily by se obavy obcí 
z migrace nepřizpůsobivých 
obyvatel a pravděpodobně 
i nároky na státní kasu.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Veřejná služba a motivaceVeřejná služba a motivace

Město si uvědomuje, že stávající stav chodníků a vozovek 
není stále ještě podle jeho představ, proto i pro rok 2013 uvolní 
ze svého rozpočtu finance ve výši cca 12 mil. Kč na další 
opravy komunikací. Ty budou jmenovitě schvalovány Radou 
města Klatov.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste si udělali čas 
a přišli dne 26. 11. 2012 na Fórum Zdravého města. Zároveň 
velké díky patří dobrovolníkům a sponzorům, kteří se aktivně 
podíleli na celé akci.

Účastníci Fóra se vyjadřovali k následujícím tématům:  

1. Občan a úřad (strategie města, rozpočet, webové stránky, 
úřední hodiny, jednání úředníků)

2. Životní prostředí (voda, vzduch, odpady, čistota města)
3. Podpora zdraví, zdravý životní styl, zdravotní prevence
4. Volný čas, sport a kultura
5. Sociální problematika (sociální služby, bydlení, sociálně-

-patologické jevy)
6. Vzdělávání, osvěta, péče o památky a cestovní ruch
7. Podpora drobného podnikání a rozvoj města
8. Doprava a bezpečnost občanů
9. Stůl mládeže (zde bylo možné hovořit o jakýchkoliv 

tématech)

Forum Zdravého města dne 26. 11. 2012Forum Zdravého města dne 26. 11. 2012
Ve veřejné anketě bychom rádi ověřili, které náměty, 

naformulované na Fóru Zdravého města jsou z hlediska všech 
občanů města ty nejzávažnější. Z tohoto důvodu si dovolujeme 
připojit  Anketní lístek s přehledem témat, která vyplynula 
z veřejné diskuze vedení Města Klatovy s občany tohoto 
setkání dne 26. 11. 2012 v Dominikánském klášteře. Témata 
nejsou řazena podle důležitosti a prosíme Vás, abyste označili 
maximálně 2 témata, která považujete za nejdůležitější a jejichž 
řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Dotazník můžete odevzdat v Informačním centru na 
náměstí Míru, či vyplnit elektronicky na webu města do 
23. 12. 2012.

Po vyhodnocení bude soubor deseti prioritních námětů 
předložen k projednání vedení města, Radě města a následně 
Zastupitelstvu, které rozhodne o odpovědnosti za řešení 
vyhodnocených námětů.

O průběhu, realizaci a způsobu řešení budou občané 
informováni na Fóru Zdravého města v Klatovech v roce 2013 
a zároveň souběžně budou dostávat informaci i v médiích.

Krásný adventní čas Vám přeje

Ing. Věra Schmidová
koordinátorka komunitního

plánování a projektu 
Zdravé město
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Město Klatovy vypsalo dne 8. 11. 2012 další, v pořadí již 
XXXVIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček 
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schvále-
na nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.  

Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro 
jednotlivé tituly. 

Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na 
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč, 
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek 
ručení byly vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je 
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů. 

Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul 
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta 
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč 
na 1 dům-čp.

Poskytování půjček vyžaduje i nadále splnění některých stano-
vených podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovi-
tosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územního 
obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, pouze u titulu 
Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti uve-
dené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí půjčky. 
V případě stavby vyžadující stavební povolení musí mít žadatel 
v době podání žádosti o půjčku alespoň požádáno o toto povolení, 
před poskytnutím půjčky musí být vydáno právoplatné stavební 
povolení. V ostatních případech je nutné doložit ohlášení stavby 
podané na OVÚP MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství 
nebo spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá vý-
pisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let. 

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je před-
mětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí (nesmí být 
zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí být starší než 
jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním ručitelem na každých 
100 000 Kč půjčky. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 376 347 248, 
nebo na hospodářském odboru - pan František Kocfelda, 
tel. 376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí XXXVIII. kola je do 22. 2. 2013. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce března 
2013.

O půjčky z FRB je zájem. V roce 2012 byly 14 žadatelům 
poskytnuty půjčky v celkové výši 2 215 000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06 zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho 
domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– 
– 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu 
v domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2012 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2012 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2012

Vážení čtenáři,

dne 21. 12. t.r. máte možnost naposledy hlasovat v soutěži o 
nejlepší provozovnu našeho města v r. 2013 papírovou formou, 
tedy odevzdáním hlasovacího lístku v Infocentru na klatovském 
náměstí. Na internetu můžete, z webových stránek našeho města, 
hlasovat až do 23. 12. t.r. Mezi svátky všechny došlé hlasy 
sečteme a vítězné provozovny pozveme na slavností vyhlášení 
na radnici 2. ledna 2013. Vylosujeme také pět respondentů, ať již 
těch, kdo hlasovali papírově neb na webu.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Hlasujte pro klatovského 

Živnostníka roku!

Podrobnější informace o způsobu a průběhu ankety:
Hlasujte pro nejlepší provozovnu města ve čtyřech 

kategoriích: prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a 
občerstvení, výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní 
služby (např. kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční 
služby, pomoc v domácnosti, pečovatelské služby apod.) 
Hlasovat v soutěži může v některé i ve všech kategoriích každý, 
bez ohledu na to, bydlí-li v Klatovech nebo jinde. Hlasovat 
můžete jednak prostřednictvím webových stránek města, jednak 
tím, že hlasovací lístky doručíte do informačního centra na 
náměstí v Klatovech.

Zároveň každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své 
jméno a adresu, bude zařazen do slosování. 



Vážení občané-voliči, pro prezidentské volby, které pro-
běhnou ve dnech 11. a 12. 1. 2013 (případné 2. kolo ve dnech 
25. a 26. 1. 2013) dojde ke změně volební místnosti pro volební 
okrsek č. 12. Ze stávajícího umístění na adrese Plánická 208 
(budova ZŠ a ZUŠ) se místnost přesouvá „naproti přes ulici“ do 
budovy bývalého Dominikánského kláštera, dnes sídla 
Regionálního centra sociální integrace a celoživotního 
vzdělávání (adresa Plánická 174).

Přístup do této budovy je možný jak z Plánické ulice, tak 
bezbariérově z ulice Komenského.
Tato změna se týká voličů bydlících v této lokalitě: 

Balbínova: všechna popisná čísla
Čs. legií: všechna popisná čísla
Denisova: všechna popisná čísla
Divadelní: všechna popisná čísla
Jiráskova: 782, 783, 784, 785, 786, 787
Jirsíkova: všechna popisná čísla
Kpt. Jaroše: všechna popisná čísla
Krameriova: všechna popisná čísla
Křižíkova: všechna popisná čísla
Křížová: všechna popisná čísla
Měchurova: 45, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
náměstí Míru: všechna popisná čísla
Pavlíkova: všechna popisná čísla
Plánická: 3, 4, 5, 69, 171, 174, 194, 196, 199, 208
Plzeňská: 200
Pražská: všechna popisná čísla
Randova: všechna popisná čísla
Václavská: všechna popisná čísla
Vančurova: všechna popisná čísla
Vídeňská: 1, 2, 66, 67, 68, 181, 188, 190, 197, 201
Zlatnická: všechna popisná čísla

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Změna umístění volební 

místnosti v okrsku č. 12

Informace pro občany: 
Vjezd do historické části města 
k zajištění dopravní obsluhy

Pro organizaci dopravy  byly v centru města vytvořeny dvě 
zóny - východní, západní, do kterých je povolen vjezd pouze 
dopravní obsluze. Pro prokazování zaplacení sjednané ceny jsou 
vydávány parkovací karty.

Otázku vjezdu do vymezených zón v centru města řeší 
dodatková tabulka „dopravní obsluze vjezd povolen“ umístěná 
pod dopravním značením „B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení 
provozu na PK, výše  uvedená  dodatková tabulka omezuje 
platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující 
zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální 
a  podobné  služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením 
č. 01 (Označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo 
osobu těžce pohybově postiženou), vozidla taxislužby a na 
vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za 
značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

Výjimky z místní a přechodné úpravy povoluje ten orgán nebo 
vlastník komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména 
povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání 
a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost 
silničního provozu. 

Pro posuzování oprávněnosti požadavku o povolení výjimky 
a počtu vydaných výjimek je nutné mít na  zřeteli plynulost 
a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, aby povolené 
výjimky prakticky „neanulovaly“ osazenou dopravní značku, 
z jejíhož dodržování je žádána výjimka. 
POSTUP PRO ŽADATELE
Krátkodobé stání – jedná se o jednorázový vjezd do zóny za 
účelem zajištění zásobování nebo havarijní opravárenské 
a údržbářské činnosti. Stání nepřesáhne 5 hodin.
1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla oznámí 

Městské policii telefonicky - bezplatná linka 156 nebo
tel. 376 347 207, 376 311 962 nebo elektronicky – email: 

- Účel vjezdu do zóny
- Vlastníka voz. nebo firmy, která uveden. činnost bude provádět
- Registrační značku vozidla
- Místo, kde bude vozidlo stát – ulici,  číslo popisné objektu
- Dobu, po kterou vozidlo bude v zóně stát

Dlouhodobé stání - jedná se o stání pro vozidla, která zajišťují 
zásobování nebo údržbářské, opravárenské práce. Stání přesáhne 
5 hodin.
1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla vyplní žádost 

(viz  – formuláře pro podání hospodářský 
odbor – žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu 
na místní komunikaci popř. na veřejně přístupné účelové 
komunikaci. 

2. Na základě žádosti bude po předchozím souhlasu vlastníka 
komunikace, popř. DI Policie ČR nebo Městské policie vydáno 
povolení

mestskapolicie@mukt.cz

www.klatovy.cz –

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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