
www.obec-dolany.cz ● tel. 376 313 620 ● email: obec.dolany@worldonline.cz
Úřední dny ● pondělí a středa 7:30 – 17:00 ● čtvrtek 7:30 – 15:00

Zpravodaj
Obecního úřadu v Dolanech u Klatov 2/2020

Vodné 2020
Cena  vodného  pro  rok  2020  činí
20,- Kč/m3 plus platná sazba DPH. 

Vodné  je  možno  zaplatit  v
hotovosti  na  OÚ  Dolany  do
18.12.2020 nebo  bezhotovostně na
účet obce do 31.12.2020. V případě
zájmu  o  bezhotovostní  placení
kontaktujte OÚ Dolany na tel. 376
313 620.

V současné době je možné zaplatit
jen vodné Řakom. 

Od  1.10.2020  se  vybírá  vodné
Dolany, Svrčovec.

Od 1.11.2020 bude možné zaplatit
vodné Malechov a Výrov. 

Povinnost předložit
doklad o vývozu jímky

●V  rámci  povinnosti  stanovené
kanalizačním  řádem  vydaným  Obcí
Dolany  apelujeme  na  občany,  aby
předložili alespoň 1 x ročně doklad o
vývozu  jímky  či  žumpy,  případně
doklad  o  rozboru  odpadní  vody  z
domovní čističky odpadních vod.
Možnost  využití  zvýhodněných
podmínek  u  fi  ŠUMAVSKÉ
VODOVODY  A  KANALIZACE,  a.s.,
Koldinova  672,  Klatovy  II,  Klatovy
339  01  (areál  bývalého
Masokombinátu Klatovy) – 376 356
260,  nebo 605 226 876, sjednaných
Obcí Dolany. 
●Pokud  se  obec  rozhodne
poskytnout  finanční  podporu  na
vybudování  domovních  ČOV,  bude
brán zřetel na předložené doklady o
vývozu  jímky  či  žumpy  za
předcházející období. 

Povinnost provést kontrolu
kotle 

Kontroly kotlů jsou povinné provádět
jednou za tři kalendářní roky pro 
provozovatele spalovacího zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném

příkonu od 10 do 30 kW včetně, s napojením na 
teplovodní soustavu ústředního vytápění a to 
prostřednictvím osoby proškolené výrobcem 
zdroje. 

Hrobová místa 2021-2025
• Upozorňujeme na ukončení 

pětliletého období pronájmu 
hrobových míst na veřejném 
pohřebišti v Dolanech k 
31.12.2020. Nájemci budou 
písemně kontaktováni k uzavření 
nových smluv na období 2021-
2025. 

• Výše poplatku na období 2021 – 
2025: 1. urnové místo + hroby do
2 m2 ….250,- Kč, hrobové místo 
2-5 m2 …...500,- Kč, hrobové 
místo nad 5 m2 …...750,- Kč.

• Pokud došlo k jakékoliv změně 
(změna nájemce, změna 
adresy,..) nahlašte neprodleně na
OÚ Dolany.

Místní poplatky r. 2021

Do 
28.2.2021

Místní poplatek za psa za 
r. 2021

Do 
28.2.2021

Nájmy z obecních 
pozemků na r. 2021

Do 
30.6.2021

Místní popl. za odpad r. 
2021

Do 
20.12.2021

Vodné za rok 2020/2021

Pronájem hrobového 
místa na pohřebišti v 
Dolanech 2021-2025

Povinné označení psů
Všichni psi v ČR musí být na základě 
novelizovaného veterinárního zákona 
v současné době označeni čipem (u starších psů 
i tetováním) a to nejpozději ve třech měsících 

věku. Schváleno již bylo také vytvoření 
navazující centrální evidence označených 
psů, k němuž má dojít k 1. lednu 2022.
Označení psů mikročipem provádějí 
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou 
a preventivní činnost, (jsou registrovaní 
u Komory veterinárních lékařů ČR).
Za psa bez označení hrozí ve správním 
řízení uložení pokuty ve výši až  20 000 Kč.

Dozorovým orgánem je Státní veterinární 
správa.
Státní veterinární správa spustila na svém 
webu novou aplikaci.

https://www.svscr.cz/databaze-
ztracenych-a-nalezenych-psu/

Jedná se o databázi, která umožní 
chovatelům a naopak nálezcům (zejména 
obcím, městům a útulkům) sdílet 
informace o ztracených a nalezených 
psech a tím usnadnit návrat psů k 
majitelům. Aplikace by měla prozatím 
částečně nahradit centrální registr psů, 
který má vzniknout od roku 2022. 
Aplikace funguje zcela zdarma.

 Mezi povinné údaje při vkládání dat do 
aplikace patří specifikace toho, zda se 
jedná o ztrátu či nález psa, plemeno psa 
nebo alespoň jeho stručný popis, číslo čipu
(nebo tetování), místo a datum 
nálezu/ztráty, jméno majitele respektive 
nálezce, kontakt. Dobrovolně je možno 
připojit také fotografii psa a případně další 
informace formou poznámky. Všechny 
uvedené údaje mají za cíl usnadnit kontakt 
chovatele a případného nálezce a tím 
usnadnit návrat psa domů. Údaje o 
jednotlivých psech budou zobrazeny 
v databázi po dobu deseti dnů, pokud je 
osoba, která je tam vložila, nesmaže dříve, 
nebo jejich platnost naopak neprodlouží 
(neobnoví) na dalších 10 dnů.

 V současnosti je v České republice několik 
databází psů provozovaných soukromými 
subjekty (často placených). V případě 
nálezu označeného psa musí městští či 
obecní policisté či správa útulku zpravidla 

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
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prověřovat údaje hned v několika 
databázích. 

Svůj registr související s vydanými 
pasy pro zvířata má také Komora 
veterinárních lékařů. 

Více informací na stránkách Státní 
veterinární správy. 

Povinná kontrola
spalinové cesty

Každý z nás si musí počínat tak, aby
při  provozu  spalinové  cesty  (tzn.
komínu  a  kouřovodu)  a  spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru!
Nezapomeňte na pravidelné kontroly
a čištění spalinové cesty.
Kontrolu  a  čištění  provádí  držitel
živnostenského  oprávnění  v  oboru
kominictví,  který  o  provedené
kontrole  anebo  čištění  spalinové
cesty  vydá  písemnou  zprávu.
Písemná  zpráva  o  kontrole/čištění
spalinové  cesty  je  dokladem,  který
osvědčuje  bezpečnost  spalinové
cesty a v případě požáru slouží i jako
doklad  pro  pojišťovnu  (bez  tohoto
dokladu  nemusí  pojišťovny  plnit
anebo plnění sníží)!
Lhůty  kontrol  a  čištění  spalinových
cest  stanovuje  vyhláška  č.  34/2016
Sb.,  o  čištění,  kontrole  a  revizi
spalinové cesty. 
Ve  stavbě  pro  rodinnou  rekreacise
čištění  provádí  nejméně  jedenkrát
ročně a kontrola nejméně jedenkrát
za 2 roky. 

Návštěva kominíka 

Návštěva kominíka p. Bureše ve 
správním území Obce Dolany

Po 26.10., Út 27.10.2020 
Malechov, Výrov
Čt 29.10., Pá 30.10. Po 2.11.2020 
od 11 hod. Dolany
Út 3.11.2020 od 11 hod. Řakom, 
Balkovy
St 4.11. a Čt 5.11.2020 Svrčovec
Pá 6.11.2020 Andělice, Sekrýt

Návštěvu na konkrétní den a čas
je  možno  si  sjednat  přes  OÚ
Dolany.

Naše knihovny 

 Dolany  
p. Valešová

PO-Pá po dobu otevírací doby
OÚ Dolany, 
Sobota  až  do  odvolání
uzavřeno

Svrčovec
p. Slámová

PONDĚLÍ od 17 do 18 hod. 

Malechov
p. Šťastná

letní  sezona  -  úterý  od  17,30
do 18,30 hod.   

zimní  sezona   (s  platností  od
25.10.2020)  -  pátek  od
15,30 do 16,00 hod.

Řakom 
p. Kulička

dle potřeby 

Covid -19
Aktuální informace v souvislosti s aktuálním 
výskytem Covid-19 naleznete na webu Krajské 
hygienické stanice Plzeňského kraje 
https://www.khsplzen.cz, na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo pokud se 
chystáte do zahradniční na stránkách 
Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pošta Dolany 
tel. 954 234 016
Po-Pá 8,00-9,00 hod.; 14,00-16,00 hod.
 

Lékař Dolany 
MUDr. Srbová – tel. 602 811 534
Úterý 13,30-15,30 hod.
Pátek 8,30-9,15 hod.

Otevírací doba 
Pohostinství Svrčovec 

Lucie Čížková – tel. 723 071 290 

Po, St 17,00 do 22,00 hod. 
Út, St, Čt zavřeno 
Pá, So 17,00 do 24,00 hod. 
Ne 17,00 do 22,00 hod.

Otevírací doba 
Pohostinství Dolany 

Světlana Hudcová – tel. 608 557 093
Po 11,00 do 13,00 hod., od 13,00 hod.   

zavřeno
Út – Čt 11,00 do 22,00 hod.
Pá 11,00 do 24,00 hod.

So 15,00 do 24,00 hod.
Ne 15,00 do 21,00  hod. 

Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce ve smyslu ust. § 25
odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000
Sb.,  v  platném  znění,  upozorňuje
vlastníky a uživatele pozemků, přes
něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční  soustavy  provozované
společností  ČEZ  Distribuce,  a.s.,
nebo  na  něž  zasahuje  ochranné
pásmo,  na  povinnost  odstranění  a
okleštění  stromoví  a  jiných  porostů
ohrožujících  bezpečné  a  spolehlivé
provozování  zařízení  distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce,  a.s.  -  do  15.  listopadu
tohoto roku.

Poděkování sponzorům
I v letošním roce se uskutečnila řada 
sportovních a kulturních akcí, které 
by se nemohly proběhnout bez 
finanční podpory a obětavosti lidí. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům z řad občanů i 
podnikatelů, všem firmám, kteří se i v
r. 2020 aktivně podílely na kulturním 
a společenském dění v obci. Veliké 
poděkování patří fi EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., která pravidelně 
poskytuje Obci Dolany finanční 
částku ve výši 24.200,- Kč. 
Zájmová činnost 
Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14
dní od 14,00 hod. s platností od 
17.9.2020
Kroužek ml. hasičů Svrčovec – každý 
pátek od 17,00 do 18,00 hod.
Kroužek ml. hasičů při SDH Dolany – 
každý pátek od 15,00 do 16,00 hod..

Dětský klub Doubravníček 
Pojďme jako v minulých letech 
rozvíjet činnost DĚTSKÉHO KLUBU 
DOUBRAVNÍČEK v Dolanech a 
zajistit, aby děti prožívaly bohatý a 
zábavný program. Dětský klub 
Doubravníček - každá středa od 
9,00 do 11,00 hod. ve Víceúčelové 
budově obce Dolany. 

https://www.khsplzen.cz/


Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov Strana 3

Podzimní pálení listí přináší 
zvýšené riziko požárů!
…....Proto raději s biodpadem do
kompostárny
S blížícím se podzimem 
připomínáme, že při spalování 
hořlavých látek na veřejném 
prostranství  (např. listí, klestí, 
shrabané trávy) jsou právnické a 
podnikající fyzické osoby povinny 
stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na 
volném prostranství včetně 
navrhovaných opatření jsou povinny 
předem oznámit Hasičskému 
záchrannému sboru Plzeňského 
kraje. Za nedodržení této povinnosti 
může být uložena opět pokuta až do 
výše 500.000,- Kč.
Fyzickým osobám doporučujeme, 
aby spalování hořlavých látek rovněž 
předem oznamovaly HZS. Vyhnete se
situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k
domnělému požáru. 
Hlášení pálení je možné přes OÚ 
Dolany nebo přes aplikaci  www. 
paleni.izcr.cz, odkud je automaticky 
přenášeno na operační středisko 
HZS Plzeňského kraje. 
Další možností, kam s biologickým 
odpadem, je kompostárna Dolany. 
Otevírací doba od září do října každý 
týden  
v sobotu od 15,00 do 17,00 hod., a v 
říjnu 1x 7 dní, v listopadu 1 x za 14 
dní. 

Dodržujte pořádek u
kontejnerů na tříděný odpad

Komunální odpad, ať již směsný 
nebo tříděný, je běžnou součástí 
našich životů, a proto bychom s ním 
měli nakládat správně. A přesto se to
často neděje – chyby v třídění, nebo 
třeba nepořádek kolem kontejnerů a 
popelnic.
Obec monitoruje situaci a koriguje 
odvoz se svozovou firmou. Sklo se 
vyváží podle naplněnosti na 
objednání, kontejnery na plast  a na 
papír se vyváží pravidelně 1 x 14 dní. 
Přesto se stává, že kontejnery jsou 
plné, u kontejnerů se „povaluje“ část
tříděného odpadu.
Systém nakládání s odpady je 
nastaven motivačně, pokud se 
tříděný odpad bude do kontejnerů 
dávat při dodržení zásad správného 
třídění (PET láhve sešlápnout, 
krabice rozložit a podobně 
upravit...), objem kontejnerů se lépe 

využije - vejde se tam více odpadu. 

Každý z nás svým způsobem života ovlivňuje 
životní prostředí a přírodu,proto si Vás 
dovolujeme požádat, abychom společně 
udržovali pořádek okolo kontejnerů a 
neodkládali odpad mimo kontejnery.  

Berte ohled na ostatní!
S přibývajícími dotazy ze strany občanů, jaká 
omezení platí pro hluk o víkendech a svátcích, 
Vám sdělujeme, že Obec Dolany nemá vydanou 
vyhlášku s podrobnými pravidly, ve které  by byly
omezeny možné životní situace.  Ale obecně platí
respektování nočního klidu od 22,00 do 06,00 
hod.. Dle našeho názoru by vydání takového 
předpisu omezilo i všechny slušné občany a ti 
druzí by stejně našli jak předepsané ustanovení 
obejít. 

Ochrana zdraví a životního prostředí 
Z vyskytujících se psí exkrementů na veřejném 
prostranství a na dětských hřištích je zřejmé, že 
chovatelé si po svých psech neuklízí. Proto 
připomínáme občanům, že obec má vydanou 
vyhlášku č. 11 k zajištění čistoty a pořádku pro 
obec, která zakazuje volné pobíhání psů bez 
ochranného náhubku a mimo jiné říká, že v 
případě znečištění veřejného prostranství je  
povinen majitel či původce zvířete znečištění 
ihned odstranit. 
Prvotně je třeba si uvědomit, že trávy, chodníky 
a jiné plochy poseté psími výkaly, hrozí kromě 
toho, že do toho člověk velmi snadno šlápne, 
i značné zdravotní riziko znečištění životního 
prostředí. Prach suchých výkalů vířený například 
při sekání zelených ploch, znečištěné travnaté 
plochy, mohou být rizikovým faktorem jak pro 
lidi, tak pro samotné psy.
Proto nejjednodušší způsob, jak pomoci, je po 
svém psovi uklidit. Všechno to je o individuálním 
přístupu a o toleranci.  

Rallye 2020 
Na našem správním území proběhne v sobotu 
7.11.2020 rychlostní zkouška RZ ANDĚLICKÁ:  
SVRČOVEC - Andělice – Tupadly – Drslavice – 
ŘAKOM v rámci 29. HISTORIC VLTAVA RALLYE A 
RALLYE ŠUMAVA KLATOVY. Proto žádáme  
občany, aby důslednou kázní zajistili hladký 
průběh soutěže naším správním územím, 
zejména, aby dozírali na své děti a nenechávali 
volně pobíhat domácí zvířectvo, aby uposlechli 
pokynů pořadatelů. 

Jakmile získáme od pořadatele závodu konkrétní 
údaje o uzavírce trati přes dotčené obce, o 
ukončení uzávěry,  budeme Vás neprodleně 
informovat. 

Nabízená pomoc
Obec každoročně poskytuje finanční příspěvek 
na zajištění charitní pečovatelské služby, 
konkrétně v r. 2020 ve výši 17.500,- Kč, k udržení 

provozu středisla Charitní pečovatelské 
služby ve Švihově. Charitní pečovatelská 
služba pomáhá lidem v jejich 
domácnostech ve chvíli, kdy jim ubývají 
síly a nezvládají již v plném rozsahu péči o 
sebe a o svoji domácnost. Proto i Vy v 
případě potřeby máte možnost se obrátit 
na tuto organizaci. 

Mimo jiné nabízí občanům i zajištění 
obědů. V případě zájmu je možné se 
telefonicky spojit s charitní službou (mob. 
731 433 089) a domluvit se na konkrétních
požadavcích. 

Podnět obci ke změně územního
plánu 

Každý občan (osoba s trvalým pobytem na 
území obce), fyzická nebo právnická 
osoba, která má vlastnická nebo obdobná 
práva k pozemku nebo ke stavbě na území 
obce má právo podat návrh na pořízení 
územního plánu nebo jeho změny. 
Náležitosti návrhu na pořízení územního 
plánu nebo jeho změny jsou uvedeny v § 
46 odst. 1 stavebního zákona, jedná se o:
•údaje umožňující identifikaci 
navrhovatele, včetně uvedení jeho 
vlastnických nebo obdobných práv k 
pozemku nebo stavbě na území obce,
•údaje o navrhované změně využití ploch 
na území obce,
•údaje o současném využití ploch 
dotčených návrhem navrhovatele,
•důvody pro pořízení územního plánu 
nebo jeho změny,
•návrh úhrady nákladů na pořízení 
územního plánu.
Návrhy se shromažďují na obecním úřadu. 
O návrhu rozhoduje zastupitelstvo obce, 
které je může ale nemusí schválit (na 
změnu územního plánu není právní nárok).
O výsledku jednání zastupitelstva obec 
navrhovatele bezodkladně informuje (§ 46 
odst. 3 stavebního zákona).

Býti informován ….o dění 
Vážení občané, mnozí z  Vás již vědí o  
službě SMS Infokanal, která v naší obci 
funguje delší dobu, řada z nás ji úspěšně 
využívá. 
Je to totiž nejjednodušší a nejefektivnější 
způsob, jak získat zprávy o aktuálním dění
v naší obci. Včas se tak dozvíte 
o plánovaných odstávkách, uzavírkách, 
změnách úředních nebo ordinačních 
hodin, ale i chystaných kulturních či 
sportovních akcích. 
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•Služba je pro registrované zcela 
zdarma. 
Registrace je možná  z pohodlí 
domova online přes 
www.infokanal.cz nebo osobně 
na OÚ Dolany. 
•Přicházely Vám zprávy, ale teď 
nechodí... S účinností zákona GDPR 
bylo nutno potvrdit souhlas s 
poskytnutím osobním údajů 
prostřednictvím SMS, celá řada z 
Vás toto neprovedla, a proto se 
služba automaticky zrušila. 
Proto se znovu musíte zaregistrovat.

Pro zdatnější uživatele 
doporučujeme e-mail, pro ty dříve 
narozené (nebo lidi nevlastnící 
přístup k internetu) SMS. SMS 
zprávy jsou i z důvodu zobrazování
u starších typů mobilních telefonů 
zasílány v co možná nejkratší verzi.

Chodník není parkoviště 
S rostoucími podněty ze strany 
občanů na nesprávné parkování se 
začne obecní úřad  s větší intenzitou 
zaměřovat na problematiku 
špatného parkování v obci. 

Situace s nesprávným parkováním  a 
souvisejícím omezením a ohrožením 
bezpečnosti silničního provozu je 
stále horší a neúnosná, stačí se projít

během dne jednotlivými obcemi a můžete 
zaznamenat mnoho případů špatného parkování.

Zvlášť nebezpečné je situace v Dolanech v úseku 
nově vybudových chodníků podél komunikace 
II/185 směrem od křižovatky na Řakom směrem 
na  Svrčovec a to v obou směrech. Dalším 
problematickým úsekem je dvojitná zatáčka v 
Řakomi.

Jedna z nejproblematičtějších situací nastává, 
když lidé zaparkují osobní auta tak, že jimi blokují
chodník a chodce, tedy třeba také maminky s 
kočárkem či skupinka dětí nemůže po chodníku 
projít a musí obejít vozidlo, a tím přímo vstoupit 
do vozovky. Další problematický moment 
nastává, když řidiči zaparkují podélně svá auta 
částečně na silnici a částečně na chodníku. 

Na druhé straně oceňujeme spoluobčany, kteří 
zajíždějí s svými auty do svých dvorů, nebo si 
vybudovali na nich zpevněné stání. 

Dále v řadě případů bylo zjištěno bezohledné 
parkování vozidel na travnaté ploše.

Sběr železa v r. 2020
SDH Malechov  pořádá v pá 25.9.2020  od 16,00 
hod. sběr v obci Malechov a Výrov.

SDH Svrčovec pořádá v so 10.10.2020 od 14,00 
hod. sběr železa v obci Svrčovec, Svrčovec – Malá
Strana, Andělice.

SDH Dolany oznamuje,   že nebude pořádat do 
konce roku 2020 mobilní sběr železa.

Nezapomenout si zkontrolovat
platnost řidičského průkazu 

V letošním roce končí platnost řidičského
průkazu vydaného v roce 2009 na dobu
10 let!
Výměnu  řidičského  průkazu  je  možné
provést  zdarma  na  jakémkoliv  úřadě  s
rozšířenou působností,  a  to již  tři  měsíce
před  skončením  platnosti  dokladu.
Seznam  všech  úřadů  je  k  dispozici
v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. 
K výměně je nutné donést  doklad platný
totožnosti  a  stávající  řidičský  průkaz.  Při
podání  žádosti  již  žadatel  nepředkládá
papírovou  fotografii,  úředníci  pořídí
digitální  na  místě.  Pokud  řidič  požádá  o
vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna
stát 700 Kč. V případě, že lidé usednou za
volant  s  propadlým  řidičským  průkazem,
riskují  pokutu  na  místě  do  2  000,-  Kč,  v
případě správního řízení až 2 500,- Kč!

Oslavy 140. výročí založení Dolanské
školy spojené se srazem rodáků a

přátel Dolanska a 100. výročí založení
Sokola se uskuteční 

v so 26.6.2021
V současné době je připraven 
harmonogram celé akce. Jakékoliv 
náměty je možno postoupit OÚ Dolany. 

II. etapa výstavby za Koupalištěm v Dolanech 
K dnešnímu datu prodala obec 6 z 8 stavebních pozemků v lokalitě Za koupalištěm v Dolanech za cenu ve výši 750,- 
Kč/m2 + 21 % DPH za schválených podmínek prodeje  zastupitelstvem obce dne 3.10.2017 usnesením č. 30.

Prodej dalšího pozemku bude projednán na nejbližším zasedání, a na poslední pozemek je provedena rezervace do 
31.12.2020!

Krajské volby 2. a 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
3. října 2020 od 8.00  hodin do 14.00 hodin. Volební místnostní pro voliče přihlášení k trvalému pobytu v obci Dolany, 
Balkovy, Řakom, Komošín, Svrčovec, Sekrýt, Andělice, Malechov, Výrov, je sál II. v budově Kulturního domu Dolany, 
na adrese Dolany čp. 33. 

Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz. 

Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

O voličský průkaz lze žádat u Obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. V žádosti je nutno uvést: jméno a příjmení voliče,
datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti
http://www.infokanal.cz/
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Požádat je možné: - Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020 

- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo 

- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. 

- Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. 

Ž  ádáme voliče, aby při volbách dodržovali následující   základní pokyny:

- nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranunosu a úst

- využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce

- dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy

- doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku

- dodržujte pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.

Jak způsobem volit? 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  platným občanským průkazem,

  platným cestovním pasem České republiky.

!!!!Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.!!!

Hlasovací lístky obdrží voli  č  i nejpozd  ě  ji 3 dny p  ř  ede dnem voleb (29. zá  ř  í 2020) do poštovní schránky voliče. 

Voli  č   obdrží od okrskové volební komise prázdnou ú  ř  ední obálku opat  ř  enou ú  ř  edním razítkem.

S ú  ř  ední obálkou a hlasovacími lístky se musí voli  č   odebrat do prostoru ur  č  eného k úprav  ě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude 
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou 
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 
4 kandidát  ů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Voli  č   musí dbát na to, aby do ú  ř  ední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voli  č  e neplatný.

Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. V případě potřeby 
zavolejte OÚ Dolany. 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev
krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila
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ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident
republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020
(k dispozici zde (pdf, 760 kB)). Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo
praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena
pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení
zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 30.9.2020 ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

Volební stanoviště „Drive-in“ Klatovy, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Za Kasárny 324, Klatovy

• Hlasování  v pobytovém  zařízení  sociálních  služeb,  které  bylo  uzavřeno -  pokud  krajská  hygienická  stanice  nahlásí
uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat
bude možné od čtvrtka 1.10.2020 volebního týdne od 7 hodin do 22 hodin do pátku 2.10.2020  volebního týdne od 7
hodin do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in
hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební
komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů.
Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do 22 hodin, sobota 3.10.2020 od 7 hodin do 14
hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Podpora ze strany obce 

Obec se snaží vytvářet zázemí pro aktivní spolupodílení se občanů na dění v obci, prostor pro realizaci zájmů občanů, nejen těm co 
se sdružují  pro společné aktivity do různých spolků ale i ostatním občanům. Obec si je vědoma toho, že činnost spolků výrazně 
zkvalitňuje život v obci. Nejen, že spolky jsou tematicky zaměřeny, ale kromě své činnosti se věnují dalším aktivitám (pořádají výlety, 
kulturní, sportovní a a společenské akce). Dále sdružují obyvatele všech věkových kategerií, od nejmladších po nejstarší), což určitě 
přispívá k soudržnosti obce. 

-   Obec podporuje finančně spolky přes nejrůznější programy:

• Program podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019“ max. do výše 10.000,- ročně

•  Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální žádosti max. do 7.000,- Kč ročně

• Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a 
mládeže do 18 let – a to 500,00 Kč/dítě/rok. 

- Obec pomáhá iniciovat a koordinovat své akce a akce spolků, rozvíjet materiální zázemí pro pořádání obecních akcí a akcí spolků 
(prostory, venkovní přístřešky, vybavení).
- Obec zapůjčuje víceúčelové místnosti pro setkávání občanů v rámci spolků i pro neformální setkávání.

Obec zajišťuje i věcnou podporu – pořízení vybavení (formou pořízení nové techniky, opravy stávající, ošacení, nové věcné 
prostředky), vybavení prostor pro činnost.

https://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-350-2020-sb-o-zvlastnich-zpusobech-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-kraju-a-do-senatu-v-roce-2020.aspx
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V r. 2020 provedla obec renovaci parket i v KD Dolany. Na staré parkety nebyl právě radostný pohled. Po letech používání měly 
sem tam tmavé fleky, byly poškrábané a nezáživně matné. Obec pořídila nové dveře, nové kryty na topení, nové podium ve výši 
130.000,- Kč. 

Nový dopravce v Plzeňském kraji

Od 14. 6. 2020 jezdí nové modré autobusy a  platí nové benefity. Novým dopravcem veřejné dopravy po 
Plzeňském kraji se stala ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. 

S jakými dopravci je možné v IDPK cestovat? Předplatné i jednotlivé přestupní jízdné uznávají dopravci ČD a 
GW Train, ARRIVA a PMDP. Předplatné dále uznávají Transdev a Lextrans (v oblasti Rakovnicka a Čisté) a ČSAD 
autobusy Plzeň (na linkách 55 a 66) a ČSAD STTRANS v oblasti Horažďovicka. 

Co dělat při nákupu jízdenky? Je potřeba nahlásit cílovou stanici / zastávku, která nemusí být na daném spoji, 
protože tarif je přestupní. Zároveň nahlásit svoji slevovou kategorii. Pokud máte Plzeňskou kartu, přiložte ji k 
oranžovému panelu a počkejte, až zmizí žlutý trojúhelník na spodní straně displeje. Při cestě vlakem za vás 
přiložení a spočtení ceny provede obsluha. 

Jaké existují typy jízdenek? Pokud má jízdenka QR kód, pak se jedná o přestupní jízdenku IDPK, která má na 
sobě definované zóny, po kterých se můžete po danou časovou platnost pohybovat. Pokud cestujete na spoji 
do 10 km, vaše jízdenka nemá QR kód a je na ní napsáno “nepřestupní”. V případě, že jste využili k nákupu 
Plzeňskou kartu a vydaný doklad na sobě nemá QR kód, jedná se o daňový doklad, samotná jízdenka je 
nahraná na Plzeňské kartě. Daňový doklad si ale uschovejte po dobu jízdy, protože je na něm definována 
časová a územní platnost jízdenky nahrané na kartě. Přepravní kontrole předkládáte Plzeňskou kartu, která si ji
automaticky vyčte a zkontroluje její platnost. 

Co dělat, když přestupuji s platnou jízdenkou? Sdělím řidiči / vlakové četě, kam cestuji na tomto spoji. Poté 
přikládám papírovou jízdenku s QR kódem, popř. Plzeňskou kartu s nahranou jízdenkou. 

Kde najdu jízdní řády? Jízdní řády jsou k dispozici na všech zastávkách v papírové podobě, stejně tak i na 
webových stránkách www.idpk.cz , popř. dalších portálech jako idos.cz, jezdimepokraji.cz apod. 

Jaké karty platí v rámci systému IDPK?  V systému IDPK platí Plzeňská karta, kterou je možné využívat na 
jednotlivé platby i na nahrání předplatného 

Jaké jsou možnost koupě jízdenky?  Jízdenku je možné zaplatit v hotovosti u řidiče, platební kartou, mobilem 
pomocí Google Pay a Apple Pay, elektronickou peněženkou v rámci Plzeňské, Mariánské či Karlovarské karty a 
také pomocí mobilní aplikace Virtuální karta. Plus samozřejmě platí i všechny předem zaplacené tarify, popř. 
aktivované akční jízdné. 

Lze platit u dopravců bankovní kartou? Ano, u dopravců ARRIVA, PMDP, ČD i GW Train lze platit bankovní 
kartou. 

Více informací naleznete https://www.idpk.cz/cz/verejna-doprava/. 

https://www.idpk.cz/cz/verejna-doprava/
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Určeno vlastníkům lesů

Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, byla měněna opatřením obecné 
povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, vydaná Ministerstvem zemědělství podle § 51a 
lesního zákona, a to v důsledku změny okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. 
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 byly výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země, v rámci které byl 
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech. Výsledky této analýzy byl dále 
upřesněny na základě skutečností, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů jednotlivých krajských 
úřadů.

Obec a dotace

• O dotaci na obnovu hřbitovní zdi na veřejném pohřebišti v Dolanech žádala obec již v r. 2019 z MMR 
ČR, z dotačního titulu 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na akci „Obnova 
hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u Klatov“, (max. možná získaná částka dotace na celou 
akci ve výši 500.000,- Kč), žádosti nebylo vyhověno. Avšak v r. 2020 byl zvýšením alokace dotační výzvy 
z MMR byl projekt schválen.

Mezitím požádala obec o dotaci na I. etapu z Plzeňského kraje, z PSOV PK 2020 – Projekty obcí, ve 
finančním rozpětí 600.000,- Kč, konkrétně na obnovu hřbitovní zdi v horní polovině hřbitova v celkové 
délce vnějšího obvodu 108 m. Obec získala dotaci ve výši 290.000,- Kč.

Obec se rozhodla přijmout dotaci z Plzeňského kraje s tím, že bude v letošním roce preferovat jiné 
důležitější akce než obnovu hřbitovní zdi (výstavba Bytového domu pro seniory v Dolanech s nákladem 
výstavby cca 20 mil. Kč, výstavba hasičské zbrojnice pro JSDHO Dolany).  Dalším důvodem k rozhodnutí,
byla obava ze snížení sdílených daní v souvislosti s dopadem krizové situace v souvislosti s 
onemocněním COVID – 19, a to s dopadem do následujícího období.

• .Obec Dolany podala žádost o dotaci z MV-GŘ HZS PK v rámci programu“014D26 Dotace pro jednotky 
SDH Obcí, výzvy JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, na akci „Požární zbrojnice
v Dolanech na st.p.č. 36/2, p.p.č. 61 a 658/3 v k.ú. Dolany u Klatov“. Tato výzva je pokryta prostředky 
ze státního rozpočtu max. ve výši 4.500.000,-Kč (vyhodnocení žádosti do 30.9.2020.). V případě získání 
dotace je dotace provázána s účelovou dotací od kraje.

• Na  výstavbu hasičské zbrojnice bylo požádáno o dotaci z MMR ČR o dotaci z podprogramu Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití z dotačního titulu DT1 - Revitalizace a výstavba.

• Obec získala dotaci z programu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 
21.900,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení radiových prostředků.  Jedná se o neinvestiční 
dotaci na vybavení jednotky JSDHO. Z dotace budou pořízeny radiové spojové prostředky: radiostanice:
1x vozidlová pro vozidlo AVIA (vč. antény a nabíjení kapesní stanice ve vozidle), radiostanice 2x kapesní
pro členy jednotky a 1x velitelská kapesní stanice (vč. kapesního mikrofonu).

• Žádosti o dotaci na vybudování Víceúčelového hřiště na p.p.č.361/1 v k.ú. Dolany u Klatov z dotačního 
titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“ z Plzeňského kraje nebylo 
vyhověno.
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• Žádosti o dotaci na vybudování tlakové zvyšovací stanice ve Svrčovci z dotačního programu 
vodohospodářské infrastruktury 2020 z Plzeňského kraje nebylo vyhověno. 

Jak jednat při obavách z nákazy 
Máte-li u sebe podezření z nákazy COVID -19
1) Nechoďte do nemocnice ani na veřejnost
2) Veškeré kroky řešte TELEFONICKY  
Vyhodnoťte zodpovědně příznaky nákazy a postupujte dle doporučení
Klinické příznaky – máte horečku  >38°C, kašel či dušnost, popř. doplněno o průjem, ztráta čichu a chuti,
Epidemiologické  příznaky  –  setkání  s  nemocnou  osobou  nebo  s  osobou  s  klinickými  příznaky  /s  osobou
pobývající v cizině/
Doporučení:
Zůstaňte  doma  a  minimalizujte  kontakt  s  lidmi,  myjte  si  často  ruce  mýdlem  a  používejte  dezinfekční
prostředky. 
Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo krajskou hygienickou stanici … dle místa bydliště
Klatovy – 376 370 624 (po-pá 7-15 h)

• v případě, že vám lékař nebo hygienik potvrdí karanténu, pak Vám příslušný doklad o nařízení 
karantény vystaví praktický (Váš ošetřující) lékař

• v případě, že vám lékař nebo hygienik nařídí nechat se testovat na nákazu, postupujte podle jeho
doporučení.

Obec Dolany x COVID -19 (ohlédnutí za 1. etapou)

Na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR (dne 12.3.2020) zasedal v pondělí 16.3.2020 ve Víceúčelové 
budově obce Dolany krizový štáb obce, který projednal otázku zajištění informovanosti veřejnosti o přijatých 
opatřeních ve věci prevence nebezpečí vzniku a rozšíření nákazy koronaviru. Bylo dohodnuto, že občané 
budou průběžně informováni prostřednictvím internetových stránek obce, informačním kanálem a místním 
rozhlasem. V případě potřeby budou v rámci pomoci povoláni členové JSDHO Dolany, případně dobrovolní 
hasiči  (pomoc s materiálním zajištěním seniorů). Na základě toho došlo ke zmapování situace na našem 
správním území (samostatně žijící senioři, matky samoživitelky). Všichni byli telefonicky kontaktováni a byla 
jim  prvotně nabídnuta pomoc. Ostatním občanům byla taktéž nabídnuta pomoc prostřednictvím místního 
rozhlasu a infokanálu. Bylo apelováno na občany seniory, aby se nebáli říci si o pomoc. Občané byli vyzváni k 
sousedské výpomoci, a ke vzájemné komunikaci. 

Občané - dobrovolníci začali šít roušky, a obdarovávat pracovníky pošty, pracovnice místního obchodu, OÚ 
Dolany a občany. 

Ze strany obce došlo k zajištění přísnějších hygienických opatření na OÚ Dolany, byly zakoupeny dezinfekční 
prostředky, ochranné pomůcky. 

Dále obec vstoupila v jednání s tajemníkem krizového šťábu ORP Klatovy ohledně pořízení respirátorů a 
roušek. Obci byla přislíbena pomoc, ale nikdo nevěděl kdy. 

Proto obec objednala u fi VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy, 2 000 ks látkových roušek (s tím, že každý 
občan obdrží 2 roušky). Dodání roušek bylo zajišťováno průběžně, distribuce roušek (s návodem jak roušku 
používat a jak ji sterilizovat) byla zajišťována OÚ Dolany a dobrovolníky od 24.3.2020, a to vložením do 
poštovní schránky. 
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Obec vyzvala občany, aby v rámci svého zdraví a zdraví ostatních občanů omezili hromadné sdružování a 
osobní návštěvu obecního úřadu s tím, že v případě jakékoliv potřeby je možno komunikovat telefonicky 
nebo e-mailem. 

V souvislosti  s vyhlášením nouzového stavu byla nucena obec přistopit k těmto opatřením: 

– od 11.3.2020 byla uzavřena až do odvolání ZŠ Dolany 

– byla uzavřena Pohostinství Dolany a Pohostinství Svrčovec

– od 16.3.2020 bylo zrušeno veškeré cvičení TJ Sokol Dolany 

– byly uzavřeny místní lidové knihovny ve správním území Obce Dolany

– byla uzavřena kompostárna

– od 17.3. 2020 došlo k uzavření MŠ Dolany až do odvolání 

– s ohledem na závažnou epidemiologickou situaci od 17.3.2020 uzavřela MUDr. Srbová až do odvolání 
ordinaci v Dolanech. Ordinace v Chudenicích ve zvláštím režimu

– od 24.3.2020 - úřední hodiny OÚ Dolany – po, st 12,00 do 15,00 hod., byla upřednostňována 
telefonická či emailová komunikace s občany 

– od 30.3.2020 platily krizové jízdní řády na železnici, od 1.4.2020platily krizové jízdní řády autobusy

Pan farář p. Kowalik (Římskokatolická farnost Švihov) rovněž nabídl pomoc a zapojil se do akce Zvony pro 
ochranu a naději. Výzva byla  iniciována Biskupstvím plzeňským. 

Od 20.3.2020  vždy v 15,00 hod. zvonily kostelní zvony na znamení, že se kněz a věřící modlí za všechny 
obyvatele obce, za jejich pokoj a bezpečí, za jejich přátele příbuzné, za překonání tohoto těžkého času, za 
naději pro všechny. Kostel byl otevírán pouze k osobní modlitbě. 

Dále byla pomoc nabídnuta ze strany ČČK  MS Dolany a ze strany dobrovolnic z řad občanů. Od 21.3.2020 bylo 
vytvořeno sběrné místo v zádveří Víceúčelové budovy Obce Dolany, kam bylo možno nosit roušky nebo 
odevzdávat bavlněné látky, nitě. ČČK MS Dolany tak vyzval ochotné dobrovolnice k šití roušek s tím, že mohou 
využít sesbírané látky. Ušité roušky byly denně odváženy do Klatovské nemocnice. 

OÚ Dolany apeloval na občany, aby dodržovali jednotlivá vydaná opatření vlády:

Mimo jiné:

– zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest do zdravotnických 
zařízení, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, včetně potřeb příbuzných, 
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních služeb a poštovních 
služeb a doplnění pohonných hmot.

– pohyb s rouškou (zakrytá ústa a nos) 

– vstup do obchodů s rouškou

– čas pro nákupy pro lidi starší 65 let 
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– doporučení seniorům nad 70 let nevycházet  - OÚ Dolany apeloval na občany, aby dodržovali zákaz 
volného pohybu osob na území ČR. Obec obeznámila občany, že je schopna a ochotna pomoci se 
zvládáním základních potřeb (zajištění nákupu, léků)

S postupným uvolňováním opatření byla od 15.5.2020 znovuotevřena ordinace MUDr. Srbové v Dolanech, od 
25.5. 2020 opětovně obnoven provoz ZŠ a MŠ Dolany.  Nouzový stav byl zrušen 17.5.2020. 

P o d ě k o v á n í 

Veliké poděkování  patří občanům za zvládnutí situace okolo nemoci Covid – 19 a všem těm, kdo šili roušky, 
distribuovali, pomáhali se zajišťováním každodenních potřeb (poděkování místním prodejnám). 

Podpora podnikatelů v důsledku vyhlášeného nouzového stavu v rámci COVID-19
Zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 15 ze dne 21.5.2020 o poskytnutí úlevy z povinnosti hradit 
nájemné z užívaného obecního majetku osobám podnikajícím na území Obce Dolany v souvislosti s nuceným 
stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které bránily šíření onemocnění COVID 19 – z provozoven 
Pohostinství Dolany, Pohostinství Svrčovec, z kadeřnictví, z pedikúry a masáží, z kosmetiky, a ze soukromé 
lékařské ordinace. 

Investiční akce r. 2020
 

• Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech – I. etapa
Na základě výběrové řízení byla uzavřena smlouva s obchodní společností  ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o,
na zhotovení akce „Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech - I.etapa a II.etapa“.  Datum 
zahájení akce 1.9.2020, datum dokončení akce do 31.12.2020.

• Bytový dům pro seniory v Dolanech – komunikace
Povolení na komunikaci bylo vydáno MěÚ Klatovy, odborem dopravy dne 4.5.2020, s nabytím právní 
moci dne 30.5.2020. 

• Bytový dům pro seniory v Dolanech 
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení MěÚ Klatovy, odbor výstavby a ÚP čj. OVÚP/5588/20/My dne
28.7.2020, s nabytím právní moci k 30.7.2020. Plánované dokončení stavby je do 30.6.2022. Došlo k 
vybudování přípojek vody, splaškové kanalizace, připojení na rozvod elektrické energie, k vybagrování 
základů,  k založení stavby, k vybetonování základových pasů (25.8.2020), 
1. bedňák byl položen dne 2.9.2020. 

Obec Dolany pravidelně aktualizuje evidenci zájemců: k 1.9.2020 ...1 manželský pár jakožto zájemce o byt. 
jednotku 2+kk a 11 osob jakožto zájemce o byt.  jednotku 1+kk. Obec poskytne bydlení a dle zjištěných 
potřeb ubytovaných zajistí v případě zájmu služby (pomoc se zajištěním chodu domácnosti, ….). 

• Chodníky Dolany    „II/185 + III/1841 Dolany – průtah“
I přes situaci v rámci COVIDu a i přes personální problémy se pokračuje ve zpracování projektové 
dokomuntace. V důsledku požadavků, které vyplynuly v rámci zpracování studie, je nutné rozšíření 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (nutnost řešení objektů opěrných zdí, přeložky vedení
CETIN a aktualizace geodetického zaměření) a dále je nutné prodloužení termínu dokončení dílčí části 
díla  a navýšení ceny díla.  Obec uzavřela Dodatek č. 1 – SMLOUVY O DÍLO č. 1.0077 k uzavřené 
smlouvě ze dne 4.10.2018 mezi Obcí Dolany a U-PROJEKT DOS s.r.o. na vypracování projektové 
dokumetace a inženýrskou činnost pro studii a územní řízení  stavby „II/185 + III/1841 Dolany – 
průtah“.
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• Komplexní pozemkové úpravy Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část  - stále 
probíhají. 
Pozemkový úřad předložil zpracovaný plán společných zařízení (zpracovaný projektovou kanceláří 
GEOPOZEM CB s.r.o) dotčeným orgánům státní správy, které vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 
dnů ode dne doručení výzvy. Po zapracování připomínek bude předložen ke schválení Regionální a 
dokumentační komisi pro Plzeňský a Karlovarský kraj (19.11.2020). Po zapracování připomínek bude 
znovu svolána komise, dojde k uzavření Plánu společných zařízení, a k projednání zastupitelstvem. Před
projednáním zastupitestvem obce bude svolán sbor zástupců vlastníků, kdy prokazatelně pozemkový 
úřad seznámí s tímto plánem (předpokládaná doby pro projednání XII/2020). Návrh nového 
uspořádání pozemků se do 30.8.2021 (byl posunut o 1 měsíc). 

• Stále probíhají práce na odstranění sedimentu z koryta VT Malechovský potoka a na rekonstrukci štěrkové 
přehrážky v rámci akce  „Malechovský potok ř.km 0,100 – 0,800“. 

• Chodníky Malechov – obec již obdržela Rozhodnutí – SPOLEČNÉ POVOLENÍ- Schválení stavebního záměru 
„MALECHOV-CHODNÍK U SILNICE III/184“ od MěÚ KT, odbor dopravy, ze dne 17.04.2019.

Připravte se včas: V září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy!

V rámci Programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“ je poskytována z rozpočtu obce finanční 
dotace ve výši 10.000,- Kč na pořízení 1 ekologického vytápění, na základě žádosti podané na OÚ Dolany. 
Více informací naleznete na webových stránkách obce.

OKÉNKO Z KNIHOVEN 
• Nocování s Andersenem se v r. 2020 překládá na termín 9.-10.10.2020. Přihlášky podané v březnu 

2020 je nutno v průběhu září 2020 potvrdit, přihlášky se podávají do 30.09.2020 na OÚ Dolany. 
Zákonný zástupce musí před příchodem účastníka nocování vyplnit potvrzení o bezinfekčnosti, které 
obdrží na místě, s datem 09.10.2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice 
může dojít ke změně nebo zrušení akce - sledujte webové stránky obce. Děkujeme.

• Pasování Rytířů řádu čtení 2020

Bohužel jsme byli nuceni oznámit, že z důvodu probíhajícího boje s koronavirem nebudou letos 
prvňáčci základní školy pasováni v dolanské knihovně. Po domluvě s ředitelkou ZŠ Dolany proběhlo 
pasování v rámci předávání vysvědčení na konci školního roku. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o 
rozšíření řad čtenářů.

• Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO byla vyhlášena ve spolupráci se Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzně a Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně 
IRIS, z.s.. Soutěž je určena pro dětské čtenáře, po splnění podmínek dostane čtenář do ZOO Plzeň 
vstupenku zdarma  pro rok 2021. Do 30. listopadu 2020 si musí soutěžící vypůjčit při minimálně 12 
návštěvách knihovny nejméně 12 knih o přírodě. Při registraci do soutěže obdrží v knihovně kartičku se
svým jménem, do které bude dostávat za každou návštěvu knihovny samolepku se zvířátkem. 

Komunální odpad 2. pol. 2020

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

1 x14 dní 1x14 dní Každý týden 1x14dní Každý týden

Září  10,24 3,17 10,24

Říjen 8,22 1,8,15,22,29 1,8,15,22,29

Listopad 5,19 5,12,19,26 5,12,19,26

Prosinec 3,17,31 3,10,17,24,31 3,10,17,24,31

Nebezpečný odpad – so 14.11.2020 - pro občany bezplatný sběr
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  8,00 – 8,15 Svrčovec, náves

  8,25 – 8,40  Řakom, křižovatka u kovárny 

  10,40 - 10,55  Balkovy, plácek   

  11,00 – 11,45 Dolany, náves 

  11,50 – 12,05  Malechov, autobusová zastávka 

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro

sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou mimo jiné následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev 

Upotřebené motové oleje v uzavřených nádobách 

Pneumatiky z osobních automobilů 

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů. 

Elektroodpad 
Elektroodpad 

• V souvislosti se svozem nebezpečného odpadu organizují hasiči z SH ČMS – SDH Malechov sběr ektroodpadu 
(ledničky, pračky, vysavače, mobily, počítače, bojlery). 

• Během roku je možno odevzdat stará nepoužívaná elektrozařízení u hasičské zbrojnice v Malechově, nebo si 
na základě tel. domluvy  domluvit podmínky předání -  mob. 797 996 463.

Objemný odpad  

Pondělí 19.10.2020   od 15,00 do 17,00 hod. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

Úterý 20.10.2020  od 15,00 do 17,00 hod. Řakom, Balkovy. Svrčovec,   Andělice, Sekrýt

Biologicky rozložitelný odpad
● Nemáte svůj vlastní kompostér a potřebujete uložit  shrabané listí, trávu, slámu, plevel - využijte kompostárny v Dolanech! Pro osoby
hlášené k trvalému pobytu a chataře a chalupáře po uhrazení místního poplatku za odpad  jsou tyto služby poskytovány zcela zdarma.
Využijte služeb kompostárny v Dolanech, která se nachází v průmyslové zóně v Dolanech, na pozemku parc. č.  663/9 k. ú. Dolany u Klatov,  příjezd
z komunikace Dolany – Řakom, odbočit vpravo k Truhlářství Hostaš (za provozovnou Truhlářství Hostaš). Služba občanům zdarma. 
Provozní doba kompostárny - sobota: 15,00 – 17,00 hod.
Provozovatelem je Ing. Pavel Wachtl, Dolany 22, 339 01  Klatovy, IČ: 477 31 176. 

●  Odpady budou přijímány pracovníkem Obce Dolany – (p. Zdeněk Král tel. 602 865 658) v provozní době kompostárny, příp. ve
středu 16,00 -17,00 hod., a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy na tel. čísle 376 313 620. 

Září 5,12,19,26

Říjen 3,10, 17,24,31

Listopad 7,21

Sběr kovů 
●Pro občany je organizován obcí ve spolupráci s jednotlivými SDH 1 x ročně mobilní svoz kovů.  

Spolu s nádobami na tříděný odpad se nacházejí v obcích Dolany, Malechov, Svrčovec sběrné nádoby pro tento druh odpadu. 
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Kontejner je označen šedou nálepkou na kovy. 

Jedlé oleje a tuky
Jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány v označených nádobách na návsi v Dolanech. 

Sběr ošacení  
Sběrná nádoba se nachází za hospodou v Dolanech. 

Základní a mateřská škola Dolany
Základní škola otevřela ve školním roce 2020/2021 dvě třídy, celkový počet žáků je 39.
Školní družina má 2 oddělení, celkem 36 žáků.
V mateřské škole pracuje jedna třída, která má 25 dětí.

Integrované šetření v zemědělství 
Integrované šetření v zemědělství 2020 organizuje Český statistický úřad (ČSÚ). týkající se výhradně fyzických osob s 
malým rozsahem zemědělské výroby , podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle 
ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. Poštou v prípadě fyzických osob bez datové schránky). 

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu  od 1. září 2020 do 26.října 2020. 

Obsahem šetření: počet a struktura pracovníků, výměra a využití obhospodařované zemědělské půdy, zavlažování, 
hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavy hospodářských zvířat, ekologické hospodaření, jiné výdělečné 
činnosti zemědělských subjektů. 

Ohlédnutí za akcemi r. 2020
V r. 2019 došlo k „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého vč. soklu a obnovy oplocení“ na návsi v Dolanech, za 
finanční podpory Plzeňského kraje. Celkové náklady na restaurování sochy byly 170.368,- Kč, z nich Plzeňský kraj přispěl 
100.000,- Kč z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“, zbývající část byla 
hrazena z rozpočtu obce. 

Poslední červnovou neděli se věřící celé farnosti a z okolí sešli opět v hojném počtu  ke slavení liturgie po odmlce v době 
nouzového stavu při příležitosti slavení poutě v dolanském kostele. Mši svatou ke cti Sv. apoštolů Petra a Pavla sloužil 
28. června 2020 P. Tomasz Kowalik, administrátor švihovské farnosti.
Po skončení mše svaté se lidé vydali v průvodu na náves, kde kněz po krátké modlitbě a litaniích požehnal nově 
opravenou sochu sv. Jana Nepomuckého.

Pouť    jako tradičně zakončili poutníci na atrakcích několika jízdami na kolotoči.
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15. ročník Dolanského přespolního běhu

Jak to vše začalo, snem každého běžce není jen se co nejlépe umístit při závodě, ale uspořádat nějaký pěkný závod. Při 
tréninku jsem začal přemýšlet o trase závodu a jednoho dne mě napadla myšlenka, že Dolanský běh by se měl konat v 
letním měsíci a nedaleko pěkného koupaliště. Po zvážení možností jsem našel ideální trať, která vede po polních a 
lesních cestách. Tento nápad jsem navrhnul výboru TJ Sokol Dolany a výbor v čele s p. Švajdou souhlasil, to se psal rok 
2006 a 1. ročník byl na světě. Závod jsem přihlásil do okresní soutěže Husgvarna cup, kterou řídí J. Přibík a on byl rád, že 
bude nový závod na okrese Klatovy.

Dne 22.7.2006 se konal 1. ročník, účast 43 běžců, všem se trať i zázemí na koupališti moc líbily a tak jsme se rozhodli dál 
pokračovat, zájem byl rok od roku větší a dokonce v roce 2015 byla účast  96 běžců. Vorlíky se staly velice populární a to 
díky Sokolu a obecnímu úřadu, který mi vyšel vždy vstříc a za to jim moc děkuji. Dále mi moc pomáhá moje sestra 
Marcela I. a moje rodina. Sám jako organizátor tohoto závodu jsem dokonce 2. ročníky běžel, poslední léta už jenom 
přihlížím, aby vše klapalo, neboť jsme nasadili laťku hodně vysoko.

Traťový rekord u mužů je čas 27:37 min-8km 2 okruhy zatím nikdo nebyl  překonán a to v Dolanech běhají doopravdy 
moc kvalitní závodníci, traťový rekord žen je čas 15:13 min-4km,ženy běhají jen jeden okruh.

V roce 2014  je náš běžecký závod memoriál Rostislava Votýpky, byl  to vynikající běžec, kamarád, který podlehl na 
zákeřnou nemoc/ rakovina/,poslední roky mě trénoval a dostal my hodně vysoko, radil, jak uspořádat závod,hodně věcí 
jsem si zapsal a udělal,jak říkal,dokonce jeden ročník v Dolanech vyhrál/muži nad 40 let/, jeho manželka s dcerami a 
dalšími příbuznými  pravidelně  na náš závod jezdí , někteří závod běží, ostatní pomohou při prezentaci, a byla to ona, 
která my přemluvila,abych pokračoval v pořádání populárních Vorlíků.

První srpnovou sobotu se uskutečnil jubilejní 15. ročník, který přilákal do Dolan velké množství nadšenců 
běžeckého sportu, ale i fanoušků, celkem byla účast druhá nejvyšší v historii této běžecké akce, sešlo se 94 
běžců a běžkyň. Děkujeme všem za účast, gratulujeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na 16.ročník, 
který se koná 31.7.2021.                               
                                                                                                     Kája Voráček

Místní zahrádkářská výstava 2020
Dolanští zahrádkáři ve spolupráci s místními včelaři a myslivci uspořádali ve dnech 11. a 12. září 2020 místní 
zahrádkářskou výstavu v sále KD Dolany. Návštěvníci mohli obdivovat bylinkovou zahrádku (28 rostlin), 
neobvyklé tropické rostlinstvo (kivano, mišpuli japonskou, granátové jablko "NANA", Kumquat, FÍKOVNÍK - 
FICUS CARRICA, avokádo), rozmanité výpěstky paprik (k vidění 15 druhů paprik, 6 druhů pfeferonek), moho 
druhů rajčat, několik odrůd brambor (12 druhů brambor). Raritou bramborová ovečka "SHAUN" o hmotnosti 
o 1,055 kg, prasečí packa ze řepy. I přes jarní mrazíky byly na výstavě jablka, hrušky.

Nechyběly ani doprovodné soutěže: o nejdelší mrkev, o nejtěžší papriku a o nejkrásnější vazbu suchých květin. 
Jako každoročně přichystala svá expozice Zahradnictví Papež Dolany, Zahradnictví Lucie Šrámková Dolany. Náš 
dlouholetý zahrádkář představil svoji expozici bonsají. K vidění byla i masožravá rostlina.

Místní myslivci připravili překrásnou expozici loveckých trofejí ze 2/3 ze správního území Obce Dolany. Včelaři 
přiblížili návštěvníků "život" v úlu. Byly vidět i pijavice lékařské. Děti z místní školy a školky obohatily výstavu 
svými pracemi.  Jsme rádi, že se výstava uskutečnila a přilákala návštěvníky. Poděkování patří všem 
vystavovatelům, všem sponzorům, místním zahradnickým firmám a samozřejmě Vám občanům – 
návštěvníkům. Výstavu navštívilo 136 návštěvníků

                                                                                              Za Dolanské zahrádkáře: Hana Rohrbacherová 
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Provozovny v obci Dolany

PROVOZOVNA v bývalé Úhlavance v obci Dolany  – MARKÉTA KROTKOVSKÁ – kosmetika, manikúra, pedikúra – mob. 
728 735 519 

STUDIO MARTINA nabízí mimo jiné masáže, pedikúru, rašelinové zábaly, tělové a ušní svíce, depilace, tejpování v 
prostorách v prostorách bývalé prodejny Úhlavanka  na adrese Dolany čp. 189

kontakt: Martina Cibulková, mobil:+420 702 179 888    http://www.masaze-martina-mecin.cz

Cvičební hodiny TJ SOKOL DOLANY 2020 – 2021
SOKOLOVNA

Pondělí 16.00-17.30 Karate Tomáš Kott 7.9.2020

17.30-18.30 Ml. žáci Zdeněk Hora, Ivana Boublíková 5.10.2020

18.30-19.30 Florbal ml.žáci Jiří Bláha 5.10.2020

19.30-20.30 Florbal muži Jiří Bláha 5.10.2020

Úterý 19.00-20.00 Cvičení pro ženy Václava Bláhová 1.9.2020

Středa 16.00-17.00 Nejmladší děti Monika Taliánová 7.10.2020

17.15-18.15 Trampolíny Jana Pinkavová 9.9.2020

Čtvrtek 16.00-17.30 Karate Tomáš Kott 17.9.2020

19.00-20.00 Aerobic mix Marcela Ištványiová 17.9.2020

20.00-22.00 Stolní tenis Jiří Bejček

Pátek 17.00-18.30  Starší žákyně Marcela Ištványiová 18.9.2020

19.00-21.00  Stolní tenis 2 Jan Pilarčík

19.00-21.00 Volejbal Zdeněk Špatenka 2.10.2020

Neděle 17.00-22.00  Stolní tenis Jiří Bejček

http://www.masaze-martina-mecin.cz/
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Kulturní a společenské akce
Září 2020

Ne 27.9.2020 od 14:00 hod.

Spolek kamarádů wejrowaci.cz pořádá

tradiční Svatováclavskou vyjížďku. 

Po 28.9.2020 od 13:00 hod. 

TJ SOKOL DOLANY pořádá Podzimní  turnaj v
v deblech  na ukončení  sezony  na hřišti v 
Dolanech. 

Říjen 2020
Pá 2.10. a So 3.10.202020 

Krajské volby v sále II. KD Dolany

St 7.10.2020 od 15:00 hod. 

Vítání občánků v KD Dolany.

Pá 9.10. a So 10.10.2020

Noc s Andersenem v MLK Dolany.

So 10.10.2020                               

Dolanští zahrádkáři pořádají podzimní 

výlet na Rokycansko. Návštěva zámku 

Zbiroh, vodního hamru Dobřív. 

Zájemci se mohou hlásit u p. Rohrbacherové
na OÚ Dolany. 

So 17.10.2020 od 20:00 hod. 

Pohostinství Svrčovec pořádá taneční 

 zábavu v KD Svrčovec. Hraje Visací 

zámek + E!E.

So 24.10.2020 od 10:00 hod. 
TJ Sokol Dolany pořádá IV. ročník závodu
Podzimní Řakom.

Út 27.10.2020 

TJ SOKOL DOLANY pořádá Lampionový 
průvod, sraz na návsi v Dolanech, čas bude 
upřesněn.

Listopad 2020
Listopad 2020

SDH Malechov pořádá brigádu na úklid 

obce Malecho a Výrov. 

Listopad  2020                             
Bowling v Klatovech pořádá SDH Svrčovec.
Svoz zdarma zajištěn obecním minibusem. 

So 7.11.2020 od 21:00 hod. 
Pohostinství Svrčovec pořádá taneční 
zábavu v KD Svrčovec. Hraje Pokáč.

So 7.11.2020 cca od 14:00 hod. do 23:00 
hod.
RZ ANDĚLICKÁ:SVRČOVEC – Andělice – 
Tupadly – Drslavice – Řakom V RÁMCI 
29.HISTORIC VLTAVA RALLYE A RALLYE 
ŠUMAVA KLATOVY.

So 28.11.2020 od 21:00 hod 
Pohostinství Svrčovec pořádá taneční 
zábavu v KD Svrčovec. Zakázaný ovoce + 
Jaksi Taksi – Turné. 

Prosinec 
So 12.12.2020 od 20:00 hod.
Poslední leč v KD Svrčovec. Hraje Skalanka.

Prosinec 2020
SDH Malechov pořádá cestovatelskou 
besedu „Kanada“ ve Víceúčelovém zařízení 
Malechov. 

So 12.12.2020 od 15:00 hod.

TJ SOKOL DOLANY zve na Mikulášskou 
akademii do KD Dolany.

So 19.12.2020 od 21:00 hod
Taneční zábava v KD Svrčovec. Hraje 
Brutus.

So 26.12.2020  od 17:00 hod. 

TJ SOKOL DOLANY pořádá 15. Vánoční 

turnaj ve stolním tenise pro dospělé a 
mládež.

Prosinec 2020 

Česko zpívá koledy ve Svrčovci. 

Pá 23.12.2020
Vánoční koledování v KD Svrčovec. 

Prosinec 2020
Výroční valná hromada SDH Dolany, datum
bude upřesněn. 

So 26. 12.2020 od 17:00 hod.
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro dospělé
a mládež v KD Dolany.

So 26. 12.2020 od 18:00  hod. 
„Taktická  porada“  „Co  jsme  dělali  během  
roku“ pořádá TJ SOKOL DOLANY.

2021
Únor 2021

Okresní přebor ve stolním tenise 
neregistrovaných členů v okresních soutěžích v 
KD Dolany. 

So 20.2.2021 od 20:00 hod.  

Bál štěpánovických žen v KD Dolany.

So 27.3.2021 od 20:00 hod. 

Bál štěpánovických hasičů v KD Svrčovec. 

So 27.2.2021 

TJ SOKOL DOLANY zve na Sokolský ples č. 9 do KD 
Dolany. Hraje Vrchovanka.

So 31.7.2021

16. ročník - Dolanský přespolní běh přes Vorlíky 

So 26.6.2021 

Oslavy 140. výročí založení Základní školy Dolany 
spojené se srazem rodáků a přátel Dolanska a 
100. výročím založení Sokola v Dolanech. 

Pá 10.9.-So 11.9.2021

Místní zahrádkářská výstava Dolany v KD Dolany. 

2022
So  19.2.2022 Sokolský ples č. 10 v KD 
Dolany. Hraje Skalanka. 

Ing. Václav Zeman
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RESTAURACE  DOLANY 

                                              Nabídka stravování pro všechny věkové 
skupiny

                                                   

                               Obědy v jídelně či s sebou do jídlonosičů.

                                                         Bližší informace ohledně jídelníčku osobně nebo 
telefonicky 608557093
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