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Smlouva pro budoucnost

Vážení Klatované,
již 25 let je jedním z našich partnerů francouzské
Poligny. Malebné město se
rozkládá na okraji pohoří
Jura, které svým charakterem připomíná nám tak
blízkou Šumavu. Krásná
příroda nebyla dozajista
jedinou pohnutkou vedoucí
tehdejší starosty měst Pierra
Tinguelyho a Jana Vránu

k podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci.
Společného mají obě
města více. Zdárně se začaly
rozvíjet bohaté kontakty
mezi sportovními a kulturními spolky. Mimořádného
uznání se v Poligny dostalo
keramickým dílům Gustava
Fifky a o nic pozadu nezůstala ani vystoupení dechového orchestru mladých
z klatovské ZUŠ pod vedením Františka Kubaně.
Za nejpodstatnější část
naší spolupráce pak považuji
studentské výměnné pobyty.
V Poligny žije přibližně 5000
stálých obyvatel. Fakticky je
však výrazně větší, protože
v něm sídlí řada velkých
středních škol zaměřených
jak na všeobecné vzdělávání,
tak i na odbornou výuku
v oblasti zpracování mléka.
Ostatně mlékárenství, výroba
sýrů a pochopitelně vína je
pro místní tím největším
bohatstvím. Těší mne, že
desítky klatovských studentů
francouzštiny dostaly šanci

Slavnostní přijetí na radnici v Poligny. Zleva: Pierre Tinguely,
Christelle Morbois, Dominique Bonnet, Rudolf Salvetr,
Ivana Macháčková a Danuše Bělohlávková

na kratší či delší dobu pobývat v cizojazyčném prostředí. Studenti si zdokonalili
nejen jazykové dovednosti,
ale seznámili se s tamním
běžným životem. Je to nezaplatitelný vklad pro jejich
osobní profesní životy i přínos pro vztahy obou našich
měst a zemí. Důležité z pohledu budoucnosti jsou řád
a systematičnost, jež studentským pobytům vtiskly
dvě paní učitelky francouzštiny - Danuše Bělohlávková
z Plzně a Ivana Macháčková
z klatovského gymnázia.
Věřím, že jejich štafetu
postupně převezmou jejich
mladší kolegyně a dál tak
budou rozvíjet hlavní smysl
a cíl před čtvrt stoletím podepsané partnerské smlouvy,
totiž přispět k překonání
jazykových bariér a porozumění mezi oběma národy.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Klatovští studenti v Poligny
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Strategický plán rozvoje
Vážení čtenáři,
na svém posledním zasedání
přijalo zastupitelstvo města
„Strategický plán rozvoje
města Klatovy na roky
2017 – 2025“ (s výhledem do
roku 2030). Strategický plán
patří ke koncepčním dokumentům, které mají ambici
ovlivnit život města dlouhodobě - obdobně jako
například územní plán, který
jsme přijali v červnu 2016.
Strategický plán byl vytvořen
v úzké spolupráci se společností KPMG Česká republika s.r.o.,
která nám poskytla své služby a know how. Strategie
byla vytvořena v souladu s doporučeními a metodikou pro
tvorbu strategických plánů. První, analytická část, se podrobně
věnuje výchozí situaci a podmínkám města: obsahuje
socioekonomickou a tematickou analýzu současného stavu,
součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření obyvatel
a návštěvníků města, rozhovory s občany města, výsledky
veřejného projednání. První část je završena tzv. SWOT
analýzou.
Druhá část pak obsahuje definici rozvojové strategie nebo
též vize rozvoje města. Vzhledem k tomu, že analytická část
„vyšla“ pro město Klatovy příznivě, je snahou navázat na vše
dobré, čeho bylo v minulém období dosaženo, správně
formulovat vizi rozvoje (do roku 2030). Aby byly strategie
a vize praktické, jsou stanoveny dílčí tematické cíle, opatření
a projektové záměry, které mohou být představitelům města
v daném období určitým vodítkem k dosažení cílového stavu:
aby Klatovy byly příjemným místem pro život, aby rozvíjely
příležitosti pro své občany v oblasti zaměstnání, podnikání
a inovací, aby se „domů“ vraceli a mohli vracet ti, kteří
v určitém období svého života odcházejí za vzděláním
a zkušenostmi „do světa“, aby Klatovy byly „Bránou Šumavy“,
která je otevřená a vstřícná k těm, co přicházejí i co tu žijí,
respektují-li ovšem hodnoty, na nichž „stojí náš svět.“
Pro ty, kteří neradi studují rozsáhlé dokumenty /strategie má
cca 70 stránek/ doporučuji „mapu strategie rozvoje města
Klatovy“, v níž je přehledně a podrobně strategie shrnuta.
Strategický plán včetně „mapy strategie“ je k dispozici na
našich webových stránkách. Vím, že Klatované jsou zvídaví
a vzdělaní lidé, kteří si rádi dělají svůj vlastní názor, proto si
dovolím pozvat Vás na webové stránky města k přečtení celé
strategie a na závěr svého příspěvku do Zpravodaje zdůrazním
jednu oblast, kterou považuji za velmi důležitou. Možná je
jakousi strategickou prioritou sui generis (jak hezky říkali
latiníci) s výjimečným vztahem k oblastem ostatním:
aby Klatovy byly napojeny na všechny myslitelné
„komunikační dálnice současného světa.“ Aby z Klatov
nebylo tzv. nikam daleko. I proto budeme i nadále „tlačit“ na
stát (a vím, kolik úsilí to stojí např. současného starostu) ve
věci přivaděče k dálnici, ale i obchvatu města, napojení našich

komunikací na bavorské (mimochodem už konečně by si čeští
státní plánovači mohli uvědomit, že nejrychleji z Prahy do
Mnichova se jede přes Plzeň, Klatovy, Železnou Rudu, Regen
a Deggendorf), ale též i ve věci železničního a autobusového
spojení. Snažíme se nezapomínat na optické sítě, které jsou
zřejmě „informačními dálnicemi“ moderního věku a doufáme,
že ohledně optických sítí a infrastruktury města dostojíme
svým úkolům.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
podíleli na zpracování strategie. Poděkování patří i těm, kteří
odpověděli na naše dotazníky, zúčastnili se rozhovorů
a veřejného projednání, kteří vznesli jakékoliv připomínky
ke strategii rozvoje.
Přeji Vám vše dobré.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Výsledky veřejného fóra ověří anketa
Vážení občané,
25. září se v sále Střední
zemědělské a potravinářské
školy v Klatovech uskutečnilo Fórum zdravého města
a místní Agendy 21 k udržitelnému rozvoji města. Pro
zájemce bylo připraveno osm
okruhů od vztahu občana
k úřadu, přes životní prostředí
a sociální oblast až po
podporu drobného podnikání
a vzdělávání. Novinkou byl
stůl mladých. Každý okruh
měl svého odborného garanta,
který byl nápomocen všem, kteří přišli diskutovat k danému
tématu. U každého stolu se pak formulovaly náměty, priority
a problémy, z nichž přítomní vybrali vždy dva pro ně zásadní.
Následně mohli zvolené náměty všichni znovu ohodnotit, a tím
vyplynulo 13 základních problémů a námětů.
V jednotlivých pracovních skupinách lidé diskutovali
a zaznamenávali různé nápady a podněty, ze kterých pak
účastníci s garantem formovali dvě základní témata, která byla
během diskuze vyhodnocena jako nejzajímavější v dané oblasti
života ve městě. Tato témata jsou dále předmětem ověřovací
ankety. Anketní dotazník je součástí tohoto vydání Klatovského
zpravodaje a je možné jej vyzvednout i odevzdat v klatovském
informačním centru, či vyplnit elektronicky na webu města.
Podotýkám, že každý občan může vyplnit pouze jeden anketní
lístek. S výsledky budou občané seznámeni opět v Klatovském
zpravodaji a na webových stránkách města Klatov.

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

Doprovodným programem fóra byla tzv. pocitová mapa
města. Účastníci postupně označovali na mapě body, které byly
odpověďmi na otázky typu např. „Kde se cítíte/necítíte
bezpečně?“, „Kde jste na město hrdý?“, „Kde trávíte volný
čas?“, „Kde je špatná dopravní situace?“. Jedná se o prostředek
participativního plánování veřejných prostor. Výsledky, se
kterými budou občané následně seznámeni, zpracuje
Univerzita Palackého v Olomouci.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Anketa
Desatero témat města Klat ov
Už víme, jaká jsou… ale…
souhlasíte s nimi?
Níže uvedená témata, která vyplynula ze setkání občanů
Klatov na Fóru Zdravého města 25. 9. 2017 v sále Střední
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.
Neúčastnili jste se tohoto setkání?
Nevadí, zajímá nás i Váš názor!
Prosíme Vás, abyste označili max. 2 témata, která považujete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru
mělo být upřednostněno.
Anketa je řazena podle abecedy, nikoliv podle důležitosti
námětů - tu jim dáte svými hlasy.
Chybějící kontejnery na zbytkové oleje z domácností
Malá dostupnost odborné pomoci pro děti (psycholog,
psychiatr)
MHD k plaveckému bazénu (min. v době plaveckého
výcviku)
Nedostatek osobních asistentů pro děti a dospělé
Oddělit předškoláky v MŠ od ostatních mladších dětí
Podpora místních řemeslníků
Větší bezpečnost ve městě
Více cyklostezek ve městě
Volnější přístup na dětská hřiště
Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, in-line
dráha, lanová dráha ve stromech)
Vybudování školního hřiště – sportovní areál ZŠ Klatovy
Tolstého
Zabývat se problematikou psích výkalů
Zajistit zkvalitnění kalendáře kulturních a sportovních akcí
TERMÍN odevzdání dotazníku je do 31. 10. 2017
Dotazník můžete odevzdat v Informačním centru Vídeňská
č.p. 66 nebo vyplnit elektronicky na webu města.
S výsledkem budou občané seznámeni v Klatovském
zpravodaji a na webových stránkách.
Děkujeme za Váš čas a zájem o město!
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
21. 10. | sobota | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – Zabijačkové hody
ve spolupráci s firmou MASO WEST s.r.o., MAS Pošumaví z.s.
a Úhlavou o.p.s. Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
Prezentace vítězných potravin soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje 2017.
21. 10. | sobota | 12.00 | KD |
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
VIII. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.
28. 10. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2017
Účinkují:
Jana Boušková – harfa, Josef Špaček – housle
Koncert ke státnímu svátku.
28. 10. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ
PLES HANDICAPOVANÝCH 2017
Spolupořadatel MKS Klatovy.
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
14. 10. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD,
vchod od OD Lidl ǀ
TŘI PŘÁNÍ
Premiéra marionetové pohádky A. Pruchy.
Zveme malé i velké diváky.

VÝSTAVY:
2. 10. – 15. 15. ǀ pracovní dny ǀ
9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ
EVELÍNA KOLÁŘOVÁ – POEZIE
DVĚMA JAZYKY
Výstava básní.
1., 8., 15., 22., 29. 10. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny – neděle:
Listopad
5., 12., 19., 26.
Závěrečná lekce:
26. 11. 2017
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin,
Pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin,
Taneční vede Jiří Hájek.
PŘIPRAVUJEME:
1. 11. | středa | 19.00 | KD | LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Náhradní koncert za zrušený termín v březnu!
6. 11. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka.
17. 11. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2017 – Salome
– Pásmo písní Karla Kryla
Účinkují: Pavel Batěk – zpěv; Barbora Plachá – harfa; Tomáš
Kůgel – klarinet; Petr Šťastný – kytara. Koncert ke státnímu
svátku.
29. 11. | středa | 19.00 | KD |
JANEK LEDECKÝ ,,VÁNOČNÍ TOUR 2017“
Host: ZUŠ Klatovy – pěvecký sbor pod vedením Jaroslava
Pletichy.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na IC
Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů se zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též Facebooku www.facebook.com/mksklatovy/
Z akcí MKS je vždy natočená reportáž, ke zhlédnutí na
www.filmpro.cz.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na www.filmpro.cz
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
3.–8.10. ŽS KLATOVY, ČAPKOVA - 1. část vystoupení žáků školy
10.–15.10. ŽS KLATOVY, ČAPKOVA - 2. část vystoupení žáků školy
17.–22.10. BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 2017
24.–29.10. DIVADLO PLÁNICE - 1. část „Jen žádný sex, prosím...“
31.10.–5.11. DIVADLO PLÁNICE - 2. část „Jen žádný sex, prosím...“
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady
z Klatov a okolí.
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.
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Akce v Městské knihovně Klatovy Stálá divadelní scéna Klatovy
– říjen 2017
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Ivana Sýkorová - Sovy
Galerie knihovny:
České exlibris – 154 exlibris od významných českých grafiků
Čtvrtek 12. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Klatovský double
Dušan Kučera představí nové sbírky Od srdce a od plic a Zvířátka a
potvůrky
Zazní pár fejetonů, zpívat a hrát bude Radek Sedláček
Čtvrtek 19. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Cestopisný pořad Jany Dvorské
NOVÝ ZÉLAND – JIŽNÍ OSTROV – 2. díl.
Opět procestujeme ostrov od severu k jihu, od západu na východ.
Budeme se toulat v horách, odpočívat na plážích atd.
Čtvrtek 26. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Černá věž v proměnách času
Beseda Martina Kříže o dominantě Klatov u příležitosti letošního
460. výročí dostavění věže
Šumavský spolek Vimperk společně s barovským spolkem
Heimatverein d Ohetaler Riedlhütte připravily výstavu
Zaniklé sklářské hutě v Bavorském lese a na Šumavě.
Výstava vznikla za podpory EU. Znázorňuje 170 míst zaniklých
sklářských hutí na Šumavě a v Bavorském lese.
Výstava bude zahájena v Městské knihovně Klatovy 2. listopadu 2017
v 18 hodin přednáškou ve společenském sále
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.

www.divadlo.klatovynet.cz

13. 10. pátek od 19.00,
mimo předplatné, divadlo Klatovy
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A J. A. NÁHLOVSKÝM
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné 290,- Kč

15. 10. neděle od 19,30,
předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
LIMBO TOUR 2017
Limbo patří již více než 10 let mezi špičku současného českého jazzu.
S touto kapelou zažijete neobvyklý, autentický večer protknutý původní
originální a pestrou hudbou.
Hrají:
Pavel Hrubý – saxofonista, bassclarinet
František Kučera – trumpet, flugelhom
Taras Voloshchuk – double bass
Dušan Černák – drums
19. 10. čtvrtek od 19.30,
předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Neil Simon
Komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek, které konečně
mohou začít žít po svém.
Režie: Viktor Pavlovič
Agentura Familie
Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendula Křížová / Daniela
Choděrová, Dana Batulková / Kateřina Seidlová, Čestmír Gebouský /
Marcel Vašinka / Libor Hruška
22. 10. neděle v 15.00,
předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
EMMA A TROLLÍ SEN
Petra Johansson
Emma a trollí sen je severská pohádka, ve které se diváci setkají
s trollem Morganem a jeho energickou babičkou. Zavede je za nimi
dívka Emma, která je na prázdninách u své babičky na švédském
venkově.
Režie: Petra Johansson
Divadlo BLAMA
Hrají: Petra Johansson, Michal Šturman, Marcela Nohýnková, Blanka
Zdichyncová
29. 10. neděle od 19.30,
předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
P.R.S.A.
Eugeniusz Szybal
Hořká rodinná komedie a dámská jízda nejen pro ženy.
Režie: Vojtěch Štěpánek
Divadlo Palace
Hrají: Ilona Svobodová, Eva Lecchiová, Kristýna Leichtová, Jana
Bernášková, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek / Richard Trsťan...
Připravujeme na listopad:
9. 11. čtvrtek od 19.30,
mimo předplatné, divadlo Klatovy
prodej vstupenek od 11. září 2017, vstupné Kč: 350/340/330,NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
Božena Němcová
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce k výročí 155 let od
smrti Boženy Němcové
Text a režie: Miloš Horanský
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Voliči v Klatovech volí v těchto
stálých volebních okrscích:
čís.

sídlo okrsku

adresa okrsku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Střední průmyslová škola
MŠ Koldinova
Střední průmysl. škola (bývalá ISŠ)
MŠ U Pošty
Tělocvična Vodojem
MŠ Studentská
ZŠ Masarykova
Gymnázium
Hasičský záchranný sbor
ZŠ Tolstého
MŠ Karafiátová
Reg. centrum soc. integrace
MŠ Máchova
Penzion pro důchodce
Hřiště TJ Luby
Statek Sobětice s.r.o.
MŠ Kal
OV Kydliny
SDH Habartice
KD Točník
SDH Štěpánovice
KD Dehtín
KD Vícenice
OV Otín
OV Tajanov
Myslivna, Tupadly
SDH Drslavice
OV Křištín

nábř. kpt. Nálepky 362
Koldinova 445
Voříškova 526
Sídliště U Pošty 682
Studentská ul.
Studentská 601
Nár. mučedníků 185
Nár. mučedníků 347
Aretinova 129
Tolstého 765
Karafiátová 830
Plánická 174
Máchova 668
Podhůrecká 815
Luby 5
Sobětice 46
Kal 3
Kydliny 2
Habartice 59
Točník 74
Štěpánovice 19
Dehtín 34
Vícenice 16
Otín 17
Tajanov 14
Tupadly 23
Drslavice 1
Křištín 20

Možnost hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat:
1) osobně na podatelně MěÚ (budova nám. Míru 62)
- v tomto případě není písemná žádost vyžadována.
O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. 10. 2017
do 16.00 hodin.
2) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 13. 10. 2017 - pro písemné podání není žádný
předepsaný formulář. Podání může být učiněno v této
formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče,

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Voličský průkaz předá MěÚ voliči nejdříve 15 dnů před
dnem voleb, tj. 5. října 2017, anebo jej zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento
zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně
je možné přistoupit k hlasování.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního
občanství ČR průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Poté
obdrží sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“
volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,
nebude mu hlasování umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Opravy komunikací v měsíci říjnu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici – jedná se o rekonstrukci plynovodního a vodovodního řadu, následně celoplošnou
opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova (vodovod): 10. 7. – 27. 8. - dokončen,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (plynovod): 17. 7. – 11. 8. dokončen,
úsek Smetanova-Žižkova (plynovod): 9. 8. – 15. 9.- dokončen,
Smetanova (plynovod + MK): 31. 7. – 31. 8. - dokončeno,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (MK+VO): 1. 8. – 31. 8. dokončen,
úsek Smetanova-Žižkova (MK+VO): 18. 9. – 15. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici – jedná se
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu,
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.
Termíny provedení:
Kanalizace + vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017 - dokončen,
MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého – jedná se
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu,
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci
veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení:
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017 - dokončen,
MK+VO: 4. 9. – 24. 9. 2017 z důvodu nekvalitního podloží došlo
k jeho sanaci v tl. 40 cm, termín dokončení prodloužen do 27. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce Úzké ulice – rekonstrukce vozovky, chodníku,
parkovacích stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 8. – 22. 10. 2017.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky komunikace.
1. etapa – úsek nábřeží Kpt. Nálepky-Masarykova - dokončena,
2. etapa – úsek Masarykova-Kollárova.
Přístup pro pěší k sousedním domům bude zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci
Štěpánovice – investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s.
Stavbou dojde k uložení stávajících kabelů ČEZ do země, a tím
k odstranění betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely
VO. Proto dojde k postavení dvou nových samostatných sloupů
a lamp VO na komunikaci směr „Sekrýt“.
Termín provedení: červenec-září.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Oprava povrchu komunikace na pp.č. 6596 v obci Pihovice
– odstranění nekvalitního povrchu MK, úprava pláně se zhutněním,
vyrovnání povrchu podkladní vrstvou, položení nového
asfaltobetonu.
Termín provedení v období od 2. 10. do 30. 11.
Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí
investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz,
nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

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

Město Klatovy
zastoupené
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru
v Plánické ul. 3/I, Klatovy
2

- velikost nebytového prostoru je 240 m .

Úzká ulice

foto: Rudolf Lang

Další informace o pronájmu: www.snklatovy.cz
e-mail: snklatovy@snklatovy.cz
telefon 376 312 184, 736 645 218, 602 154 673
- možnost prohlídky a bližší informace na výše uvedených
kontaktech.
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– podzim 2017
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 2. 10. 2017 do 22. 10. 2017 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední
desce, webové stránky města, letáček).
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky,
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou nově na stejných
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené
kontejnery jsou občanům k dispozici v období
od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

Ing. Michael Skrbek
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Podzimní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
2. 10. 2017 – 8. 10. 2017
Lidická ulice,
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbal. hřiště - 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul. - proti Integr. škole,
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí,
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

9. 10. 2017 – 15. 10. 2017
Luby (u jezu),
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště),
Sobětice,
Štěpánovice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks,
Otín,
Vícenice,
Dehtín,
Čínov,
Chaloupky,
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

16. 10. 2017 – 22. 10. 2017
Tajanov,
Zahrádky za Lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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