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ZDARMA

Vážení Klatované,

již několik týdnů vzhledem 
k šíření koronaviru jsme nuceni 
trpělivě přijímat řadu omezení. 
Zásadně ovlivňují naše životy. 
Výrazně zasáhly do navyklého 
pracovního režimu. Děti přišly 
o nenahraditelné každodenní 
sociální kontakty se svými 
vrstevníky. Jejich vzdělávání se 
přeneslo do virtuálního světa. 
Musíme se obejít bez pro nás 
naprosto přirozených volnoča-
sových aktivit. Je to nepří-
jemné. Nic však ve srovnání 
s fatálními dopady do podnika-
telské činnosti. Zejména živ-
nostníci a menší firmy bojují 
doslova o přežití. 

A tak uprostřed těchto sta-
rostí a díky nemožnosti scházet 
se, proběhly v „tichosti“ také 
dva státní svátky, připomínající 
přelomové chvíle pro naši čes-
kou a československou státnost. 
Po 28. září a 28. říjnu si za pár 
dní ve svých vzpomínkách 
oživíme události 17. listopadu. 
Den boje za svobodu a demo-
kracii má společný základ. Byť 
oba 17. listopady od sebe dělilo 
50 let, u obou hráli hlavní roli 

studenti. Mladí lidé, kteří si již 
dál nechtěli nechat líbit život 
v totalitní, nesvobodné společ-
nosti. V r. 1989 se k nim po-
stupně přidávali téměř všichni. 
Díky tomuto vzepětí dnes žije-
me ve svobodné a respektované 
zemi. Zemi, kde si můžeme bez 
obav a perzekucí užívat i tradič-
ní křesťanské svátky. Ty nej-
hezčí, Vánoce, se kvapem blíží.

Nejde však jen o Štědrý den, 
na který se především děti 
nesmírně těší. Kouzelnou 
atmosféru jim dodává již 
adventní čas, kdy se ulice měst 
halí do slavnostního hávu. 
Nejinak tomu bude i letos. Jen 
s vysokou mírou pravděpodob-
nosti trochu jinak. Chtěl jsem 
napsat smutněji. To bychom 
však připustit neměli. Vždyť 
odborníci často zmiňují, že 
pozitivní myšlení a dobrá 
nálada je významnou prevencí 
proti nepříjemné chorobě. 

Dobře vím, že vaše domovy 

a zahrady pravidelně krášlí roz-
manitá vánoční výzdoba. Rád 
se po večerech ulicemi prochá-
zím a pozoruji to, co jste nejen 
pro sebe, ale i Vaše sousedy 
nachystali. O první adventní 
neděli 29. listopadu v 18.00 
hodin spolu s místním panem 
farářem Jaroslavem Hůllem 
rozsvítíme vánoční strom na 
klatovském náměstí. Spolu 
s ním se rozzáří i výzdoba v uli-
cích. Dovolíme si Vám popřát 
vše dobré prostřednictvím tele-
vize a sociálních sítí. 

A proto bych Vás, milí Kla-
tované, chtěl vyzvat a o něco 
požádat. Přidejte se k nám 
a pojďme naše město slavnost-
ně nasvítit společně. Blížící se 
vánoční čas se svojí neopako-
vatelnou kouzelnou atmosférou 
za to rozhodně stojí.  

Přeji Vám pevné zdraví.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města



kolejí. Že styl života, který musíme vést nyní, tu není 
napořád!

Nahlédneme-li do krásné knihy, kterou město vydalo před 
deseti lety a nazvalo ji prostě: KLATOVY, snadno zjistíme, že 
před 400 lety Klatovy a celou zemi sužovala občanská válka. 
Na straně jedné stáli „císařští“ (včetně katolických ligistů, 
v jejichž čele byl bavorský vévoda Maxmilián), na straně 
druhé „čeští stavové“ (možná bychom mohli říkat „královští“, 
protože podporovali českého zimního krále Fridricha 
Falckého). Klatovy, s primasem Danielem Korálkem, 
podporovaly české stavy. Jaký byl život Klatovanů v oné 
době? Nelehký. Do města sice „na ochranu“ vložil menší 
posádku stavovský generál Mansfeld, ale ta zdaleka nestačila 
na to, aby město, spolu s jeho vlastní vojenskou hotovostí, 
uhájila. Poté, co koncem září padl do rukou „císařských“ 
Písek a město bylo vyrabováno a měšťané vražděni, poté, co 
padla Sušice (obsadil ji se svým vojskem Marradas), bylo 
Klatovanům jasné, že se smrtelné nebezpečí krutě blíží. 
Město prosilo stavy o pomoc, ta však nepřišla. 13. 10. 1620 se 
proto vzdalo generálu Marradasovi. Díky vyjednávání 
primase Korálka však získalo „generální pardon“, z města 
mohla svobodně odejít Mansfeldova posádka, hotovost 
i okolní šlechta, která zde v krizi nalezla útočiště. Měšťanům 
bylo slíbeno „živobytí a svobodné obchody a živnosti“ ve 
stejném rozsahu jako před rokem 1618. Byla tu osazena 
bavorská posádka, která zde zůstala až do září následujícího 
roku a stála „nás“ tehdy téměř 8 tisíc zlatých. Co víc? Cestou 
na Bílou horu  městem a okolo města vojsko bavor-
ského vévody Maxmiliána a cestou zpět, z vítězné bitvy, která 
na staletí předurčila vývoj české historie, toto vojsko přibylo 
opět. Vévoda dokonce Klatovy 20. 11. 1620 „navštívil“. 
Doprovázelo jej 1 200 jezdců, 2 000 mušketýrů, 1 500 vozů 
válečné kořisti naloupené v české metropoli… musela to být 
neuvěřitelná podívaná, úzkost a strach tehdejších obyvatel 
byly téměř bezmezné. Jaká je naše budoucnost? A vrátí se 
svět, který jsme znali? My dnes víme, že svět, který znali, se 
nikdy nevrátil, ale po „přejití vichřic hněvu“ se narodil svět 
nový, v kterém se naučili žít. Vrátila se jim láska, naděje, víra. 
Ty potřebujeme, abychom šťastně žili.

Jakkoliv se nám dnes jeví naše situace nelehká a záhy 
budeme „dopočítávat“ ekonomické ztráty, není s tím, co před 
400 lety prožili naši předci v Klatovech, v Pošumaví, na 
Šumavě, srovnatelná. Žijeme v bezpečí, stále funguje veškerá 
infrastruktura, kterou potřebujeme, máme co jíst a můžeme 
se omezeně „bavit“. Vládneme si sami. Možná je dobré 
připomenout si „historické perspektivy“, abychom zbytečně 
nelkali sami nad sebou. Abychom si uvědomili, kdo jsme 
a kam jdeme, jak říkají filosofové. A napomáhali tomu, každý 
svým drobným dílem, aby ono pověstné světlo na konci 
tunelu zářilo čím dál více jasněji. Až se rozzáří naplno, bude 
to znamenat, že jsme z onoho koronavirového tunelu venku. 
A na to se těším, Vy jistě též. Proto přeji pevnou naději, 
radost, zdraví, sílu, odvahu, štěstí, abychom se o Vánocích 
mohli sejít v dobrém.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

prošlo

Dámy a pánové, milí Klato-
vané, přátelé z Pošumaví,

až jednou budou naši po-
tomci psát historii naší doby, 
jistě v ní nemalou roli při-
soudí koronavirové epidemii, 
která dusí naši zemi již víc 
než půl roku a která zdaleka 
neodchází. Nejsme v tom 
sami, stejně tak je postižen 
prakticky celý svět. Covid, 
koronavirus, pandemie – to 
vše se nesmazatelně promítne 
i do našich duší a do naší 

osobní zkušenosti. Nechci nyní spekulovat na téma, jak, jak 
moc a proč a co vše způsob řešení této krize vypovídá o nás 
samých, moderních lidech počátku 21. století Věřím však, že 
nezapomeneme na to, co dělá náš život krásným (a někdy 
i strašným) – jsou to naše vztahy, kontakty, radost z toho, že 
se vidíme, že si povídáme, že spolu žertujeme, prostě jsme. Je 
to kultura našeho života, kterou přijímáme za samozřejmou, 
ale samozřejmá není. Nezapomeňme na to. Snažíme se 
respektovat všechna ta četná epidemiologická opatření, 
zřejmě nutná, která však komplikují náš život. Hledejme na 
všem špatném alespoň trošku dobrého a těšme se na to 
a trvejme na tom, že brzy se svět musí vrátit do správných 
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Vážení občané,

klatovský betlém, který 
vytvořil v loňském roce místní 
řezbář Petr Štýs, bude 
v letošním roce o něco větší. 
Na jeho rozšíření se podařilo 
zajistit finanční prostředky 
již z výtěžku 9. ročníku 
Klatovského klášterního 
bazaru. Pan Štýs připravil pro 
betlém opět v životní velikosti 
figury Tří králů, pasáčka 
a oveček. V roce 2019 vy-
tvořil základní část tvořenou 
dřevěnou stájí s figurami sv. 
Josefa, Panny Marie, Ježíška 

v jesličkách a soch volka a osla. V této podobě jste si ostatně 
mohli betlém vloni v době adventu prohlédnout. Stavění 
betlému navazujeme na tradici první poloviny 13. století, která 
je spojována s příběhem Františka z Assisi. Ten na Vánoce 
zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty. 
V Čechách se v kostelích objevují jesličky v 16. století 
a v průběhu 18. století se betlémy dostávají do domácností. 
Betlémářství se těšilo v minulosti velké oblibě zvláště na 
Šumavě a v Pošumaví. Po roce 1989 se této činnosti zase začali 

řezbáři věnovat, a tak vzniklo mnoho nových velkých betlémů 
v řadě obcí a měst. Mezi nejznámější v našem regionu patří 
mechanický betlém v Sušici, další najdeme ve Velharticích, 
Kašperských Horách, v Chanovicích apod. Jsem velmi rád, že 
mezi města a obce se „svým“ betlémem zařadilo i naše město. 
Tento rok bohužel příliš nepřeje setkávání lidí ani kulturním 
akcím, a tak se betlém v životní velikosti stane na klatovském 
náměstí spolu s vánočním stromem určitou jistotou. Věříme, že 
se vám rozšířený betlém a výzdoba bude líbit a zpříjemní tak 
nám všem vánoční atmosféru.

Rozsvícení klatovského vánočního stromu bude možné 
sledovat on-line první adventní neděli 29. listopadu v 18 hodin 
na facebookovém profilu města a také prostřednictvím vysílání 
regionální televize Filmpro. Akce „Voňavá adventní neděle“, 
kterou každoročně pořádáme první adventní neděli v sále 
Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech, se 
neuskuteční. Co se týká adventních trhů v době od 13. do 
23. prosince, rádi bychom je uspořádali. Jejich podoba však 
bude záviset na tom, co nám umožní vládní nařízení 
v souvislosti s pandemií koronaviru. O podobě trhů Vás 
budeme informovat.

Také jubilejní 10. ročník Klatovského klášterního bazaru 
bude trochu jiný. Plánujeme jej uspořádat tentokrát v neděli 
13. prosince na klatovském náměstí jako součást trhů. Samo-
zřejmě i v tomto platí, že budeme limitováni nařízením vlády. 
Rada města rozhodla, že výtěžek bude určen na nákup poloho-
vacích lůžek pro Domov pokojného stáří Naší Paní Oblastní 
charity Klatovy. Zároveň je možné na tento účel přispět jakou-
koliv částkou na účet k tomu určený 30031-821048319/0800. 

Přeji Vám pevné zdraví a vše dobré. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Pod vánočním stromem budou nové figury

Lesy města Klatov, s.r.o. 
nabízejí za výhodné ceny 

jehličnaté palivové dříví v délce od 2 m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570 

nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.
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Kurzy tance pro mládež i dospělé jsou do 
konce roku 2020 přerušeny. Náhradní termín 
bude oznámen. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Pokud by nebylo možné 
z vážných důvodů taneční kurz v náhradním 
termínu dokončit, na vyžádání vracíme 
poměrnou část kurzovného.

MKS děkuje za pochopení.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

Vážení diváci,

vláda ČR s účinností ode dne 12. října 2020 svým usnesením ze dne  8. října 2020 zakazuje koncerty a jiná 
hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení.

Sledujte webové stránky a FB divadla, kde Vás budeme průběžně informovat o náhradních termínech.
Po dobu uzavření divadla bude uzavřen i předprodej vstupenek. 
Přeložená představení - vstupenky zůstávají v platnosti.       
O nových termínech jednáme. Vše se snažíme přeložit do konce roku 2020. 
Zrušená představení a koncerty - vstupenky budeme vracet po znovuotevření divadel a předprodeje.
Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení.

Stálá divadelní scéna Klatovy

Uzavření divadla - prohlášení 

Informace a celý program nalezete na www.divadlo.klatovynet.cz

Informace o konkrétních akcích 
a vrácení vstupenek naleznete na

 , .www.mksklatovy.cz vstupenky@mksklatovy.cz

Vstupenky na filmová představení 
zůstávají v platnosti nebo je možno 

vrátit v předprodeji KD 
od 8.00 – 13.00 hodin.

V souladu s nařízením vlády 
jsou od pondělí 

12. 10. 2020
 zrušeny 

veškeré kulturní akce 
v kulturním domě a současně 
jsou zrušena veškerá filmová 
představení v kině Šumava.
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Péče o stromy v majetku města Klatovy 
Město Klatovy se zapojilo do systému inventarizace stromů na 
pozemcích ve svém vlastnictví. V uplynulých letech byla 
společností SafeTrees, s.r.o. prováděna kompletní inventarizace 
stromů v rámci města, která byla ukončena v roce 2020. 
V dalších letech bude probíhat aktualizace již zjištěných dat 
tak, aby odpovědným pracovníkům byla k dispozici aktuální 
data o zdravotním stavu, vitalitě, bezpečnosti a řadě dalších 
parametrů. Tyto výstupy jsou pak mimo jiné i podkladem pro 
rozhodování o zásazích do jednotlivých stromů, případně 
o jejich kácení. Databáze stromů v základní podobě je veřejně 
přístupná na . Pro potřeby města 
a městského úřadu je k dispozici rozšířená verze. Celkem je 
k 30. 10. 2020 na území města (bez integrovaných obcí a bez 
parků) evidováno 6 370 ks stromů. 

V roce 2019 byla provedena „údržba“ tří památných stromů, 
které rostou na území Klatov. Jedná se o javor stříbrný (Acer 
saccharinum) rostoucí na křižovatce mezi KD Družba 
a sokolovnou, o dub letní (Quercus robur) rostoucí před 
Zdravotnickou školou a dub letní (Quercus robur) rostoucí Na 
Pazderně. U všech stromů byl proveden tzv. zdravotní řez, kdy 
byly ořezány suché větvě, zarovnány různé zlomy a poško-
zení, byly opraveny bezpečnostní vazby a další opatření pro 
maximální zachování a udržitelnost stromů. 

Podobným způsobem byly v roce 2020 ošetřeny stromy 
rostoucí na nábřeží Kpt. Nálepky, na pravém břehu Drnového 
potoka mezi ulicemi Kollárovou a Dukelskou. V listopadu 
tohoto roku bude provedena údržba stromů ve stejném úseku na 
levém břehu Drnového potoka.

Tyto činnosti jsou prováděny specializovanými firmami 
s velkým důrazem na to, aby nedocházelo k poškozování 
dotčených stromů a aby všechny zásahy byly prováděny 
v souladu se zásadami správné péče o veřejnou zeleň. Město 
Klatovy vynakládá na tyto činnosti ročně nemalé finanční 
prostředky. V některých případech jsou využity i prostředky 
z různých dotačních programů v rámci životního prostředí.

Bohužel jsou i případy, kdy ani ta nejlepší péče nezaručí 
trvalé zachování některých stromů. Pokud stromy dosáhnou 
fyziologického stáří, díky působení řady biotických 
i abiotických činitelů se mohou stát nebezpečnými pro své 
okolí, především pro osoby, tedy pro nás občany a návštěvníky 

www.stromypodkontrolou.cz

našeho města, pohybující se na veřejném prostranství v jejich 
okolí. Po pečlivém zvážení kompetentních pracovníků, někdy 
i na základě podpůrného znaleckého posudku, dochází 
k odstranění takových stromů. 

V předchozích letech byly z významnějších stromů 
odstraněny např. vrba u studánky pod nemocnicí, vrba v parku 
Pod Valy, beňovská lípa a řada dalších. V letošním roce byla 
poražena jedna lípa v aleji mezi Otínem a Předslaví, která 
představovala vážné nebezpečí pro své okolí, zejména 
projíždějící vozidla, byly vyporáženy staré nahnilé vrby před 
budovou Povodí Vltavy, s.p. v Tajanově a řada dalších. 
V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny je vždy při 
odstranění jakéhokoliv stromu nařízena a realizována náhradní 
výsadba, a to minimálně v poměru 1 : 1, tedy za jeden 
odstraněný strom minimálně jeden nově vysazený.

V nejbližší době nás mimo jiné čeká likvidace dvou vzrost-
lých stromů trnovník akát (Robinia pseudoacacia) v parku Pod 
Valy. Jeden z těchto stromů byl již několikrát ošetřen a nadále 
výrazně prosychá, druhý vážně ohrožuje nově opravenou zeď 
nad parkem a budovy za ní stojící. I za tyto stromy bude na 
místě provedena náhradní výsadba stromů nových.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Beňovská lípa těsně před pokácenímBeňovská lípa těsně před pokácením

Prosychající akát Pod ValyProsychající akát Pod Valy

Akát v parku Pod Valy 
ohrožující stabilitu zdi 
a přilehlé budovy

Akát v parku Pod Valy 
ohrožující stabilitu zdi 
a přilehlé budovy

Lípa v aleji mezi Otínem a Předslaví po pokáceníLípa v aleji mezi Otínem a Předslaví po pokácení
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Plánované opravy komunikací v roce 2021
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje plošné opravy po-
vrchů místních komunikací ve městě Klatovy a integrovaných 
obcích.

Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci 
v každém roce, schvaluje rada města. Finanční prostředky, 
které město každoročně na opravy poskytuje, schvaluje 
zastupitelstvo města. Pro rok 2021 je schválena finanční částka 
na údržbu komunikací stejně jako pro rok 2020 ve výši 
35 mil. Kč. Nároky na opravy ale přesto několikanásobně 
převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno 
všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom 
přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere 
ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace 
užívá, ale např. i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově 
rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou 
v havarijním stavu.

Navržené akce v jednotlivých letech jsou tedy 
koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na 
následnou plošnou opravu rekonstruovaných komunikací.

Pro rok 2021 byly prozatím radou města schváleny 
následující akce:

1. Obytná zóna Domažlické předměstí, Fráni Šrámka (SV 
část) – rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce 
plynovodního řadu (v r. 2020), výměna kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení, pokládka kabelů T-Mobile, celoplošná 
oprava povrchu chodníků a vozovky.

2. Karafiátová ulice, úsek Mánesova-Fráni Šrámka – rekon-
strukce vodovodního řadu, plynovodního řadu (v r. 2020), 
pokládka kabelů T-Mobile, celoplošná oprava povrchu části 
chodníků a vozovky.

3. Karafiátová ulice, úsek Mánesova-Zahradní – rekonstrukce 
kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodního řadu, 
pokládka kabelů T-Mobile, celoplošná oprava povrchu 
chodníků a vozovky.

4. Mánesova ulice, úsek Domažlická-Zahradní – rekonstrukce 
vodovodního řadu, plynovodního řadu, výměna kabelů 

a sloupů veřejného osvětlení, pokládka kabelů T-Mobile, 
celoplošná oprava povrchu části chodníků a vozovky.

5. Ulice Milady Horákové, úsek Karafiátová-Domažlická – re-
konstrukce vodovodního řadu, plynovodního řadu 
(v r. 2020), celoplošná oprava povrchu vozovky.

6. Chodník v Domažlické ulici, úsek Niederleho-Klosterman-
nova vpravo – rekonstrukce plynovodního řadu, rekon-
strukce vodovodních přípojek, rekonstrukce kabelu ČEZ, 
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka 
kabelů T-Mobile, celoplošná oprava povrchu chodníku.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční 
prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické 
služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po 
zimě, čištění chodníků, čištění uličních vpustí, drobnou opravu 
a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné 
signalizace, veřejného osvětlení, apod.  

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální 
zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro 
Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na 
dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. 
Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby pro Klatovy 
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na 
webu města Klatov.

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto 
komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována 
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné 
a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací 
a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro zajišťo-
vání sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací 

I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.
 V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek 
(dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují 
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících letech se správci komunikací dařilo tyto 
lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému 
vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy 
uklizeny nejpozději do 12 hodin. 

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, 
které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí 
stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na ně obracet 
se svými požadavky na tel. 602 847 379. Technické služby mají 

 - 
 - 
 - 

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního 
materiálu, který bude při údržbě v době mrazů upřednostňován. 
Posypová sůl se bude používat na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou 
již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky.

Úklid některých vybraných komunikací provádí též najaté 
firmy z Klatov a okolí.

Celkem je udržováno 114 km vozovek a 97 km chodníků. 
V případě větší sněhové nadílky bude přistoupeno k úklidu 

sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových komuni-
kací k náměstí, autobusových zastávek, případně některých 
parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní obslužnosti. 
V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si uvědomit, že 
vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu. 
Je proto nutné respektovat přechodná dopravní značení, která 
upozorňují na termíny úklidových prací v jednotlivých ulicích.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce 
v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také 
pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.

Pro chodce je důležité používat obuv odpovídající pově-
trnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném 
vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda 
chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou 
mohl předvídat.

V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná 
se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov, nebo stezku 
pro pěší a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD 
v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány účelové komunikace 
(stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“. Po těchto 
úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách. 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK 
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Brožurka - Klatovský odpadový rádce

Odpadové hospodářství – černé skládky
Město Klatovy v posledních letech 
investuje značné finanční pro-
středky do provozu systému odpa-
dového hospodářství. V roce 2019 
to byla částka téměř 17,5 milionu 
korun. Další prostředky jsou 
investovány prostřednictvím Tech-
nických služeb do úklidu města. 

Systém odpadového hospo-
dářství je zaměřen zejména na svoz 
a následnou likvidaci směsného 
komunálního odpadu (SKO), svoz 
a následnou manipulaci s tříděným 
komunálním odpadem (TKO) a na 
další související činnosti.

V rámci města Klatovy je v ulici 
Dr. Sedláka provozován sběrný 
dvůr, do kterého může občan Klatov 
bezplatně odevzdat veškeré jemu 
vzniklé odpady. Sběrný dvůr je 
otevřený celoročně 7 dní v týdnu, 
což není v rámci České republiky 
zcela obvyklé.

Pravidelně v jarním a pod-
zimním období, podle předem 
stanoveného a oznámeného scénáře, 
rozmísťuje město Klatovy 
prostřednictvím odpadové společnosti velkoobjemové 
kontejnery, do kterých mohou občané města odkládat 
objemný odpad ze svých domácností. I tato služba je pro 
občany města bezplatná. Bohužel se stále objevují případy, 
kdy i přes veškeré možnosti, které v odpadovém systému 
město nabízí, dochází ze strany fyzických i právnických 

osob k odkládání odpadu na veřejně 
přístupných místech.

Pokud je odpad odkládán mimo 
vyhrazená místa, jedná se o založení 
nelegální skládky a o přestupek, za 
který lze uložit pokutu až do výše 
50 000 Kč.

Podle ustanovení zákona o od-
padech je pak povinností vlastníka 
pozemku takto založené černé 
skládky likvidovat na své náklady. 
Jen v uplynulém měsíci bylo nahlá-
šeno na odbor životního prostředí 
několik případů černých skládek. 
Pokud není zjištěn viník, musí 
město Klatovy na své náklady tyto 
černé skládky uklidit a zlikvidovat 
podle zákona. Pro město jsou to 
zbytečně vynaložené peníze, které 
by bylo možno využít daleko 
účelněji pro zlepšení životního 
prostředí.

Pro lepší orientaci občanů 
v systému odpadového hospodářství 
připravilo město Klatovy ve 
spolupráci s obalovou společností 
EKO-KOM brožurku nazvanou 

„KLATOVSKÝ ODPADOVÝ RÁDCE“, která bude 
v nejbližší době distribuována do domácností.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Černá skládka střešní krytiny s obsahem azbestu na kraji 
lesa v Podborské ulici

Černá skládka biologicky rozložitelného 
odpadu s příměsí použitých prken a palet 
na poli na konci Borské ulice směr 
zahrádkářská kolonie Markyta
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