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ZDARMA

Vážení Klatované,

letní počasí posledních dnů 
potěšilo, doslova lákalo k po-
bytu v přírodě. I vzhledem 
k tomu, že mnozí z nás tráví 
dny dovolených „doma“, 
zaplnily se davy návštěvníků 
horské stezky, břehy koupa-
lišť i historické památky. 
Dobře patrné je to v Kla-
tovech. Přestože v chladném 
počátku léta sloužily místní 

lázně především otužilcům, 
v polovině srpna je navštívilo 
již okolo 20 tisíc návštěvníků. 
Rovněž katakomby či Pavilon 
skla si na nezájem rozhodně 
stěžovat nemohou. Právě 
v katakombách, které byly 
téměř celou jarní část tu-
ristické sezóny mimo provoz, 
je vidět značný zájem pře-
devším tuzemských turistů. 
Jen za červenec zhlédlo expo-
zici přes 12 tisíc spokojených 
zájemců o historii. Obdobně 
je tomu i na známých hradech 
v okolí (Velhartice, Rábí…), 
které mají téměř rekordní 
návštěvnost. 

Jsem rád, že se u nás 
setkáváme s velmi ukázněný-
mi a obezřetnými návštěvníky 
respektujícími pravidla sociál-
ního odstupu. Je to asi jediná 
cesta, jak si udržet běžný chod 
života včetně dovolenkových 
dnů. Právě ty se se všemi 
jejich příjemnostmi pomalu 
chýlí ke svému konci a vy-
střídá je pravidelný rodinný 
rytmus nerozlučně spojený 
s pracovním vytížením rodičů 

a školními povinnostmi dětí. 
Prakticky po půl roce se žáci 
a studenti vrátí do školních 
lavic v plném rozsahu. Již 
dnes mají ředitelé námi zři-
zovaných škol rozběh výuky 
organizačně zajištěn a velmi 
netrpělivě očekávají ještě 
ministerské pokyny, jež budou 
muset aplikovat v případě 
nepříznivé situace. Je jasné, 
že nároky na pedagogy, ale 
i na ohleduplnost a sebekázeň 
dětí i dospělých budou znač-
né. Ve školách, v dopravě, 
třeba i při společenských, kul-
turních a sportovních akcích. 
Velmi Vás proto žádám 
o vzájemný respekt, aby se 
nám příjemné „otevřené“ letní 
měsíce neproměnily v „zavře-
ný“ podzim.

Přeji Vám hezký zbytek 
prázdninového času. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města



poznání. To je i důvod, proč 
potřebujeme a konáme rozbory 
hospodaření. 

Celkové výdaje, navzdory 
mimořádným výdajům vyvola-
ným „koronavirem“, dosahují 
40,5 % předpokládaného roz-
počtu. Neinvestiční výdaje jsou 
plněny víceméně proporcionál-
ně, a to i u kapitoly 14, která 
zobrazuje vztahy k našim říze-
ným organizacím. Kapitálové 
(investiční) výdaje dosáhly 
koncem června částky 77,1 mil. 
Kč, což představuje jen 
22,73 % náročného investič-
ního rozpočtu letošního roku. Investice budou postupně narůstat. 
Na počátku roku jsme na svých účtech měli 321,3 mil. Kč, 
koncem června máme 321 mil. Kč. Podrobněji si dovolím 
k finanční situaci města napsat v září, kdy začneme připravovat 
rozpočet na rok 2021.

Sdílené daně
Pro ty z Vás, kteří čtou příspěvky Zpravodaje, nejsou sdílené 

daně jistě ničím novým. Mnohokrát jsem o nich psal, protože jsou 
základním zdrojem příjmů měst a obcí. Jsou jejich podílem na in-
kasu daní státem, proto se o nich hovoří jako o sdílených daních. 
Které to jsou? Zjednodušeně a stručně (definice jsou složitější) 
jde o daně z příjmů fyzických osob vybírané ze závislé činnosti, 
z podnikání, ze zisku právnických osob, z příjmů ze zisku (např. 
dividendy, podíly na zisku, ale i z určitých finančních investic) 
a daň z přidané hodnoty. Podíl města na celostátním inkasu těchto 
daní je dán zákonem. Inkaso daní zajišťuje finanční správa, 
základním parametrem určujícím výši našeho podílu na těchto 
daních je počet obyvatel města. V roce 2019 Klatovy získaly 
v podobě sdílených daní celkem 332,4 mil. Kč, v roce 2018 pak 
306,2 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2020 jsme 

Chystáme se na pololetní rozbory hospodaření a činnosti města 
a jeho organizací. Státu jsme předložili  své výkazy a analytické 
materiály. Jak vypadá rozpočet k 30. 6. 2020? Základní odpověď 
dává následující tabulka:

Celkové rozpočtované příj-
my plníme na 52,2 %, na naše 
účty přišlo za první pololetí 
roku celkem 339,3 mil. Kč. 
Největší položkou jsou daňové 
příjmy, celkem 209 mil. Kč, 
přičemž tzv. sdílené daně, 
nejdůležitější zdroj příjmů 
města, dosáhly částky 135 mil. 
Kč – o sdílených daních budu 
psát dále. Nedaňové příjmy 
v částce 34,8 mil. Kč jsou plně-
ny na pouhých 37,5 % roz-
počtu, ovšem hned 1. 7. 2020 
dorazilo na naše účty nájemné 
ve výši 14,7 mil. Kč. Pokud by 
dorazilo o den dříve, jak mělo, 
vykázaly bychom k 30. 6. 2020 
nedaňové příjmy ve výši 
49,5 mil. Kč a plnily bychom je 
na 53,4 %. I „čísla“ je proto 
vždy třeba vysvětlovat, doklá-
dat komentáři a poznámkami! 
Zdánlivá maličkost či drobnost 
může změnit jejich řeč k ne-
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Finance uprostřed horkého léta

%
SK/URO

52,15 %

73,30 %

77,99 %

14,38 %

52,20 %

54,66 %

19,60 %

Rozpočet města Klatovy
v roce 2020 (v tis. Kč)

Fin. prostředky - poč. stav

Daňové příjmy

Kapitálové příjmy

Dotace neinvestiční

Příjmy celkem

Dotace kapitálové

z toho: příjmy neinvestiční

z toho: příjmy kapitálové

37,53 %Nedaňové příjmy

Skutečnost
06/2020

Upravený
rozpočet

2020

208.929400.653

2.9634.042

86.658111.112

5.97641.570

339.322650.094

330.383604.483

8.93945.612

34.79692.718

Schválený
rozpočet

2020

381.415

4.000

45.622

0

520.668

516.668

4.000

89.631

100,00 %321.292321.292199.408

49,55 %

Neinvestiční výdaje

města - kap. 1 - 12 124.104250.440182.440

60,95 %

19,92 %

28,63 %

22,73 %

40,50 %

-0,35 %

peněžní fondy - kap. 13

řízené organizace - kap. 14

Kapitálové výdaje

města - kap. 1 - 12

Kapitálové výdaje celkem

peněžní fondy - kap. 13

Výdaje celkem

Rozdíl „Příjmy - Výdaje“

52,63 %Neinvestiční výdaje celkem

109.589179.810

48.848245.273

26.25391.697

77.102339.270

338.672836.270

649-186.176

261.571497.000

142.060

8.425

0

8.425

373.820

146.848

365.395

41,76 %27.87866.75040.895

267,91 %

Splátky úvěrů

Rozpočtová rezerva města

-989-15.315

320.952119.801

-15.315

330.941

86,96 %řízené organizace - kap. 14 2.0002.3000

6,46 %

pokračování na straně 3

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

Daň z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Celkem - daný měsíc

Celkem nápočet

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

44 333,3

4 149,3

32 108,3

84 381,8

165 526,0

553,4

Rozdíl (2020-2019) - měsíční

7658,8

715,6

9 755,9

12 392,4

30 522,7

0,0

165 526,0

-6 852,4

-26 169,2

5 228,2

609,0

5 320,3

8 665,2

19 822,7

0,0

135 003,3

-10 803,7

-19 316,8

1 519,6

530,1

0,0

13 193,6

15 243,3

0,0

115 180,6

-9 076,7

-8 513,1

6 063,9

474,7

2 204,7

9 156,2

17 899,6

0,0

99 937,3

-2 385,6

563,6

7 317,3

493,5

12 702,4

9 147,5

29 965,4

304,6

82 037,8

3 308,1

2 949,2Rozdíl (2020-2019) - nápočet

8 597,4

610,2

1 517,9

14 260,3

25 132,9

147,2

25 132,9

-2 078,3

-2 078,3

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

suma765431

7 948,2

716,3

607,0

17 566,4

26 939,5

101,6

52 072,4

1 719,4

-358,9

2Sdílené daně / měsíc

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

Daň z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Celkem - daný měsíc

Celkem nápočet

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

51 274,5

4 165,8

46 136,6

89 125,3

191 695,3

993,0

8 169,2

831,0

14 893,2

13 027,3

37 375,1

454,4

191 695,3

7 917,1

657,5

10 144,1

11 907,7

30 626,5

0,0

154 320,2

7 169,0

556,4

281,9

16 312,7

24 320,0

0,0

123 693,7

5 864,0

480,8

3 920,1

10 020,2

20 285,1

0,0

99 373,7

6 436,4

408,7

12 021,8

7 559,1

26 657,3

231,3

79 088,6

8 098,0

572,6

4 453,7

13 886,8

27 211,2

200,0

27 211,2

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

suma765431

7 620,7

658,8

421,8

16 411,5

25 220,1

107,3

52 431,3

2Sdílené daně / měsíc

Sdílené daně města Klatovy v roce 2020 (v tis. Kč) Období leden až červenec

Sdílené daně města Klatovy v roce 2019 (v tis. Kč) Období leden až červenec
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Vážení občané,

tento měsíc začala revitalizace 
Husových sadů, které spíše 
známe pod lidovým pojme-
nováním Vodojem. Sady mají 
přírodní charakter, který 
chceme udržet. Revitalizace se 
týká zejména úpravy části cest 
a ústřední oválné plochy. Počítá 
se také s novým mobiliářem. 
Projekt připravil Atelier 
Krejčiříkovi, s.r.o., Valtice, 
práce provádí Lesní stavby, 
s.r.o., Nýrsko.

Sady byly založeny na 
Němejcově vrchu v roce 1904 

současně s postavením vodojemu, který přečerpával vodu z vrtů 
na Chaloupkách do města. Objekt vodojemu byl navržen 
v historizujícím stylu tak, aby byl v krajině protiváhou upravené 
zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce v opačné části města. Na 
středovém oválu se ve třicátých letech plánovalo postavení zděné 
rozhledny. Z tohoto záměru však kvůli hospodářské krizi sešlo. 
Ve druhé polovině 20. století zde bývalo funkční pískoviště 
s několika herními prvky. Park je cílem celoročních procházek 
občanů a je hojně navštěvován dětmi z blízkého sídliště i ze dvou 
nedalekých mateřských škol. 

Město postupně revitalizovalo parky v centru i hlavní městský 
park, Mercandinovy sady, a nyní se úpravy dočká i Vodojem. 
Na ústředním oválu bude nová cesta po obvodu s habrovým 
plotem a řada herních prvků pro děti, včetně pískoviště. Architekti 
Krejčiříkovi se inspirovali při jejich rozmístění historií, konkrétně 
významnými stavbami centra města.

Předpokládaný termín dokončení je v říjnu letošního roku. 
Revitalizace si pochopitelně nyní vyžádá při návštěvě parku 
určitá omezení, a proto žádáme všechny návštěvníky o obezřet-
nost, opatrnost a dodržování bezpečnostních opatření.

760. výročí našeho města
Připravujeme oslavy 760. výročí založení města, které se 

uskuteční ve dnech 26. – 28. září 2020. O víkendu se budou konat 
na náměstí slavnosti vína s kulturním programem. V sobotu bude 
koncert Dalibora Jandy, v neděli zpěvačky Marty Jandové. 
Vystoupí také několik dalších interpretů, například cimbálová 
muzika M. Broučka či klatovský Big Band. V jezuitském 
refektáři se v sobotu uskuteční série přednášek věnovaných 
zakladateli města, králi Přemyslu Otakaru II. S příspěvkem 
k tématu se představí například pan profesor Jiří Kuthan a pan 
doktor František Kubů. Besedovat přijede do Klatov také pan 
doktor Václav Cílek, kterému bude patřit v refektáři sobotní 
podvečer. Jeho přednáška s názvem „Jak přejít řeku: Klatovy 
a zbytek světa“ bude o krajině, usazení města v ní a světovém 
dění. V neděli odpoledne jsme pro Vás připravili oživené obrazy 
z historie města, které bude režírovat herec a hudebník Petr Batěk 
– budou k vidění na třech místech centra města. Na náměstí bude 
o víkendu také historická mincovna, kam si můžete přijít vyrazit 
klatovskou minci.

V pondělí si tradičně připomeneme Den české státnosti 
a svátek sv. Václava. V poledne přijede svatováclavská jízda na 
klatovské náměstí, kde bude také doprovodný program. 
Odpoledne se přesuneme do Hostašových sadů, kde se uskuteční 
další akce – vystoupení šermířů, dobová hudba, bubenická show 
v kostýmech, dílničky pro děti, divadelní představení atd.

Podrobný program najdete v kulturních přehledech na září.

Přeji Vám krásný zbytek léta.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Začala revitalizace Vodojemu

Vizualizace revitalizace Vodojemu.

vycházeli z odhadů a propočtů ministerstva financí (a musím 
uznat, že v posledních letech byly tyto odhady kvalitní a poměrně 
přesné!), které ve vazbě na legislativní základ a předpokládaný 
vývoj ekonomiky očekávaly „pro Klatovy“ částku cca 355 mil. 
Kč. Z opatrnosti jsme do rozpočtu zahrnuli jen 335 mil. Kč, proto-
že ctít „zásadu opatrnosti“ se vždy vyplatí. Nicméně „zmrazení 
ekonomiky“ a další opatření vyvolaná „koronavirovou krizí“ 
zcela změnily obraz české (a nejen české) ekonomiky a státního 
rozpočtu. Stát dnes počítá s rekordním půlbiliónovým schodkem. 
I proto jsme na červnovém jednání zastupitelstva snížili rozpočet 
sdílených daní na 310 mil. Kč a velmi bedlivě sledujeme jejich 
vývoj, samozřejmě ve vztahu k ostatním parametrům rozpočtu. 
V minulosti jsme dobře hospodařili a máme určité rezervy, chce-
me je však využít účelně a správně. Musíme být proto schopni 
případně přijmout opatření, jež budou rozumná a účinná 
s ohledem na další vývoj finanční situace země. A jak si stojíme 
nyní? Asi nejlépe odpoví následující tabulka – v tis. Kč porovná-
váme jednotlivé měsíce roků 2020 a 2019 – porovnáváme 
skutečná čísla, nikoliv odhady. Porovnáváme to, co jsme dostali 
v roce 2020 a v roce 2019. 

Ke konci července jsme letos inkasovali celkem 165,5 mil. 
Kč, v loňském roce to bylo 191,7 mil. Kč. Obdrželi jsme 
o 26,2 mil. Kč méně. Vezmeme-li v úvahu propočty, jež odhadují 
celkový vliv „propadu“ sdílených daní, pak můžeme očekávat 
roční pokles daný částkou mezi 60-70 mil. Kč, což je o 16-19 % 
méně, než nám původní propočty slibovaly. Věřím však, že si se 
složitou situací poradíme a budu Vás o vývoji rozpočtu města 
i nadále informovat. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

dokončení ze strany 2
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Kulturní dům od poloviny května do září prochází rekonstrukcí, 
proto v KD nebudou žádné akce. Vstup do KD bude jen HLAVNÍM 
VCHODEM, kde bude i předprodej a otevírací doba předprodeje je 
změněna na PONDĚLÍ – PÁTEK od 9.00 – 13.00 hod. V případě 
potřeby vrácení vstupenek možno domluvit individuální návštěvu na 
tel.: 724 823 466.

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
Koncerty pořádá MKS Klatovy a Městská knihovna Klatovy.
1. 7. | středa | 18.00 | EDICE13 – divadelní improvizace s Edicí13, 

nejstarším souborem LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy.
14. 8. | pátek | 18.00 | MIREK KEMEL

Mirek Kemel – civilní písničkář, v občanském životě ceněný 
a osobitý karikaturista, používá mnohovrstevnaté, poetické obrazy, 
ve kterých zachycuje silné lidské příběhy na pomezí balad, šansonu, 
blues a chytlavé hospodské písně.

21. 8. | pátek | 18.00 | PETR MACHÁČEK, ELIŠKA HURÁBOVÁ 
A JAKUB ŠAFR TRIO
Petr Macháček a Eliška Hurábová – členové divadla SeMaFor 
v doprovodu svěží swingové kapely Jakub Šafr Trio opět 
v Klatovech. Těšit se můžete nejen na hity ze současných her tohoto 
legendárního divadla.

Vstupenky v předprodeji na .

HUDEBNÍ STŘEDY NA NÁMĚSTÍ MÍRU

19. 8. | středa| 18.00 | EKG HEART ROCK + PAHEYL
26. 8. | středa| 18.00 | CHAI + IRON MAIDEN REVIVAL

29. 8. | sobota | 21.00 | náměstí Míru | ARAKAIN  - koncert

NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA ZRUŠENÉ AKCE, VSTUPENKY 
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI:

2. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | 
ČERNOBÍLEJ SVĚT – VIKTOR SHEEN
Pořádá: Sold Out Solutions. 
VSTUP: 15+ (pod 15 let v doprovodu dospělé osoby). 

5. 10. | pondělí | 19.21 | KD Klatovy | 
Tomáš Klus – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podo-
bě. Koncertní den je rozdělen do dvou fází: dopolední, jen pro školy 
10.00 – 12.00 hod. a večerní, veřejný koncert.

14. 10. | 20.00 | středa | KD Klatovy | 
NA STOJÁKA – live. 
Vystoupí Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg. 

16. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | 
ObrFest 2020 
Účinkují: TRAUTENBERK, Morčata na útěku, Second Breath.

17. 10. | 19.00 | KD Klatovy | 
HELENA – Vzhůru k výškám TOUR 2020
Host: Komorní sbor ZUŠ J. Kličky. „Fanoušci se můžou těšit 
opět na největší hity z mého bohatého repertoáru a také na mého 
hosta,“ dodává Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.

13. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | 
ŠKWOR – Uzavřenej kruh Tour II.
Koncert vyprodán, děkujeme.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2020:
Informace o kurzu tance a společenské výchovy Jaro 2020, který byl 
kvůli nouzovému stavu přerušen: 

www.mksklatovy.cz

https://www.mksklatovy.cz/ 
page/9804/article/7072/tanecni-pro-mladez-2020

Bohužel se nám nepodaří zachovat pro 
taneční kurzy pátek, lekce proběhnou ve 
čtvrtek.
Lekce kurzu I.:
24.   9. 2020 – Karneval
  1. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – Vyučovací lekce
22. 10. 2020 – Závěrečná lekce
Lekce kurzu II.:
17.   9. 2020 – 2. prodloužená lekce
24.   9. 2020 – Karneval
  8. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – Vyučovací lekce
27. 10. 2020 – Závěrečná lekce
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by nebylo možné 
z vážných důvodů taneční kurz v náhradním termínu dokončit, na 
vyžádání Vám vrátíme poměrnou část kurzovného.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020:
Informace o tanečních pro dospělé Jaro 2020, které byly kvůli 
nouzovému stavu přerušeny:
Plánujeme nový podzimní kurz tanečních pro dospělé, který bude 
probíhat v termínech: 13.; 20.; 27. 9.; 4.; 11.; 18.; 25. 10.; 8.; 15.; 22. 11. 
2020. Účastníci jarního kurzu se mohou opět přihlásit a kurzovné jim 
bude sníženo o poměrnou zaplacenou část z jarního termínu. Pokud 
nebudou mít zájem pokračovat, bude jim poměrná část vrácena. Do 
kurzu se mohou hlásit i noví zájemci.
MKS děkuje za pochopení.

PŘIPRAVUJEME: 

18. 9. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

28. 9. | pondělí | 11.00 | náměstí Míru | SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda, středověký jarmark, středověká řemesla a 
kulturní program.

28. 9. | pondělí | 19.00 | sál radnice/refektář | 
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 
- koncertní těleso Ústřední hudby AČR.

Pro zasílání programů se zaregistrujte na . 
Najdete nás též na facebooku .

www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
od Plzně-jihu, Klatovska po Šumavu

Každý týden Zprávy z regionu  5.00 24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

11. 16. 8. Bystřická traktoriáda 2019 2/2
18. 23. 8. Chodský folklór - Humor nastavuje cancourek 

života
25. 30. 8. koncert Martin Cába a Symfonický orchestr při 

ZUŠ Klatovy
  1. 6. 9. Svatováclavské oslavy v Klatovech 2019
 8. 13. 9. koncert Tomáš Hostýnek a Symfonický orchestr 

při ZUŠ Klatovy
15. 20. 9. Janovičtí ochotníci My Fair Lady 1/2

Sledujte zdarma vysílání i na internetu - 

–

 – 
 – 

 – 

 –  
 – 

 – 

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

Mánesova - úsek od čp. 807 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení: 
Vodovod - úpravy hrnečků: 23. 3. – 9. 4. 2020 - hotovo.
Plynovod: 8. 6. – 14. 7. 2020 - hotovo.
Komunikace+VO+T-Mobile: 8. 7. – 16. 8. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení: 
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 31. 8. 2020,
Vodovod: 6. 8. – 4. 9. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 5. 9. – 7. 10. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 636 po čp. 647
Termíny provedení: 
Plynovod: 7. 4. – 22. 4. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 21. 8. 2020.
Vodovod: 15. 7. – 5. 8. 2020.
Komunikace+VO+T-Mobile: 10. 8. – 28. 8. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 637 po čp. 626
Termíny provedení: 
Plynovod: 22. 4. – 30. 4. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 17. 8. 2020.
Vodovod: 23. 6. – 14. 7. 2020.
Komunikace+VO+T-Mobile: 3. 8. – 21. 8. 2020.
Stavby budou provedeny za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 631 po čp. 627
Termíny provedení: 
Plynovod: 4. 5. – 11. 5. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 11. 8. 2020.
Vodovod: 1. 6. – 22. 6. 2020 - hotovo.
Komunikace+VO+T-Mobile: 23. 6. – 14. 7. 2020 bez povrchu, vlastní 
povrch komunikace do 21. 8. 2020.

Milady Horákové - úsek Karafiátová - Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18. 5. – 10. 6. 2020 - hotovo,
Plynovod: 20. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 6. 8. – 6. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dehtín - MK od viaduktu k silnici I/27
Rekonstrukce kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, 
povrchu vozovky. 
Termín provedení: do 31. 8. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace, 
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Podhůrecká ulice - úsek od Nádražní po MŠ
Rekonstrukce silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení, 
odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vyvýšených 
a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic 
Podhůrecká-Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka.
Termíny provedení: 13. 7. – 15. 11. 2020.
2. etapa: 27. 7. – 9. 8. 2020.

Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova, částečná uzavírka 
úseku Cibulkova - MŠ, křižovatka Podhůrecká - Cibulkova bude 
uzavřena.

3. etapa: 10. 8. – 4. 10. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova a Prusíkova - MŠ, 
částečná uzavírka úseku Cibulkova - Prusíkova, křižovatka 
Podhůrecká -Cibulkova bude průjezdná.

4. etapa: 5. 10. – 15. 11. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Prusíkova, úsek Prusíkova - MŠ 
bude průjezdný, dojde k výstavbě okružní křižovatky Podhůrecká 
- Cibulkova.

Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškova, 
Čechova, Nádražní a Hlávkova, po celou dobu stavby bude zajištěn 
vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová 
doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba 
směry v Čechově ulici. Parkoviště u DD nebude po dobu stavby volně 
přístupné z důvodu stavby podzemní nádrže a nutného prostoru pro 
zařízení staveniště.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš, 
tel. 376 347 284.

Divadelní ulice
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, veřejného 
osvětlení, povrchu komunikací, architektonická úprava prostoru vedle 
kostela. Termín provedení: 12. 6. – 12. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace, 
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík, 
tel. 376 347 237.

Dr. Sedláka - úsek od fi Agrowest ke krytému bazénu
Výstavba čerpací stanice odpadních vod.
Termín provedení:  7. 7. – 25. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky stezky pro chodce a cyk-
listy a částečné uzavírky silnice v dotčeném úseku - jednosměrný 
provoz ve směru od Klatov do Tajanova. Opačný směr bude veden 
po tzv. „severozápadním obchvatu“.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš, 
tel. 376 347 284.

Štěpánovice, MK za prodejnou svítidel 
Prodloužení vodovodního řadu v tělese komunikace.
Termín provedení: 1. 8. – 15. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Další připravované akce:

Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy – 1. 9. – 31. 10. 2020,
Parkoviště v Sídlišti U Pošty – 1. 9. – 15. 10. 2020.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail:  
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz

tpopelik@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz,

Opravy komunikací v srpnu 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Město Klatovy v letošním roce pořídilo webovou aplikaci 
Geoportál. Jejím základem jsou mapové informace získávané 
z dat ČÚZK a jiných veřejných zdrojů. Aplikace umožňuje 

Umístění separovaných kontejnerů přehledně na webu
zobrazovat nad mapovým podkladem jak veřejně dostupná 
data, tak data, jejichž správcem je město Klatovy. V aplikaci si 
tedy můžete zobrazit například historickou mapu Klatov, půdní 
mapu, klimatickou mapu a také záplavové území. 

Data se zobrazují v samostatných vrstvách, které je možno 
si podle potřeby zapínat. K veřejně dostupným údajům město 
Klatovy přidalo mapu zimní údržby chodníků a vrstvu 
zobrazující umístění nádob na tříděný odpad s tím, že další 
vrstvy budou následovat.

Cílem aplikace je zpřístupnit a zpřehlednit občanům města 
i jeho návštěvníkům informace, u kterých je důležitým 
parametrem jejich geolokace. Vrstvy v této aplikaci budou 
postupně nahrazovat statické obrázky, které byly umístěny na 
webových stránkách města.

Aplikace je přístupná na adrese , 
v sekci „Výběr map“ si lze zapínat jednotlivé vrstvy, případně 
zobrazovat popisné informace k těmto vrstvám.

Ing. Rostislav Klemsa
vedoucí odboru vnitřních věcí

klatovy.obce.gepro.cz

vzešlých z výběrového řízení. Jsme rádi, že se nám podařilo 
navázat spolupráci s lidmi, kteří mají v oboru dostatečné 
zkušenosti a jsou připraveni využít jich i u nás.

Práce na tvorbě strategií bude sestávat ze tří částí – analy-
tické, návrhové a závěrečné. Klíčové jsou ty dvě úvodní, svými 
podněty a návrhy můžeme/můžete ovlivnit významně podobu 
strategií. Práce na analytické části byly zahájeny v lednu, kdy 
týmy získaly veškeré dostupné podklady z úřadu města 
a z jiných veřejných zdrojů. Koronavirus a nouzový stav 
plánovaný postup zpracování pozastavil. Nyní, kdy se pozvolna 
vracíme k běžnému režimu, k normálnímu životu, je nezbytné 
pokračovat dalším krokem, kterým je sběr dat formou 
dotazníkového šetření. Vytvořili jsme dotazník společný pro 
všechny strategie. Drobně se však bude lišit jeho podoba – podle 
toho, pro jakou cílovou skupinu bude určen – obyva-
telé/rezidenti či návštěvníci. Naší snahou je, aby se dostal k co 
největšímu počtu respondentů. Tištěný bude k dispozi jako leták 
na frekventovaných veřejných místech - v městské knihovně, 
v Infocentru, na recepci úřadu či v jiných hojně navštěvovaných 
prostorách. Digitální bude jako interaktivní dokument na webu 
a facebooku města. 

Sběr dotazníku bude probíhat od června do září letošního 
roku. Chtěli bychom Vás požádat o jeho vyplnění a odevzdání 
na určených místech (Infocentrum, recepce úřadu, internetové 
stránky). Vašich názorů a podnětů si ceníme, potřebujeme je.

Po ukončení sběru dat a jejich zpracování bude následovat 
tzv. veřejné projednání, které shrne první dvě části prací na 
strategiích a proběhne na konci letošního roku. Zpracovatelské 
týmy představí svá zjištění (zřejmě) v kulturním domě 
veřejnosti, dostatečný prostor bude i pro diskuzi. 

Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že strategie chápeme jako 
společnou práci města, jeho úřadu a široké veřejnosti. 

Přejeme Vám hezký den.

Václav Chroust, Daniela Pleskotová 

Vážení čtenáři Zpravodaje,

v minulých letech se podařilo městu vyhotovit některé důležité 
strategické dokumenty, např. územní plán a jeho první změnu, 
strategii rozvoje města na období 2017-2025 s výhledem do roku 
2030, anebo i územní studie vybraných veřejných prostranství. 

Nejen při tvorbě těchto dokumentů se ukázalo, jak důležité je 
zapojit do jejich přípravy veřejnost, laickou i odbornou, místní 
obyvatele i návštěvníky. 

Nyní jsme na začátku tvorby dalšího balíčku nových 
plánovacích dokumentů. Začínáme pracovat na generelu 
dopravy, koncepci veřejného osvětlení, strategii cestovního 
ruchu, strategii „smart city“ a generelu zeleně. Od „balíčku“ si 
slibujeme, že nabídne (nejen) městu, ale všem zájemcům 
komplexní informace a vize, jednotlivě a ve vzájemných 
souvislostech. Co od strategií očekáváme? Generel dopravy 
může navrhnout priority pro zlepšení dopravní obslužnosti 
města, cyklo a pěší dopravy. Může nalézt a věříme, že nalezne 
východiska parkování v centru či na sídlištích. Každá silnice, 
místní komunikace či chodník má jinou potřebu intenzity 
osvětlení.  Koncepce osvětlení by měla navrhnout jednotný 
systém osvětlení v návaznosti na charakter místa a jeho potřeby. 
Strategie cestovního ruchu by měla odhalit skryté možnosti 
atraktivit a turistických cílů pro návštěvníky města, a to ve vazbě 
na region. Generel zeleně zmapuje veškerou zeleň města, 
provede roztřídění ploch podle jejich charakteru a navrhne 
opatření, jak dále postupovat v péči o zeleň města. Všechny 
strategie bude spojovat strategie „smart city“ – chytrého města. 
Dokumenty budou pracovat s digitálními mapovými a jinými 
podklady, smart city vytvoří společnou platformu pro jejich 
propojení a fungování. Očekáváme, že návrhy určí směr města 
v oblasti digitálních technologií.

Když mluvíme o městu, nemyslíme tím jen území vlastního, 
řekněme „historického“ města, ale i jeho integrovaných obcí, 
i ony budou součástí řešeného území.

Zpracováním koncepcí byly pověřeny týmy odborníků, 

Strategie rozvoje
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Nový tarif MHD Klatovy nabývá platnosti a účinnosti ode dne 
1. 9. 2020. Tarif a tarifní zásady IDPK nabyly platnosti a účinnosti 
dne 1. 7. 2020, tarif IDPK bude ve spojích linek MHD Klatovy 
uznáván s účinností ode dne 1. 9. 2020. Přepravu spoji linek MHD 
zajišťuje dopravce Klatovská dopravní společnost s.r.o. Přepravu 
spoji linek veřejné linkové dopravy (VLD) zajišťuje dopravce 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Přepravu drážními (vlakovými) 
spoji zajišťuje dopravce České dráhy, a.s. Aktuální jízdní řády linek 
MHD č. 436001, 436002 a 436004, tarif MHD Klatovy platný od 
1. 9. 2020, seznam zastávek na území tarifní zóny 084, tarif a tarifní 
zásady IDPK - informativní leták, tarif a tarifní zásady IDPK - plné 
znění, ceník jízdenek IDPK jsou zveřejněny na internetových 
stránkách města Klatov. Kompletní informace o IDPK jsou dispozici 
na .

Nepřestupní jízdenky
(dle tarifu MHD Klatovy, platná pouze pro linky MHD č. 436001, 
436002 a 436004). Nepřestupní jízdenka má platnost pro jízdu jedním 
spojem MHD, jízdenka se kupuje u řidiče vozidla dopravce.
1. základní nepřestupní jízdenka (zaplacená v hotovosti) - 8 Kč

-občané ve věku od 18 do 65 let, kteří nemají nárok na žádnou 
slevu

2. základní nepřestupní jízdenka (zaplacená prostřednictvím 
elektronické peněženky na Plzeňské kartě) - 7,20 Kč
-občané ve věku od 18 do 65 let, kteří nemají nárok na žádnou 
slevu

3. zlevněná nepřestupní jízdenka (zaplacená v hotovosti) - 4 Kč
-děti ve věku od 6 do 15 let (neprokazují se),
-občané ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 
18. roku,

-studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se soustavně připravují na 
budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší 
odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia 
v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,

-občané ve věku od 65 do 70 let.
4. zlevněná nepřestupní jízdenka (zaplacená prostřednictvím 

elektronické peněženky na Plzeňské kartě - 3,60 Kč
-shodné viz 3. bod 

5. bezplatná přeprava
-děti ve věku do 6 let (neprokazují se),
-držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
-průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se 
přepravují současně s tímto držitelem,

-dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana 
Jánského (tzv. zlaté Jánského plakety),

-osoba, která dovršila 70 let.
Prokázání nároku na zlevněnou nepřestupní jízdenku či 
bezplatnou přepravu: Osoby uvedené v bodě 3, požadující zlevněné 
nepřestupní jízdenky, či osoby uvedené v bodě 5, požadující 
bezplatnou přepravu, musí bez vyzvání předložit řidiči vozidla na 
lince MHD příslušný doklad k prokázání věku nebo k prokázání 
nároku na slevu jízdného, tj. úředně vydaný platný identifikační 
osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování 
podoby, jméno a příjmení a datum narození – např. platný občanský 
průkaz nebo cestovní pas; platný žákovský či studentský průkaz, 
platný studentský průkaz ISIC, platný průkaz (ZTP a ZTP/P), platný 
průkaz dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana 
Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

www.idpk.cz

Přestupní jízdenky 
(dle tarifu IDPK - pro přepravu všemi spoji veřejné dopravy po 
území tarifní zóny 084 Klatovy)
Přestupní jízdenka má časovou platnost 60 minut a platí pro přepravu 
mezi všemi zastávkami na území tarifní zóny 084 Klatovy, tj. pro 
přepravu všemi spoji dopravců zařazených do IDPK (Klatovská 
dopravní společnost s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a České 
dráhy a.s.), tj. přestupná jízdenka platí pro spoje linky městské 
hromadné dopravy (MHD), spoje linek veřejné linkové dopravy 
(VLD) a spoje zajišťované osobními vlaky.

V případě dopravců Klatovská dopravní společnost s.r.o., 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. se jízdenka se kupuje u řidiče 
vozidla dopravce. V případě dopravce České dráhy a.s. způsobem 
v místě a čase obvyklým.
1. Základní (plnocenná) přestupní jízdenka - 12 Kč

Nárok na základní (plnocennou) přestupní jízdenku má:
Osoba ve věku 18 – 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.

2. Zlevněná přestupní jízdenka typu A (sleva 50 %) - 6 Kč
Nárok na zlevněnou přestupní jízdenku typu A má: 
a)osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní 

důchod pro invaliditu 3. stupně v případě, že má na Plzeňské 
kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území 
vnějších tarifních zón,

b)dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana 
Janského (tzv. zlaté Janského plakety) v případě, že má na 
Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve 
výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po 
území vnějších tarifních zón,

c)osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský 
příspěvek nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené, 
v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné 
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) 
jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

d)osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle 
zvláštních předpisů v případě, že má na Plzeňské kartě 
aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % 
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území 
vnějších tarifních zón,

e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální 
péče či obdobném zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká na 
základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve 
kterém je dítě umístěno.

3. Zlevněná přestupní jízdenka typu B (sleva 75 %) - 3 Kč
Nárok na zlevněnou přestupní jízdenku typu B má:
a)držitel průkazu ZTP, 
b)držitel průkazu ZTP/P, 
c)dítě ve věku od 6 do 15 let (neprokazuje se),
d)osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 

18. roku,
e)žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole 

nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na 
střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole 
v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v zahraničí, do 
dne předcházejícího dovršení 26. roku,

f) osoba, která dovršila 65 let.
4. Bezplatná přeprava

Nárok bezplatnou přepravu má:
a)dítě ve věku do 6 let (neprokazuje se),
b)průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se 

Tarif MHD Klatovy a tarif Integrované dopravy 

Plzeňského kraje (IDPK) pro tarifní zónu 084 Klatovy 

- základní informace

pokračování na straně 8



Univerzita třetího věku 

v Klatovech chystá opět řadu 

zajímavých předmětů 
Západočeská univerzita v Plzni nabízí Univerzitu třetího věku 
v Klatovech již od roku 2013, a to za finanční podpory města 
Klatovy. Přihlásit ke studiu se mohou zájemci, kteří dosáhli věku 
potřebného pro přiznání starobního důchodu i občané v plném 
invalidním důchodu. 

V minulém akademickém roce studovalo v Klatovech téměř 
220 posluchačů. Pro ně, ale i pro nové zájemce o studium, je pro 
akademický rok 2020/2021 připraveno celkem osm předmětů:

• Astronomie krok za krokem (3+4)
• Česká literatura od počátků k moderně – humanismus (3+4)
• Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování aneb 

Rozvíjejte svůj intelekt (5+6)
• Krajina v souvislostech (3+4)
• Ovládání tabletu a chytrého telefonu pro mírně pokročilé
• Práce s počítačem prakticky
• Regionální historie (Zajímavé osobnosti z Klatovska, 

Městečka Pošumaví)
• Sociologie (Společnost soudobého člověka)

Harmonogramy s termíny a náplní jednotlivých předmětů, 
jakož i výše kurzovného jsou k nahlédnutí na kontaktních 
místech uvedených na konci tohoto článku. V případě předmětů 
pokračujících z minulých let není podmínkou absolvování 
předcházejících programů. Ke studiu všech předmětů se tedy 
mohou hlásit i noví zájemci.

Ke studiu jednoho či více předmětů Univerzity třetího věku 
je nezbytné se nejdříve zapsat. Samotnému zápisu bude 
předcházet elektronická rezervace kurzů prostřednictvím 
internetu, která slouží k rezervaci místa ve vybraném kurzu. 
Ta bude probíhat od úterý 18. srpna (12.00 hod.) do soboty 
22. srpna (20.00 hod.), a to na internetové adrese 

. 

Po elektronické rezervaci je nutné dostavit se k zápisu. Zápis 
ke studiu bude probíhat ve dnech 8. září (13.00-15.00 hod.) 
a 9. září (9.00-12.00 hod.) ve Vzdělávacím centru obecně 
prospěšné společnosti Úhlava (bývalý dominikánský klášter), 
Plánická 174, Klatovy, 1. patro. Zde bude mj. podepsána 
přihláška a uhrazeno kurzovné. K zápisu se mohou dostavit i Ti, 
kteří si žádný kurz elektronicky nerezervovali. Vybírat budou 
moci z kurzů, ve kterých zbyla i po elektronické rezervaci volná 
místa.

Úhlava, o. p. s. 
(Plánická 174, Klatovy – bývalý dominikánský klášter)

, 
Ing. Pavel Vondráček, e-mail:  

tel. 724 020 906

http://au3v.zcu.cz/rezervace

www.uhlava.cz www.u3v.zcu.cz/klatovy

Další informace

vondracek@uhlava.cz,

přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona 
č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů),

c)osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Plzeňské karty a držite-
lem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu 
bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů 
ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) 
nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na 
Plzeňské kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Prokázání nároku na zlevněnou přestupní jízdenku či na bezplat-
nou přepravu se prokazuje způsobem uvedeným v Tarifu a tarifních 
zásadách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK).

Předplatné jízdenky
(dle tarifu IDPK - pro přepravu po území tarifní zóny 084 
Klatovy)

Ceny všech typů předplatných jízdenek (předplatného), tj. ceny 
jízdenek základních (plnocenných), zlevněných a zvýhodněných pro 
přepravu po území tarifní zóny 084 Klatovy pro všechny kategorie 
cestujících jsou uvedeny v Tarifu a tarifních zásadách Integrované 
dopravy Plzeňského kraje (IDPK). 

Předplatné jízdenky (předplatné) je možné zakoupit v prodejních 
místech PMDP, a.s. Pro cestující využívající služeb IDPK je přehled 
umístění prodejních míst s obsluhou v Plzeňském kraji, jejich 
dostupnost a specifikace činnosti prodejních míst integrovaných 
jízdních dokladů, veden provozovatelem systému Plzeňská karta, 
dopravcem PMDP, a.s. Tento přehled je uveden na .

Prodejní místo Plzeňské karty (předplatné jízdenky = předplatné) 
provozované na základě spolupráce města Klatovy a PMDP, a.s.:

Informační centrum Klatovy 
Vídeňská 66, 339 01 Klatovy (vchod z náměstí)
Telefon: 376 347 240, 376 347 250 
E-mail: 

www.idpk.cz

icklatovy@mukt.cz

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

dokončení ze strany 7

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.

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 distributorovi.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 SRPEN 2020

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz

Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz


