
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 1/2022

Místní poplatky
Do 28.2.2022 Místní poplatek za psa 

za r. 2022

Do 28.2.2022 Nájmy z obecních 
pozemků na r. 2022

Do 30.6.2022 Místní popl. za odpad 
r. 2022

Do 
20.12.2022

Vodné za rok 2021/2022

Vývoz popelnic 
Omlouváme se za zmatky způsobené
změnou  vývozu  popelnic  začátkem
letošního  roku,  bohužel  k  nim
nedošlo  vinou  obce.  Svozová
společnost  změnila  bez  jakéhokoliv
upozornění  četnost  vývozů.  Na
základě podnětů naší obce i okolních
obcí  byl  vývoz  popelnic  vrácen  do
původního režimu, tak jak to bylo v
minulosti, tj. zimní provoz (1 x týdně)
a  letní  provoz  (1  x  14  dní),  Řakom
zůstala  v režimu 1 x 14 dní. 

Doklad o vývozu jímky
V  rámci  povinnosti  stanovené
kanalizačním  řádem  vydaným  Obc
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 – 
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. 

Letecké snímkování
V r. 2022 proběhne letecké 
snímkování obcí Dolany a Svrčovec. 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty pro
topidla do 50 kW 

Pevná Kapalná Plynná

Celoroční Sezonní

Čištění 
spalinové 
cesty

3x ročně 2x ročně 3x 
ročně 

1 x 
ročně 

Kontrola 
spalinové 
cesty 

1x ročně 1x ročně 1 x 
ročně

1 x 
ročně 

SMS Infokanál
Jedná se o způsob komunikace s občany. 
Občané mají možnost sledovat dění v obci. 
Zájemci se mohou sami zaregistrovat nebo lze 
zajistit registraci na základě telefonické 
domluvy přes OÚ Dolany. 

Ukliďme Česko
Jaro už pomalu klepe na dveře a přípravy tradiční
dobrovolnické akce Ukliďme Česko jsou v plném
proudu.
Není  Vám lhostejné prostředí, kde žijete. Pojďte 
i Vy se aktivně zapojit do celorepublikové 
úklidové akce. Každý,  kdo přiloží ruku k dílu je 
vítán. 
Zapojení nás všech je předpokladem pro úspěch 
celé akce.
V týdnu od 4. do 10.4.2022 bude probíhat úklid 
Dolan a okolí včetně cyklostezky v rámci 
celonárodní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
za podpory obce a MS ČČK Dolany. 
V sobotu   9.4.2022 ve 14:00 hodin   proběhne  
závěrečný společný úklid na hřišti v Dolanech, 
který bude spojen s občerstvením.   
Každý z nás může sbírat na vlastní pěst. 
Nezapomeňte, že každý sebraný kousek odpadu 
se počítá! 
- Ochranné  rukavice a pytle k vyzvednutí v 
prodejně A+O Dolany nebo na OÚ Dolany. 
Sebraný odpad je možno odevzdat na sběrných 
místech: 
Dolany – za hospodou 
Malechov – u hasičárny
Svčovec – u hasičárny

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
V katastru nemovitostí existují případy, kdy není 
zapsán žádný vlastník (tj. není zapsána na žádný 
list vlastnictví) nebo je vlastník zapsán, ale zápis 
neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. V 

takovém případě, pokud se nepřihlásí 
vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 
2023, přejde tento majetek na stát. 
ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním 2x ročně 
zveřejňuje seznam těchto nedostatečně 
identifikovaných vlastníků.
Ke zhlédnutí: 
https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-
urcite-identifikovani-vlastnici

Zájmová činnost
-Senior klub Pytlováček - ve středu 1 x 14 
dní od 14,00 hod. KD Svrčovec. Další 
setkání: 23.3.2022.
-Kroužek ml. hasičů při SDH Dolany – 
každý pátek od 14,30 do 15,30 hod..

Doubravníček Dolany
Od dubna 2022 bude opětovně obnoven 
provoz dětského klubu Doubravníček – 
každou středu od 10:00 do 11:30 hod. v 
budově OÚ Dolany.  Kontaktní osoba p. 
Valečková mob. 607 805 400. 
Zázemím Dětského klubu Doubravníček 
Dolany jsou prostory zasedací místnosti 
Víceúčelové budovy obce Dolany nebo v 
případě příznivého počasí sportovní areál 
Dolany.

Výměna kotků 
Od 1. září 2022 nelze provozovat 
kotle zakoupené před rokem 2003 
a kotle emisní třídy 1 a 2, které 
znečišťují ovzduší podstatně více 
než modernější typy.
Proto doporučujeme vyměnit váš 
kotel.
Máte možno využít podpory obce 
ve výši 10.000,- Kč. 

Oznámení pro občany
s adresou trvalého pobytu na
ohlašovně – přebírání pošty

Občané evidovaní  na  adrese  ohlašovny  –
Dolany 188 si mohou oznámení o uložení
zásilky a výzvu s poučením vyzvednout na
adrese  zdejšího  úřadu,  v  pracovní  době
úřadu.

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici
https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici
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Obecní úřad není oprávněn přebírat
žádnou  korespondenci,  která  je
občanům  na  uvedenou  adresu
doručována. 
Občan, s adresou trvalého pobytu na 
adrese sídla ohlašovny Dolany 188, 
Klatovy 339 01, který má opravdu 
zájem o doručování písemností na 
adresu svého skutečného pobytu, má
několik možnosti, jak si vždy zajistit 
přímé doručení::

- zřídit si datovou schránku a orgán 
veřejné moci je povinen ji pro 
doručení písemnosti použít,

 - na ohlašovně pobytu OÚ Dolany 

nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = 
údaj o adrese, na kterou mu mají být 
doručovány „úřední“ písemnosti,

- správnímu úřadu, soudu apod. v 
každém konkrétním správním či 
soudním řízení nahlásit, na jakou 
adresu chce v tomto řízení doručovat
písemnosti, může nahlásit i e-
mailovou adresu,

- zajistit si „dosílání pošty“ na adresu,
kterou České poště, s. p., oznámí 
(placená služba),

- zřídit si u České pošty, s. p., P. O. 
BOX (placená služba).

Pravidelné odběry
vzorků pitné vody

Obec Dolany jakožto provozovatel 
vodovodu v obcích Dolany, 
Malechov, Svrčovec, Sekrýt a Řakom
pravidelně kontroluje kvalitu vody, 
jak při odebírání ze zdroje, tak z 
distribuční sítě z kohoutku v 
domácnostech odběratelů.  Vzorky 
jsou k dispozici na www.obec-
dolany.cz.

Sběr víček ukončen
K 23.2.2022 byl ukončen sběr 
plastových víček na OÚ Dolany, není
dalšího využití.

Tříkrálová sbírka 2022
Děkujeme všem, kteří přispěli v 
Tříkrálové sbírce 2022. 

Děkujeme vedoucím skupinek a 
jednotlivým koledníkům. 
Vybralo se 43.686,-Kč + 10 EUR. 
-Dolany... 14.904,- Kč
-Sekrýt, Řakom, Andělice, Balkovy
-Svrčovec-Malá Strana...5.005,- Kč
-Malechov, Výrov 9.760,- Kč + 10 EUR
-Svrčovec 14.017,-Kč

Poděkování všem spolkům
Veliké poděkování patří spolkům za 
příkladně odvedenou práci při organizování
akcí pro občany ve správním území obce, za
jejich přínos pro kulturní a společenský 
život v obci Dolany.  

Poděkování 
Dne 19.3.2022 ve 12 hodin v sále KD 
Dolany se konalo vyhlášení soutěže „ZIMNÍ 
BĚŽECKÁ LIGA V DOLANECH U KLATOV r. 
2022“, v rámci které proběhly 3. závody: 
Zimní Vorlíky – 29.1.2022 (4,4 km), ZIMNÍ 
ŔAKOM 26.2.2022 (5 km) a ZIMNÍ 
KOMOŠÍN 19.3.2022 (6 km). 
Velké poděkování patří p. Karlu Voráčkovi, 
jakožto hlavnímu patronovi celé soutěže, 
všem organizátorům za pečlivou přípravu a 
organizaci. Skvělá atmosféra i profesionální
přístup přispěly k bezproblémovému 
průběhu celé soutěže. 
Dále děkujeme všem běžcům a běžkyním z 
našeho správního území, které se aktivně 
zúčastnili, za vzornou reprezentaci Obce 
Dolany a přejeme všem především hodně 
zdraví, síly a elánu do dalších let. 

Zájem o bydlení
Bytový dům pro seniory bude nabízet 
bydlení pro seniory tak, aby došlo k 
uchování a prodloužení jejich soběstačnosti
a nezávislosti a současně, aby jim byl 
umožněn komunitní způsob života na 
principu sousedské výpomoci. Zájemci se 
mohou stále hlásit na OÚ Dolany (a to 
vyplněním ústřižku z poslední strany 
zpravodaje a odevzdáním na OÚ Dolany).

Pronájem hrobů 2021-2025
– výzva 

Na informativní vývěsce OÚ u hřbitova v 
Dolanech bude v nejbližší možné době 

vyvěšena VÝZVA URČENÁ 
UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST. 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.,
v platném znění, v § 25 stanoví, že 
hrobové místo lze užívat pouze na 
základě písemné smlouvy o nájmu 
hrobového místa. Provozovatel 
pohřebiště má dle § 25/7 povinnost 
upozornit na blížící se konec nájmu 
nájemce minimálně 90 dnů předem. 
Takové upozornění se nám vrátilo s 
informací, že adresát se na uvedené 
adrese nenachází, zemřel a podobně. 

Prosím pomozte v pátrání a pomozte 
najít osobu, na kterou je možné se 
obrátit. 

 140. výročí založení Dolanské
školy spojené se srazem

rodáků a přátel Dolanska a
100. výročí založení Sokola

se bude konat 2.7.2022.

Pošta Dolany
Po – Pá 8:00 do 9:00 h., a 14:00 do 16:00 
hod., tel. 954234016
Jakékoliv změny jsou hlášeny předem dle 
zvyklostí. 

MUDr. Jana Srbová
Ordinační hodiny MUDr. Srbové 
každý pátek 8:30  hod. - 12:30 hod., tel. 
376 398 239, mob. 602 811 534, 728 332 
020 (preferujte prosím, pevnou linku v 
ordinačních hodinách).

Očkování psů 
Očkování psů – MVDr. Martin Zdvořák 
Pá 13.5.2022  19:00-20:00 hod. u 
hasičárny v Malechově;
So 14.5.2022 
8:00-9:00 hod. na návsi v Dolanech;
9:15-10:00 hod. na návsi ve Svrčovci.
S sebou očkovací průkaz!  

Komunální volby 
Letos na podzim se budou tradičně po čtyřech letech konat komunální volby, tedy volby zástupců do menších a malých 
celků územní samosprávy, to znamená do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů. Poslední komunální volby se 
konaly v roce 2018 a další termín tak připadá na podzim letošního roku r. 2022. Do obecního zastupitelstva může kandidovat 
každý občan ČR, kterému je nejpozději v den voelb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek 
mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států EU. Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou
kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, 
kolik je v obci voličů. 
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Pozvánka na letošní oslavy 



Zpravodaj Obecního úřadu v Dolanech u Klatov Strana 4
 

Programy podpory obce na r. 2022
• Program podpory "Pořízení ekologického vytápění " v r. 2022 

• Program podpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2022".

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuální žádosti.

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuální žádosti na podporu 
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let. 

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuální žádosti - ostatní 
žadatelé. 

• Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 programu „Dotované stravování seniorů 
starších 65 let v rámci sociálního programu obce“

Proběhlé akce r. 2021
Oprava mostu ev.č. 1841/1 v obci Dolany 
Z důvodu špatného technického stavu mostního tělesa byla provedena oprava mostu umístěného na 
komunikaci III/1841 Dolany – Malechov. Zhotovitelem byla  společnost JSF STAVEBNÍ s.r.o. a investorem SÚS 
PK z rozpočtu Plzeňského kraje. 

Oprava dilatačních uzávěrů na mostu ev.č. 185-009 v obci Svrčovec  
V závěru r. 2021 došlo k opravě dilatačních uzávěrů mostu ev.č. 185-009 Svrčovec, km 21,840 -21,860 
umístěného na komunikaci II/185. Investorem Plzeňský kraj. 

Stavba vodních děl „Malechovský potok ř.km. 0,100 – 1,800“, zahrnující rekonstrukci tří retenčních 
přehrážek s umístěním na p.p.č. 253/4, 258/6, 784/9, 819, 141/6 a 129/2 v k.ú. Malechov. 
Při závěrečné kontrolní prohlídce dne 2.11.2021 speciální stavební úřad dospěl k závěru, že dokončená vodní 
díla jsou v souladu s povolením stavby a ověřenou dokumentací, v souladu se závaznými stanovisky dotčených
orgánů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby a její užívání nebude 
ohrožovat život a veřejné zdraví, zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí. Proto byl vydán kolaudační 
souhlas, který je dokladem o povolení stavby. 

Výměna střešní krytiny na obecním domku v Řakomi 
Byla provedena demontáž stávající krytiny, vč. jejího odvozu a likvidace, dodávka a montáž nové střešní krytiny
BRAMAC CLASSIC, dodávka a montáž žlabů a svodů, doplněna izolace, vyměněna 2 střešní okna, opraven 
komín. Celková náklady ve výši 138.942,- Kč byly hrazeny z rozpočtu obce Dolany.

Márnice v Dolanech 
Během rekonstrukce došlo k demontáži stávající střešní krytiny vč. krovu, ke zhotovení nového krovu, k 
dodávce a montáži nové střešní krytiny, vč. klempířských prvků, k dodávce nových oken a dveří, k opravě 
vnitřního interiéru vč. podlah a k provedení nové fasádní omítky a nátěru. Celkové náklady celé akce byly 
92.290,- Kč. 

Nové auto pro SDH Malechov 
Obcí Dolany byl zakoupen vůz GAZ NEXT ve výši 738.463,- Kč. 
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Co plánuje obec v letošním roce?
Výstavba hasičské zbrojnice v  Dolanech

– obec  bude opětovně žádat o finanční podporu z Ministerstva vnitra  – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru v ČR, z podpory brownfieldů. V současné době se čeká na vyhlášení nových výzev 
pro aktuální rok 

– Bez získání dotace nedojde k realizaci této stavby.
Pořízení nového Informativního ukazatele rychlosti 
Z důvodu omezení rychlosti a zvýšení bezpečnosti v obci Malechov plánuje obec pořízení nového 
Informativního ukazatele rychlosti. Obec požádá o dotaci z dotačníího titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí 
Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“. Informativní ukazatel bude umístěn u pozemní komunikace
č. II/184 a bude měřit rychlost přijíždějících vozidel od obce Chlumská. 

Výstavba Víceúčelového hřiště na p.p.č. 361/1 v k.ú. Dolany u Klatov
Obec bude žádat o finanční podporu za účelem výstavby Víceúčelového hřiště na sportovním areálu v 
Dolanech, multifunkčního hřiště nejen pro školní aktivity, ale i pro sportovní užití pro místní spolky a pro 
veřejnost. Moderní zázemí pro kolektivní sporty – malou kopanou, házenou, tenis, nohejbal, volejbal, 
streetball stále ještě chybí v obci Dolany.
Bude požádáno:

• z dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 z Plzeňského kraje na 
výstabu Víceúčelového hřiště na p.p.č. 361/1 v k.ú. Dolany u Klatov,

• z Grantového řízení „Oranžové hřiště“ společnosti ČEZ – dotace na víceúčelové hřiště v Dolanech v r. 
2022.

Z rozpočtu obce vyčleněno na tuto akci 1.500.000,- Kč. Bez získání dotace nebude tato akce realizována. 

Svrčovec – vodovod tlaková zvyšovací stanice“
Začátkem r. 2022 zakoupila obec unimo domek pro  zařízení pro tlakovou stanici. Tlaková zvyšovací stanice 
bude umístěna na parcele parc. č. 880/3 k.ú. Svrčovec a bude sloužit pro systém veřejného vodovodu v obci 
Svrčovec pro získání dostatečného tlaku vodu ve vodovodním řadu pro občany z nové bytové zástavby U 
Pěšinky ve Svrčovec ve směru na Andělice. 

Přes veškeré snahy obce získat finanční podporu, bohužel bude vystavěno z rozpočtu obce. Předpokládaný 
výdaj je 500.000,- Kč. 

Restaurování pomníku padlým I. a II. sv. války v Dolanech u Klatov

Obec nechala zpracovat restaurátorský záměr na opravu této kulturní památky. Rozpočet celé akce je spočítán 
na 303.577,- Kč s DPH. Obec požádá o finanční podporu: 

- z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ č.2 Dotace na restaurování
ohrožených nemovitých kulturních památek – děl v exteriéru 2022

- z dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“.

Oprava místní komunikace v obci Malechov od nemovitosti Malechov čp. 35 až Malechov čp. 1 o celkové 
ploše 900 m2
V současnosti je povrch komunikace tvořen rozpadajícím se asfaltobetonem, v některých částech krytý 
penetrací. V celé ploše jsou výmoly, krajnice rozrušeny až na podkladní vrstvu. 
Obec tímto požádala o dotaci ve výši 500.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2022. Předpokládané celkové náklady akce budou činit cca 1.000.000,- Kč. 

Svrčovec – stavební úpravy sociálního zázemí na st.p. č. 114 k.ú. SvrčovecObec nechala zpracovat projekt, 
stávající objekt a zařízení již dlouhodobě neodpovídá standardu. V místě nevyhovujícího objektu je plánováno 
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s výstavbou nového objektu s odpovídajícím sociálním zařízení (WC muži, ženy a invalidé), sprchy pro ženy a 
muže, sklad, klubovna. Na zděnou stavbu bude navazovat stávající přístřešek. Zpevněná plocha o výměře 25 
m2, která vytváří pochozí plochu před vstupem, bude navazovat na betonovou podlahu pod přístřeškem. 

Rozpočet na celou akci je vyčíslen na 4.650.000,- Kč s DPH. Obec hledá vhodný dotační titul, ze kterého by se 
dalo požádat.

Pořízení nového vybavení  pro JSDHO Dolany                                                                                                                             
Opětovně bude požádáno o finanční podporu  z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v r. 2022“.

Výsadba stromů na hřbitově v Dolanech 

Jedná se o výsadbu v obci Dolany – na pozemcích parc. č. 231/1, 231/3 k.ú. Dolany u Klatov. Jedná se o parcely
v těsné blízkosti místního hřbitova. Obec požádala o dotaci z dotačního titulu 4/2021 Národního programu 
životního prostředí „Sázíme budoucnost“. Celkem by mělo být vysazeno 28 ks stromů – 3 ks dub zimní, 11 ks 
dub letní, 6 ks lípa velkolistá, 4 ks jasan úzkolistý, 4 ks jeřáb muk. 

Demolice stodoly na pozemku st. 59 v k.ú. Svrčovec

Obce si nechala zpracovat projektovou dokumentaci za účelem odstranění této stavby. 

Vybudování chodníků v Malechově

Realizace této akce obec přesová na další období. Dle situace je předpoklad r. 2023 a dále. Na vybudování
chodníků a přidružených ploch má obec zpracován projekt „MALECHOV – CHODNÍK U SILNICE II/184“,  je
vydáno stavební povolení a požádáno u Správy a údržby silnic PK o zařazení této akce do plánu stavebních
prací. Bohužel opravu komunikace II/184 a III/1841 v průjezdním úseku v obce Malechov v délce 575 m zatím
Plzeňský kraj neschválil. 

Vybudování chodníků v Dolanech

Došlo k úpravě projektu (vynechání vjezdové brány a zkrácení projektu směrem k Balkovům) a s tím související
projednání změny u dotčených orgánů. Jakmile budeme mít všechna vyjádření, bude požádáno o území a
stavební řízení. Jakmile bude vydáno stavební povolení, pokusí se obec získat na výstavbu chodníků dotaci ( z
SFDI). V případě nezískání dotace plánuje obec provést stavbu po jednotlivých etapách z prostředků rozpočtu
obce. 

Dotované stravování 2022
Zastupitelstvo obce Dolany schválilo usnesením č. 22 na veřejném zasedání dne 9.12.2021 Pravidla pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 programu „Dotované stravování seniorů, invalidních 
důchodců a osob zdravotně postižených starších 65 let v rámci sociálního programu obce“. Obec se rozhodla 
podpořit potřebné skupiny občanů, seniorů, invalidních důchodců a zdravotně postižených starších 65 let v 
přístupu k pravidelné teplé stravě za přijatelné ceny v místě jejich bydliště. 

Občané mají možnost ve vývařovně místního pohostinství v Dolanech zajistění oběda ve výši 80,- Kč s tím, že 
obec v r. 2022 přispívá 20,- Kč na oběd z rozpočtu obce.  

Zájemci o stravování se mohou hlásit na OÚ Dolany. 

Poskytnutá podpora obce spolkům v závěru roku 2021
• Poskytnutí dotace z programu podpory „Pořízení ekologického vytápění v r. 2021“ :

- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Výrov čp. 17;
- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Svrčovec čp. 9;
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- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Řakom čp. 3;
- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Svrčovec čp. 50;
- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Malechov čp. 48;
- ve výši 10.000,- Kč pro nemovitost Svrčovec čp. 11.

• Z Programu podpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2021" byla poskytnuta podpora 
pro ZO ČZS Dolany, pro ZO ČSV Dolany, pro Oblastní spolek ČČK Dolany – pro potřeby ČČK MS Dolany. 

• Z programu „Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti“ 
byla poskytnuta:

a) dotace v výši 2.616,- Kč, pro ZO ČSV Dolany;
b) dotace ve výši 1.016,40 Kč pro SDH Malechov;
c) dotace ve výši 7.000,- Kč pro ZO ČZS Dolany, na podporu činnosti v r. 2021;
d) dotace ve výši 7.000,- Kč pro SH ČMS – SDH Svrčovec, příspěvek na zajištění hasičské soutěže „Pytlovská káď – 
21.8.2021“;
e) dotace ve výši 2.400,- Kč pro ČSV, z.s., základní organizace Dolany, na nákup včelařského kalendáře 2022;
f) dotace ve výši 1.984,- Kč pro  ČSV, z.s., základní organizace Dolany, na podporu činnosti spolku;
e) dotace ve výši 1.123,- Kč pro spolek Wejrováci, na pokrytí nákladů spojených s Mikulášskou nadílkou v obcích 
Malechov a Výrov;
f) dotace ve výši 7.000,- Kč pro TJ Sokol Dolany, na zakoupení sportovního vybavení;
g) dotace ve výši 4.354,- Kč pro Oblastní spolek ČČK Klatovy, pro účely ČČK MS Dolany, na akci: „Ukončení prázdnin“. 

• Z programu „Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti na 
podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let“ byla poskytnuta:
 dotace ve výši 7.000,- Kč pro SDH Malechov;
 dotace ve výši 26.500,- pro TJ Sokol Dolany.

Finanční podpora obce spolkům z rozpočtu v r. 2022
• Poskytnutí účelové finanční dotace ve výši  51.645,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti území Plzeňského kraje v r. 2022. 

• Poskytnutí dotace na činnost chartiní pečovatelské služby ve výši 10.000,- Kč, a to na pokrytí nákladů provozu 
střediska charitní pečovatelské služby ve Švihově“ pro potřeby Obce Dolany.

Pomoc Ukrajině
• Finanční dar ve výši 100.000,- Kč,  ADRA, o. p. s., na humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem na 

Ukrajině. 
• Finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč do veřejné sbírky  „SOS Ukrajina“ na pomoc obětem konfliktu na 

Ukrajině, pořádané obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, o.p.s..

Jak dále probíhají  ….
Komplexní pozemkové úpravy Balkovy, Dolany u Klatov-část, Slatina u Chudenic-část (dálejen KoPÚ)
Byl postupně zpracován návrh KoPÚ a průběžně projektantem projednáván s vlastníky dotčených pozemků a 
se sborem zástupců vlastníků. Požadavky jednotlivých vlastníků na budoucí uspořádání pozemků vzešly z 
jednání, která se uskutečnila již při projednání nárokových listů. Zpracovaný návrh byl vystaven po dobu 30 
dnů k nahlédnutí na pobočce Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ), pobočka Klatovy, na OÚ Dolany a 
na Úřadě Městyse Chudenice, což bylo oznámeno na úředních deskách obecních úřadů. Všem známým 
účastníkům bylo zasláno oznámení o vystavení návrhu do vlastních rukou se sdělením, že v této době mají 
poslední možnost, uplatnit k návrhu své námitk a připomínky. K vystavenému návrhu nebyly podány žádné 
připomínky. Dne 17.2.2022 je se všemi náležitostmi uložen k veřejnému nahlédnutí na SPÚ, pobočce Klatovy a
na Obecním úřadě Dolany a na Úřadě Městyse Chudenice.
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Výstavba bytového domu pro seniory
I v letošním roce byly z rozpočtu obce vyčleněny prostředky na výstavbu bytového domu pro seniory ve výši 
5.000.000,- Kč.  V rámci stavby „Bytový dům pro seniory v Dolanech – změna stavby před jejím dokončením“. 
Byla dokončena hrubá stavba, instalace krovu a pokrytí střešních krytin vč. klempířských prvků. V březnu 2022 
budou do budovy instalována okna. Dále budou probíhat práce na instalacích (odpady, vody, topení, elektro, 
klimatizace).  K 31.12.2021 činily výdaje na výstavbu bytového domu pro seniory 10.213.661,- Kč. 

Nová informační povinnost 
Obec Dolany Vás informuje dle § 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:  

Celý systém odpadového hospodářství je organizován dle níže uvedených vyhlášek: 

OZV Obce Dolany č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

http://www.obec-dolany.cz/oudolany/user2020/deska/2021/OZV_6_2021_Dolany_u.pdf

OZV Obce Dolany č. 7/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

http://www.obec-dolany.cz/oudolany/user2020/deska/2021/OZV_7-2021_odpady_system_dolany__.pdf

Obec Dolany za r. 2021 vyprodukovala následující množství tříděných a směsných komunálních odpadů 

Kompozitní obaly (katalogové číslo 150105) - 0,168 t

Papír a lepenka (katalogové číslo 200101) – 11,131 t

Sklo (katalogové číslo 200102) – 15,93 t

Textilní materiály (katalogové číslo 200111) – 1,235 t

Plasty (katalogové číslo 200139) – 11,281 t

Kovy (katalogové číslo 200140) – 13,97 t                                                                                                                            

Směsný komunální odpad (katalogové číslo 200301) – 261,73 t

Objemný odpad (katalogové číslo 200307) – 2,58 t

Nebezpečné odpady 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (katalogové číslo 150110) – 0,215 t

Stavební materiály obsahující azbest (katalogové číslo 170605) – 0,40 t

Barvy, tiskařské barvy, lepidla (200127) – 0,305 t

Nepoužitá léčiva (katalogové číslo 200132) – 0,003 t

Olej a tuk neuvedený pod číslem (200126) – 0,260 t

Pneumatiky (katalogové číslo 160103) – 0,64 t

Jedlý olej a tuk (katalogové číslo 200125) – 0,079 t

Obec Dolany dále vyprodukovala na kompostárně v Dolanech následující druhy a množství biologických 
odpadů

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv – 35 t
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20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 – 23,2 t

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – 68,4 t

S jednotlivými druhy odpadu je nakládáno následovně:

– tříděné odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady a směsný komunální odpad Obec Dolany dále 
předává svozové firmě Pošumavská odpadová s.r.o. k dalšímu zpracování

– biologické odpady obec skládkuje na vlastním zařízení k dalšímu zpracování 

Obec Dolany v r. 2021 uhradila za jednotlivé komodity v odpadovém hospodářství následující finanční částky: 

Tříděný sběr celkem: 265. 719 Kč

sběr papíru 51.885,- Kč 

sběr plastů 198.253,- Kč 

sběr skla 6.774,- Kč 

sběr kovů 8.807,- Kč 

Sběr biologických odpadů celkem: 15.123,- Kč

Sběr nebezpečných odpadů celkem: 28.387,- Kč 

Sběr objemných odpadů celkem: 26.347,- Kč 

Sběr směsného komunálního odpadu celkem: 666.938,- Kč ...tj. 2.548,- Kč/t

Úklid veřejných prostranství celkem:  18.800,- Kč 

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 celkem: 1.021.314,- Kč.

Na základě těchto zjištěných hodnot ohledně produkce a odstranění odpadů žádáme občany, aby důsledněji 
přistupovali k třídění jednotlivých komodit a snažili se nezvyšovat produkované množství (odstranění v 
kompostu, ve vlastním kompostéru, předání nábytku v rámci sběru objemného odpadu....). Jen takto můžeme 
dosáhnout nezvyšování ceny za odpadové hospodářství. 

ČSÚ zveřejnil První výsledky Sčítání 2021 
Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524 167 obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 
let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Oproti minulému sčítání vzrostl počet osob s vyššími 
stupni vzdělání. Ve srovnání s rokem 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů.
Sčítání 2021 začalo tzv. rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března a skončilo v úterý 11. května 
2021. Jednalo se o historicky první online sčítání lidu v naší historii. Počet obyvatel České republiky činil 10 524
167 osob, což bylo o 87,6 tisíc více proti předchozímu sčítání v roce 2011. 

Okénko ze Základní a mateřské školy Dolanyi.
Zápis do ZŠ se bude konat v pondělí dne 4. 4. 2022. Zápis do MŠ se bude konat ve středu dne 4. 5. 2022.

 Knihovny Dolanska  
 Dolany neděle od 14 do 15 hod.

 Malechov POZOR ZMĚNA!!  letní  období  od 27.3.2022 do 30.10.2022 –  každá středa  od
17,30 do 18,30 hod.

zimní období  od 31.10.2022 - pátek od 15,30 do 16,30 hod.

Řakom dle domluvy
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Protože nám covidové roky 2020 a 2021 neumožnily uspořádat pro děti přespání v knihovně, rozhodli jsme se v září 
2021 společně s ČČK Dolany uspořádat zábavné odpoledne pro děti a zasnili jsme se nad Andersenovými pohádkami 
na prosluněném areálu koupaliště v Dolanech u Klatov.
Více zde: https://knihovnydolanska.webnode.cz/fotogalerie

Pečovatelská služba 

Chartiní pečovatelská služba zajištuje terénní pomoc při hygieně, s dovozem a podáváním jídla, s nákupem, s 
vyzvednutím léků, … .   Je poskytována ve všední dny v ranních i odpoledních hodinách, po domluvě i o víkendech. 
Správní území Obce Dolany spadá do spádové oblasti Charitní pečovatelská služba Švihovsko, vedoucí střediska, 
pracovník sociálních služeb, V Zahrádkách 411, Švihov 34012, p. Yvona Huzová, tel. 731 433 089, 
chpssvihov@klatovy.charita.cz  .

Komunální odpad 1. pol. 2022

Řakom Dolany, Svrčovec, Balkovy Malechov, Výrov

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

Březen 3,17,31 3,10,17,24,31 3,10,17,24,31

Duben 14,28 7,21 14,28

Květen 12,26 5,19 12,26

Červen  9,23 2,16,30 9,23

Nebezpečný odpad – so 23.4.2022 - pro občany bezplatný sběr

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 osobní automobilů. 

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

Elektroodpad 
• Při svozu nebezpečných odpadů je možno odevzdat na jednotlivých svozových místech i elektroodpad (ledničky, 

pračky, vysavače, mobily, počítače,...nově i bojlery!). Tento sběr elektroodpadu je zajišťován  SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Malechov. 

• Během roku je možno odstavit vysloužilé elektrozařízení  u hasičské zbrojnice v Malechově, v případě dotazů volejte  

797 996 463.

Objemný odpad  

Pondělí  25.4.2022   od 15,00 h. Dolany, Komošín, Malechov, Výrov

Úterý 26.4.2022  od 15,00 h. Řakom, Balkovy. Svrčovec,  Andělice, Sekrýt

mailto:chpssvihov@klatovy.charita.cz
https://knihovnydolanska.webnode.cz/fotogalerie
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Pro biologicky rozložitelný odpad využijte služeb kompostárny Dolany 
Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem Kompostárny Dolany u Klatov na p.p.č. 663/9 k.ú. Dolany u Klatov. Souhlas
k provozování  byl  vydán Rozhodnutím Městského úřadu Klatovy,  odbor ŽP,  č.j.  ŽP/12363/20/Kr  ze  dne 26.01.2021.
Odpovědným vedoucím je starosta obce Ing. Zeman, a osobou obsluhující zařízení je p. Zdeněk Král, mob. 602 865 658.  

 
1 x 14 dní 
sobota

1 x týdně
sobota

Duben 2,16,30

Květen 7,14,21,28

Červen 4,11,18,25

Červenec 2,9,16,23,30

Srpen 6,13,20,27

Sběr ošacení 

Sběrná nádoba se nachází za hospodou v Dolanech. 

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

Sběr kovů 

Pro  občany  je  organizován  obcí  ve  spolupráci  s  jednotlivými  SDH  1  x  ročně  mobilní  svoz  kovů.  V  obci  Dolany,
Malechov, Svrčovec jsou umístněny sběrné nádoby pro sběr tohoto druhu odpadu. Kontejnery mají šedavou barvu.  

Sportovní areál 

Obec je vlastníkem a správcem sportovního areálu v Dolanech (kurty, koupaliště, kiosek). Kurty jsou obvykle otevřeny od
1.5. do 30.9., denní provoz od 8:00 do 20:00 hod.. Vstup na kurty v době provozu koupaliště jen na platnou vstupenku.
Mimo  sezónu  je  umožněn  vstup  pouze  na  permanentku  nebo  na  vstupenku  (k  zakoupení  na  OÚ  Dolany).  Osoby
odpovědné za provoz na kurtech v Dolanech: za TJ Sokol Dolany – p. Zdeněk Hora, p. Zdeněk Špatenka. 

Pondělí 18:00-20:00 hod. 
17:00 -18:00 hod. 

Nohejbal (p. Jiří Bláha)
Cvičení ml. žáci (p. Hora)

Středa 18:00-20:00 hod.
16:00-17:00 hod. 

Tenis (p. Talián)
Nejmladší děti (p. Řeřichová)

Pátek 18:00-20:00 hod. Volejbal (p. Hora)

Kontakty na provozovny 

• Pohostinství Dolany - provozovatel: p. Světlana Hudcová, mob. 608 557 093

Otevírací doba: pondělí – neděle od 11,00 do 21,00 hod. 

Nabízíme rozvoz obědů v obcích Svrčovec a Řakom v rámci dotovaného 

stravování seniorů, invalidních důchodců

 starších 65 let. Rozvoz 10.00 – 11.00 hod.. Více info. Telefon 608 557 093

• Pohostinství Svrčovec - provozovatel: p. Lucie Čížková, mob. 723 071 290

Otevírací doba: pátek, sobota od 17,00 do 24,00 hod.; neděle, pondělí od 17,00 do 22,00 hod.                              
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• Provozovna v bývalé Úhlavance v obci Dolany – kosmetika, manikúra, pedikúra – Markéta 
Krotkovská – kosmetika, manikúra, pedikúra – mob. 728 735 519

Kulturní a společenské akce

Duben 2022

V týdnu od 4. do 10.4.2022 úklid Dolan a
okolí včetně cyklostezky 
v rámci celonárodní akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko za podpory obce a MS 
ČČK Dolany.
9.4.2022 ve 14 proběhne závěrečný 
společný úklid na hřišti v Dolanech, 
který bude spojen s občerstvením. 

So 9.4.2022 od 19:00 hod. 
Výroční valná hromada TJ Sokol Dolany v
sále KD Dolany. 

Pá  22.4.2022 od 17:00 hod. 
Sběr  železa  v  obci  Dolany,  Balkovy
organizuje SDH Dolany.

So 23.4.2022 od 14:00 hod. 
Výroční schůze ČČK MS Dolany. 

So  23.4.2022  Svoz  nebezpečných
odpadů    

So  30.4.2022  Stavění  máje  na
sportovním areálu v Dolanech. 

So  30.4.2022  SDH  Malechov  pořádá
tradiční stavěním máje. 

So  30.4.2022  SDH  Svrčovec  pořádá
tradiční stavěním máje. 

So  30.4.2022  Wejrowaci.cz  pořádají
tradiční stavění máje. 

So  30.4.2022  TJ  Sokol  Dolany  pořádá
Jarní turnaj v deblech na zahájení letní
sezóny.

Květen 2022

So 7.5.2022 od 16:00  hod.
Dolany Fest  - Škvor, Tlustá berta, ZNC na
koupališti v Dolanech

So 28.5.2022

Okrsková hasičská soutěž v Dolanech.

Červen 2022
Pá 3.6.2022 Zastávka v Dolanech v rámci 
projektu „Na kole dětem 2022“.

Pá 3.6.-5.6.2022 Rafty SDH Svrčovec v 
Čepicích. 

So 11.6.2022 TJ Sokol Dolany pořádá 
45.ročník Pouťového turnaje v ve volejbale. 

10.-12.6.2022 Setkání dolaňáků tentokráte v 
Dolanech u Pardubice. Ze strany obce bude 
zajištěna doprava. 

So 11.6.2022 od 17:00 hod.

Taneční zábava Brutus na koupališti v 
Dolanech. 

So 18.6.2022

SDH Malechov pořádá úklid obce 
Malechov a Výrov. 

24.6.2022 od 17:00 hod. akce Barokní noc v 
Klatovech, kde vystoupí loutková skupina 
Dolaňáček při MS ČČK Dolany

Červenec 2022
So 2.7.2022

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

Ne 3.7.2022 Dolanská pouť

Červenec 

Wejrowaci.cz pořádají prakiádu za Trnkovým 
keřem. 

So 16.7.2022 

TJ Sokol Dolany pořádá volejbal od 14:00 
hod.

So 16.7.2022  

Výroční valná hromada SDH Malechov. 

So 23.7.2022 

XVII. Ročník Dolanského přespolního běhu 
přes Vorlíky – Memoriál Rostislava Votýpky

23.-24.7.2022 Volejbalový turnaj O pohár  
Splavu Memoriál Antonína Janečka – turnaje 
mužů a žen na hřišti ve Svrčovci, v Dolanech 
a v Tajanově.  

Srpen 2022
So 6.8.2022 od 16:00 hod. Tublatanka, 
Komunál, Tanja na koupališti v Dolanech.

Od  pá 19.8.2022 od 17:00 hod. do Ne 
21.8.2022 

Sraz truckerů na koupališti v Dolanech.

So 27.8.2022  od 13:00 hod.

Pytlovská káď ve Svrčovci. 

Září 2022

Pá-So 9.-10.9.2022 Místní zahrádkářská 
výstava v KD Dolany
Doprovodné soutěže: 
O nejlepší česnek
O nejtěžší topinambur
O nejkrásnější květinovou vazbu ze 
zahrádky

St 28.9.2022 od 13:00  hod. TJ pořádá 
Podzimní turnaj v deblech na ukončení 
sezóny

Říjen 2022
Společný turistický výlet TJ Sokol Dolany

Podzimní výlet zahrádkářů 

Út 25.10.2022
TJ Sokol Dolany pořádá lampiónový 
průvod. Sraz na návsi v Dolanech v 17:30
h.. 

Listopad 2022
SDH Malechov pořádá úklid obce 
Malechov a Výrov. 

Prosinec 2022

So 10.12.2022 od 15:00 hod. 
Mikulášská akademie TJ Sokol Dolany v 
KD Dolany 

Po 26.12.2022 od 17:00 hod. 
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro 
dospělé a mládež

Únor 2023

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

So 25.2.2023
Sokolský ples č.10 v KD Dolany. Hraje 
Vrchovanka. 
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Týká se těch zájemců, kteří nejsou doposud zaregistrováni na OÚ Dolany !!!!  Mám zájem o ubytování v 
bytovém domě pro seniory v Dolanech 

Jméno a příjmení: …....................................................................

Bydliště:.............................................................. 

Telefonní spojení, e-mailové spojení: …........................................                            

                                                                                                                   …........................ 

                                                                                                                           podpis
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