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Jednání rady města

Život nyní a poté…

Vážení Klatované,
ještě před pár týdny by mne
ani nenapadlo, že na těchto
řádcích se nebudu věnovat
blížícím se Velikonocím
a především památným dnům
spojeným se 75. výročím
osvobození našeho města.
Dnům, kdy skončilo válečné
utrpení lidstva se všemi jeho
důsledky.
Život každého z nás se
proměnil ze dne na den.
Ulice měst ztichly nejdříve
večer, posléze i v denní době.
Ocitli jsme se v naprosto
nové, pro absolutní většinu
z nás naprosto neznámé
situaci. Omezení, zákazy,
závazná doporučení… Stav,
jenž jsme si po značné
volnosti posledních desetiletí
už nedokázali ani představit.
Občas dokonce zaznívá, že
jsme ve válce. Nejsme, náš
život by vypadal úplně jinak.
Ve válce je nepřítel viditelný

a provází ji naprostý rozvrat
všech hodnot a jistot.
V danou chvíli nám jen
pouhým okem neviditelný
„nepřítel“ ukázal, že skutečně nejsme neomezenými
pány. A jako každá krizová
situace, i tato má a bude mít
svoje pozitivní dopady.
Velmi rychle začaly fungovat
krizové štáby na všech
úrovních. Jsem velmi rád, že
se všichni v onen okamžik
zdrželi zbytečné kritiky těch,
co byli nuceni přijímat rychlá
rozhodnutí. A že se v nich
časem chyby najdou, je
jasné. Kdo je však pod
tlakem okamžiku a rychle se
měnících informací nedělá.
Jsem velmi vděčný všem
dobrovolníkům, organizacím
a firmám za nezištnou pomoc
zejména ihned v počátcích
nouzového stavu. Výrazně
tím pomohli na mnoha místech (pomoc seniorům, šití
roušek, výroba ochranných
pomůcek).
V sobotu 21. 3. 2020 bylo
připraveno na osmdesát
pracovníků městského úřadu
během jednoho dne roznést
vládou slíbené roušky do
každé schránky. Přestože
nám dosud nedorazily,
zahalili jste se všichni. Za
ukázněnost a ohleduplnost
Vám všem patří velké
poděkování. Až jednou tento
mimořádný stav pomine,
stanou se pravděpodobně
roušky a i vzepětí domácích
švadlen jeho symbolem a tou
veselejší vzpomínkou.
Nelze však teď zapomínat
ani na to, co bude ve chvíli,

ZDARMA

kdy se život začne vracet do
starých kolejí. Dopady budou
obrovské, zejména v oblasti
ekonomické. Ohroženy jsou
nejen velké firmy, ale především drobní živnostníci, kteří
se ocitli ze dne na den bez
příjmů. Rada města proto
rozhodla o odpuštění nájemného ve svých nebytových
prostorách určených k podnikání. Byl bych velmi rád, aby
se nabídka jimi poskytovaných služeb i nadále zachovala v co nejširším měřítku.
Přestože ekonomika je
naprostým základem, neměli
bychom zapomínat ani na to,
že běžnou součástí našich
životů byla svobodná možnost pracovat, vzdělávat se,
cestovat a poznávat kulturu
druhých zemí. Doufám proto,
že i nyní naprosto pochopitelná striktní opatření na
hranicích pominou ve chvíli,
kdy to epidemiologické
hledisko umožní, a začneme
žít opět tak, jak jsme byli
zvyklí. I když… snad
obezřetněji, s větší pokorou a
vážením si onoho standardu
před „virem“.
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Vážení Klatované,
žádám Vás ještě o notnou
dávku trpělivosti, vzájemné
tolerance a ohleduplnosti
v následujících týdnech. Přeji
Vám hezké velikonoční
svátky a co nejrychlejší
návrat do „běžných“ časů.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Finanční zdraví města
Milí Klatované,
je to již nějaký čas, co
žijeme v nouzovém stavu.
Bezpochyby každého z nás
trápí. Bojíme se o své blízké,
přátele, známé, určitě i sami
o sebe – proč si to nepřiznat?
Bojíme se, aby „nezmizel
svět“, který jsme doposud
znali a který byl, jakkoliv
jsme si občas stýskali na to
či ono, krásný. Bojíme se
vlastně o život, který jsme
žili, protože jej nechceme
ztratit, nechceme se „probudit do jakési jeho absurdní
orwellovské podoby plné zákazů a příkazů...“.
A proto bych Vám dnes rád nejprve popřál zdraví. Zdraví
a sílu překonat všechna úskalí, která současný stav přináší.
A zároveň naději a víru. Vybavují se mi slova, jež známe
z jiných souvislostí, pohříchu politických a také osudových:
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu (hříchy
našimi na hlavy naše uvedeného) vláda věcí tvých k tobě
se zase navrátí, ó lide český!“ Přestaňme se bát.
Nepodceňujme však nebezpečí, které tu číhá. Ale
nečekejme jen, až „pomine“. I v časech těžkých chceme žít
jako slušní, svobodní lidé, kteří mají svou budoucnost ve
svých rukou, kteří ví, co je svoboda a jakou má cenu. Proto
jsou schopni dočasně cosi obětovat a uvědomují si, že
součástí té „ceny“ je i určité riziko - riziko žití.
Opakovaně dostávám otázku, v jaké finanční kondici je
město Klatovy dnes, myšleno v této „koronavirové“ krizi.
Odpovídal jsem na ni i na posledním jednání rady města.
Stejnou odpověď dám i nyní:
a) K pondělku 6. 4. 2020 máme na svých účtech celkem
354,5 mil. Kč, z toho v tzv. „rozpočtové činnosti“
332,7 mil. Kč, v tzv. „hospodářské činnosti“ 21,8 mil.
Kč. Oproti počátku roku držíme o 6,9 mil. Kč více.
b) Vývoj sdílených daní zatím žádnou reakci na stav nouze
nezaznamenal a ani nemohl. Podíl sdílených daní je,
zjednodušeně řečeno, dán „procentem“, který městu na
státním inkasu sdílených daní náleží. Příjem z titulu
sdílených daní činí ke konci března 82,0 mil. Kč, což je
o 2,9 mil. Kč více než v roce minulém.
c) Očekáváme však, že dojde k propadu příjmů ze
sdílených daní. V této chvíli je těžké, spíše nemožné,
zjistit jeho skutečnou výši. Pokud budeme vycházet z dat
rozpočtu státu, který ministerstvo financí předložilo
v minulých dnech (počítá se schodkem státního rozpočtu
ve výši 200 mld. Kč), pak by zřejmě městu Klatovy
„chybělo“ okolo 30-35 mil. Kč. Naše aktuální
rozpočtová rezerva po posledním rozpočtovém opatření
je cca 160 mil. Kč. Měla by tedy výpadek příjmů pokrýt.
Řešit však nebudeme pouze stranu příjmů, bezpochyby
budou (a již i jsou) mimořádné výdaje spojené se stavem
nouze. I s těmi bychom si měli poradit. Uvidíme však,

jak dlouho bude trvat stav nouze a jak rychle se
ekonomika vzpamatuje po jeho skončení. Musíme být
proto opatrní.
d) Proto jsme v minulých dnech neprodleně uskutečnili
jednání se správci důležitých rozpočtových kapitol
a s příspěvkovými organizacemi. Je nutné obezřetně
hospodařit, omezit zbytné výdaje, zároveň se však
rozumně předzásobit (např. hygienickými prostředky).
e) Trváme však na tom, aby projekty a akce, o nichž
jsme již rozhodli, byly průběžně realizovány.
Nechceme, aby se zastavily práce např. na opravách
komunikací, na výstavbě poldru v Lubech, na revitalizaci
Křížové cesty, na rekonstrukci budovy „eroplánu“, na
vodovodu a kanalizaci v Dehtíně. Naopak bychom rádi,
aby byly některé investiční akce urychleny, aby začaly
dříve – např. rekonstrukce kulturního domu, rekonstrukce topení na ZŠ Tolstého. Město Klatovy
může přispět místní ekonomice i tím, že své vlastní
projekty a akce udrží v chodu navzdory
„koronavirové krizi“ – samozřejmě dokud to půjde.
Abychom dokázali naplnit svá předsevzetí, musíme být
schopni finanční situaci nejen monitorovat, ale i přiměřeně
řídit. Proto rada města přijala opatření ve vztahu k rozpočtu
města a příspěvkových organizací. Co se rozpočtu města
týče, veškeré mimořádné výdaje budou účtovány a financovány z tzv. rezervy na krizové stavy. Přehled o mimořádných výdajích musí zajistit i naše organizace. Dodržování
rozpočtu je zákon. Důraz ale klademe také na vyjádření
správné výše úspor u organizací, jichž se dotkla omezení
daná nouzovým stavem: krytý bazén není v provozu, ve
školách se neučí, knihovna i kulturní dům jsou zavřeny…
Situaci budeme průběžně sledovat. Určitou „mezirozvahou“ budou mimořádné operativní rozbory
hospodaření, které budou realizovány z účetních závěrek
k 30. 4. 2020. Dle rozhodnutí rady města musí být
připraveny do 10. 5. 2020. Věřím, že nám umožní věcně
zhodnotit stav a přijmout nezbytná opatření „jak dále“.
Analogicky budeme postupovat i ve vztahu k obchodním
organizacím, v nichž držíme obchodní podíly.
Samostatnou kapitolou jsou opatření, která město
Klatovy přijímá a přijme ve vztahu k občanům,
podnikatelům, firmám. Příklady? Z rozpočtu města je
placena hygienizace základních a mateřských škol, letáky
s informacemi pro občany, ochranné roušky… Rada města
schválila snížení nájemného o 100 % nájemcům nebytových
prostor v majetku města, kterým bylo v důsledku vyhlášení
nouzového stavu znemožněno provozovat jejich činnost,
obchod, služby, a to po dobu nouzového stavu. Jsme rádi, že
toto opatření má širší podporu v zastupitelstvu města.
Přeji Vám vše dobré a věřím, že se brzy vrátíme ze stavu
nouzového do stavu normálního. Možná trochu moudřejší,
se zkušeností. Velký dík však již dnes patří všem, kteří
nezištně pomáhají.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Kulturní a společenské (ne)dění v koronadobě
Vážení občané,
bohužel město Klatovy muselo
vzhledem k aktuální situaci do
konce dubna zrušit všechny
kulturní a jiné hromadné akce,
které jsme pravidelně každoročně pořádali. Jde například
o „Brány památek dokořán“,
část programu Mezinárodního
festivalu komorní hudby či
tradiční velikonoční trhy s programem na náměstí. Mrzí nás,
že se uvedené akce nemůžou
uskutečnit. Velikonoce patří
mezi tradiční svátky, ale v letošním roce jsme je museli
všichni oslavit v soukromí. Jak
to bude vypadat s pořádáním akcí v květnu či červnu, to budeme
průběžně vyhodnocovat. Sledujte v tomto ohledu webové stránky
města, facebookový profil a regionální média. Jakmile to situace
umožní, začneme akce opět pořádat. Je možné, že zpočátku to
bude jen pro omezený počet návštěvníků. Obdobně jsou na tom
i další organizátoři – muzea, galerie, divadla i různé spolky.
V zájmových organizacích jsou lidé, jež spojuje zpravidla
společný koníček, kterému se můžou nyní věnovat jen omezeně.
Věřím, že v době, kdy není možno užít si kulturu či sport jak
chceme, najdete alespoň nějakou náhradu třeba v podobě četby
dlouho odkládané knihy či v individuálním sportování. Každý
z nás si musí najít něco pozitivního. Dá se například chodit do
přírody, byť ne hromadně. Pravda, v poslední době bývá zvláště
za pěkného počasí v parcích i v lese více lidí, než obvykle.
Vyhnout se dá ale s přehledem.

Zaregistroval jsem celou řadu nových výrazů, které se v souvislosti s výskytem viru v poslední době objevily, například
koronadoba. I v Klatovech máme „rouškovníky“, tedy stojany,
kam lidé dávají ušité roušky, které sami vytvoří, a další si je
mohou vzít pro svoji potřebu. Je třeba poděkovat všem, kteří
je doma či ve firmách šijí. Vyrábí je nyní třeba i v městském
kulturním středisku. Velké poděkování patří všem lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří zajišťují nákupy či obědy
pro osamocené seniory a samozřejmě všem občanům a rodinám
za solidaritu mezi sebou a dodržování hygienických nastavených
pravidel. Mějte, prosím, trpělivost.
Přeji nám všem, aby koronadoba co nejdříve skončila a věci
se zase vrátily do normálních kolejí. Nyní nám nesmí chybět
nezbytná dávka nadhledu a humoru.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních
opatření:
• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů.
• Směsný komunální odpad odkládejte do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic, kontejnerů).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po
použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím
vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu,
který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo popelnice/kontejnery. Chráníte tak
zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem
a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.
Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:
• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob
v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte
do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění
(nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete
dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit.
Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel
až pak dejte do popelnic/kontejnerů na směsný komunální odpad.

• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví
„popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem
a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.
Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19:
• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob
s prokázaným onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na
odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění
(nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete
dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit.
Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel
až pak dejte do popelnic/kontejnerů na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví
„popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem
a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné
odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro
pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Opravy komunikací v dubnu a květnu 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
ZAHRADNÍ - úsek Karafiátová - Milady Horákové
Termíny provedení:
Plynovod (investor Gasnet): 3. 3. – 31 . 3. 2020 - hotovo,
Vodovod: 23. 3. – 10. 4. 2020 - hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 1. 4. – 30. 4. 2020.
ZAHRADNÍ - úsek Milady Horákové - „obytná zóna“
Termíny provedení:
Vodovod: 11. 4. – 15. 5. 2020,
Plynovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*),
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).
Stavba v Zahradní ulici bude provedena za úplné uzavírky vozovky
po výše uvedených úsecích. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
MÁNESOVA - úsek Zahradní - odbočka k čp. 795
Termíny provedení:
Komunikace+VO+T-Mobile: 4. 5. – 31. 5. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
MÁNESOVA - úsek od čp. 795 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení:
Vodovod-úpravy hrnečků: 23. 3. – 9. 4. 2020.
Plynovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*).
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).
Fráni Šrámka - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení:
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020,
Vodovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*).
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).
Fráni Šrámka - úsek od čp. 636 po čp. 647
Termíny provedení:
Plynovod: 7. 4. – 22. 4. 2020,
Vodovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*).
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
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.

14. 4.– 19.4. Žebnická traktoriáda 2/2
21. 4. – 26.4. Oslava 95 let SDH Kozí
28. 4. – 3. 5. Šumavský sraz motocyklů Dněpr-Ural
5. 5. – 10. 5. Memory Radek 2019
12. 5. – 17. 5. Setkání na Bartoloměji u Běšin
19. 5. – 24. 5. oslava SDH Chodská Lhota
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

Fráni Šrámka - úsek od čp. 637 po čp. 626
Termíny provedení:
Plynovod: 22. 4. – 30. 4. 2020,
Vodovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*).
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).
Fráni Šrámka - úsek od čp. 631 po čp. 627
Termíny provedení:
Plynovod: 4.5. – 11. 5. 2020,
Vodovod: termíny budou upřesněny podle aktuálního stavu (*).
Komunikace+VO+T-Mobile: termíny budou upřesněny podle
aktuálního stavu (*).
(*) Poznámka: vzhledem k aktuální situaci platí zákaz odstavování
odběratelů od dodávek plynu, a proto může dojít ke změnám
v uvedených termínech.
Chodníky v ulicích Hlávkova a Cibulkova
Termín provedení: 2. 4. – 30. 4. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Chodník+VO v ulici Čapkova – před budovou pozemkového úřadu
Termín provedení: 13. 4. – 5. 5. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 2. etapa (ulice Krátká
+ MK před čp. 494-497) – vozovky, parkovací plochy, odvodnění,
veřejné osvětlení, stezka pro pěší a cyklisty, T-Mobile.
Termín provedení celé stavby: 13. 3. – 25. 6. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovek a chodníků.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Dehtín
Probíhá výstavba na návsi v obci. V dubnu bude cca na tři týdny (od 6. 4.
2020) uzavřena silnice na Malechov.
Přístup i příjezd majitelům sousedních nemovitostí bude umožněn.
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 hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
A POMOC
Chtěli bychom poděkovat všem za spolupráci a materiální pomoc
v našem regionu: Skautské středisko Královák Klatovy,
středisko Javor Klatovy, Joka – Petr Frydrych - Klatovy, Krejčovství
Ramona, VKUS – výrobní oděvní družstvo Klatovy,
Šárka Rajtmajerová, Ferrum Klatovy, Hautex s.r.o.,
Nehtové studio – Pražská 119, Klatovy, Eva Slabá, DDM Klatovy,
Mgr. Anna Moudrá, Jaroslava Kudrnková, A.D. Creative Pavel Jarolím, vietnamská komunita v Klatovech, Dobrovolnické
centrum ADRA Klatovy, Dorestam s.r.o. Klatovy. Další budou
doplňovány na webu města.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚÚ
S účinností od 16. 3. 2020 jsou úřední hodiny MěÚ
Klatovy stanoveny takto:
Pondělí
10-11 h a 15-17 h
Středa
10-11 h a 15-17 h
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu prosím
v maximální možné míře využívejte telefonickou nebo
e-mailovou komunikaci s našimi úředníky.

OMEZENÍ PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL
V KLATOVECH
S účinností od 19. 3. 2020 je
docházka do mateřské školy
umožněna jen dětem, jejichž zákonní
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie,
poskytovatelů zdravotnických
služeb, orgánů ochrany veřejného
zdraví, příslušníků ozbrojených sil,
zaměstnanci obcí a krajů vykonávající
sociální práci a poskytovatelů
sociálních služeb.

NÁKUPY PRO
SENIORY
Město Klatovy nabízí zajištění
nezbytných nákupů základních
potravin a léků seniorům nad
65 let, kteří nemají možnost sami
nebo prostřednictvím rodinných
příslušníků si nákup obstarat.
Pro tyto potřeby jsou vyčleněny
dvě telefonní linky s provozní
dobou 8-17 h: 376 347 118
a 376 347 101. Jste-li v situaci,
že nutně potřebujete obstarat
základní nákup, obraťte se prosím
na výše uvedená tel. čísla.

ODLOŽENÍ POVINNOSTÍ
SPOJENÝCH S POPLATKEM
ZA ODPADY A ZE PSŮ
Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako
správce místního poplatku za komunální odpad
a místního poplatku ze psů rozhodl prominout
poplatníkům zmíněných poplatků pokutu spojenou
s pozdním splněním ohlašovací povinnosti a zvýšení
poplatků spojené s jejich pozdní úhradou, dojde-li
ke splnění povinností nejpozději dne 30. 6. 2020.
V důsledku tohoto rozhodnutí se termín pro
ohlášení a splatnost místního poplatku za
komunální odpad posouvá do 30. 6. 2020. Stejně
tak splatnost místního poplatku ze psů je stanovena
do 30. 6. 2020. Vše bez jakýchkoliv sankcí.
Pro ohlášení poplatku za odpad využijte prosím
elektronické formuláře, které jsou k dispozici na
webu města.
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V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
SE LZE PROKAZOVAT
PROPADLÝM OBČANSKÝM
PRŮKAZEM NEBO PASEM
V době nouzového stavu se lze prokazovat občanským průkazem, pasem nebo cestovním dokladem, jehož platnost skončila
po 1. 3. 2020. Obdobně to platí i pro řidičské průkazy.
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů doporučuje Ministerstvo vnitra aplikovat
následující postup:
Pokud Vám skončila platnost občanského průkazu, cestovního
pasu nebo řidičského průkazu po dni 1. 3. 2020 v době platnosti
nouzového stavu, nemusíte tento doklad odevzdávat a žádat
o vydání nového. Doklad můžete i nadále používat a prokazovat
jím totožnost, případně oprávnění k řízení motorových vozidel.
O vydání nových dokladů si požádáte po skončení nouzového
stavu. Toto opatření se týká i vydávání nových občanských průkazů po dovršení 15 let. K prokazování totožnosti však primárně
využívejte ten doklad, který je dosud platný.
Toto opatření platí pouze na území České republiky. Podrobné
informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

ZÁKAZ
KONÁNÍ
SVATEB
Po dobu trvání zákazu
volného pohybu nelze
konat sňatečné obřady,
neboť na ně nedopadá
žádná z výjimek zákazu
volného pohybu osob
vymezená v usnesení
vlády. Uzavření manželství totiž nelze považovat za neodkladnou
úřední záležitost.

ZRUŠENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V DUBNU 2020
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme rozhodli o zrušení všech kulturních akcí
pořádaných městem Klatovy a jeho organizacemi v dubnu 2020. Poděkování patří všem,
kdo se dlouhodobě věnovali jejich přípravě. Věříme, že se v dalších měsících budeme
moci opět společně setkávat. Zároveň město Klatovy ruší část koncertů Mezinárodního
festivalu komorní hudby 2020 v těchto termínech: 16. 4., 28. 5. a 18. 6. 2020. Věříme, že
Vás budeme moci přivítat na koncertech podzimní části, která bude zahájena
17. 9. 2020 v děkanském kostele programem „Umění koloratury“.

SNÍŽENÍ NÁJMU V NEBYTOVÝCH PROSTORECH
Rada města na zasedání 31. 3. 2020 rozhodla o 100% snížení nájmů v nebytových prostorech
v majetku města všem, kterým bylo v důsledku vyhlášeného nouzového stavu znemožněno
provozovat svoji činnost, obchod nebo služby v daném prostoru, a to po dobu trvání nouzového
stavu. Je to vstřícný krok a podpora těch, kteří dlouhodobě v městských prostorech fungují.
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OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě
mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou
činnost z důvodu péče o:
•

dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na
základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce
COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

•

nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby
alspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou
0navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření
infekce COVID-19, nebo

•

osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou
závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona
o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče
z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného
opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den
Podání žádostí na Ministerstvu průmyslu a obchodu:
•

prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

•

e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně
příloh na adresu fpmo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

•

originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.
Bližší informace a návod na vyplnění žádosti, včetně interaktivního formuláře je možné získat
na www.mpo.cz/osetrovneOSVC.

PROVOZ ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Na našich webových stránkách zveřejňujeme a průběžně
aktualizujeme přehled zdravotnických zařízení na území
města a jejich provozní doby (lékárny, praktičtí lékaři,
specializované ordinace).

DOBROVOLNICKÁ
POMOC
Pokud můžete nabídnout pomoc,
vyplňte prosím webový formulář na
www.klatovy.cz nebo volejte od
8 do 14 h na tel. 376 347 216.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápisy dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech budou probíhat od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Podrobné informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol a v tištěné
podobě v ředitelnách všech základních škol.

PARKOVACÍ PRŮKAZY
PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Při nutnosti vyřízení parkovacího průkazu doporučujeme
žadatelům, které vnímáme aktuálně jako ohroženou skupinu klientů, nejprve telefonickou konzultaci na tel. číslech
376 347 259 nebo 376 347 413. Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví žadateli doporučí nejvhodnější
dobu k návštěvě úřadu tak, aby zde nemusel čekat spolu
s dalšími klienty.

ŽÁDOSTI O BYTY
V DOMECH
PRO SENIORY PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU
Termín na prodloužení stávajících
žádostí o přidělení bytů v Domech
pro seniory v Podhůrecké či Masarykově ul. v Klatovech se prodlužuje do
30. 6. 2020. Žádosti je možné aktualizovat též e-mailem na adrese
mhamhalterova@mukt.cz.

Sledujte aktuální informace na našich
webových stránkách www.klatovy.cz, Facebooku
a regionální televizi FILMpro.
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