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Příští jednání zastupitelstva

Vánoční čas

Vážení Klatované,
o první adventní neděli se
rozzářil na náměstí klatovský
vánoční strom. Spolu s ním
zdobí naše město slavnostní
výzdoba v ulicích i na Vašich
domech. Oproti jiným rokům
však letošní předvánoční
čas prožijeme ze zcela
zřejmých důvodů odlišně.

S postupným rozvolňováním
protiepidemických opatření
pomalu
ožívají
nejen
obchody a restaurace, ale
s velkou mírou opatrnosti
i volnočasové aktivity včetně
provozu krytého plaveckého
bazénu.
V omezeném rozsahu pro
Vás připravujeme i tradiční
vánoční trh. Od 13. prosince
si tak na něm budete moci
koupit sobě či svým blízkým
drobné vánoční radosti.
Obejít se však budeme muset
bez oblíbených a Vámi hojně
navštěvovaných kulturních
vystoupení. Vánoční atmosféru bude podbarvovat
pouze reprodukovaná hudba.
I tak věřím, že mnozí z Vás si
sem cestu najdete.
Ostatně již po několik dní
přicházíte k vyřezávaným
postavám betlému a je velmi
hezké poslouchat zejména
hlasy dětí. Zní z nich
zvědavost a očekávání. Těší

ZDARMA

se. S radostí den co den
nechávají až do pozdního
večera rozeznít zvon na
sousední vánoční bráně.
Zvony mají různé tóny,
různé hlasy… Vnímáme je
rozdílně v závislosti na
příležitosti, kterou nám
zvěstují. Zvon vánoční zní
tajemně, kouzelně. Slyšíme
v něm přání a naděje. Naděje
na to, aby vánoční čas,
a nejen on, byl pln klidu,
spokojenosti, štěstí a radosti
ze setkání. A především,
abychom byli obdarováni
tím, občas na lehkou váhu
branným, avšak nejdůležitějším, pevným zdravím.
Dovoluji si Vám, vážení
Klatované, popřát krásné
vánoční svátky, mnoho sil,
zdraví a splněných přání.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 15. 12. 2020
v jezuitském refektáři
Jednání rady města

Úterý 22. 12. 2020
Úterý 5. 1. 2021
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Klatovy v době „covidí“ – aktuální informace
Dámy a pánové,
o víkendu jsem procházel
noviny a časopisy, které jsem
nestihl přečíst za posledních
čtrnáct dnů. Byl jsem překvapen, nakolik „diskursu“,
který se v nich vede, dominuje covid, coronavirus, pandemie, strach, jimž „sekunduje
neradostná politika“. Je zcela
lhostejné, zda politika česká,
americká, britská, ruská či
íránská… Opravdu je náš
současný svět jen sledem
tragédií a katastrof? Opravdu
žijeme jen covidem a politickými hrátkami tu či onde? Nezdá
se mi. Snažíme se „myslet pozitivně a být (covidově)
negativní“, snažíme se pamatovat na ty, které covid potkal,
aby jej překonali. Snažíme se navzdory všem omezením
pracovat a žít. Potkávám velké množství lidí – viděl jsem
v tomto roce mnoho skvělých příkladů empatie, soudržnosti
a statečnosti. Proč o tom média nepíšou? Každá krize je
i příležitostí, hledejme ji. Dovolte mi proto nabídnout Vám tři
„normální, obyčejné“ aktuality z Klatov. Ano – ze života
Klatov v době „covidí“.
1) Aktuální informace o rozpočtu na rok 2021
Usilovně jsme pracovali na rozpočtu na příští rok. Jeho
návrh jsme předložili k diskusi zastupitelům. Na pořad jednání
zastupitelstva se rozpočet dostane 15. 12. 2020. Již dnes si jej
však můžete prohlédnout na webových stránkách města
v sekci, která se právě rozpočtu věnuje. Je tam (věřím)
přehledná prezentace, komentář, rozpočtové tabulky, základní
vysvětlení jeho relací. V příštím čísle Zpravodaje bych rád
podrobněji vysvětlil rozpočet na rok 2021.
Klíčovým parametrem rozpočtu jsou tzv. sdílené daně.
Opakovaně jsem o nich psal na těchto stránkách. Dovolte mi
proto druhou aktualitu věnovat právě jim.
2) Aktuální informace o vývoji sdílených daní v roce 2020
Propočet výše sdílených daní na rok 2020, který jsme měli
před rokem k dispozici, odhadoval příjem letošního roku
z titulu sdílených daní na cca 352 - 355 mil. Kč. Do rozpočtu
jsme, po důkladné diskusi ve finanční komisi a výboru a po
zvážení všech pro a proti v radě města, dali částku 335 mil.
Kč. Snížili jsme propočet o malou „bezpečnostní rezervu“,
nejmenší za mnoho let. Malou rezervu jsme zvolili i proto, že
predikce, které připravuje ministerstvo financí, v posledních
létech velmi „hezky vycházely“ - za což musíme ministerstvo
a jeho analytiky pochválit. Nicméně počátkem března, jak
všichni víme, propukla pandemie koronaviru, státní rozpočet
udělal několik „kotrmelců“, aby zabránil nejhoršímu a propadl
se do rozpočtované půl miliardové ztráty. Důsledek byl patrný
i u nás. Ve dvou krocích jsme museli snížit rozpočtovaný
příjem ze sdílených daní až na 290 mil. Kč. Jaká je nyní
skutečnost?
Ke konci listopadu jsme (ze sdílených daní) získali

274 626,2 tis. Kč. V minulém roce to bylo 295 521,2 tis. Kč.
Meziročně nám tudíž chybí 20 895 tis. Kč. V srpnu jsme však
obdrželi tzv. kompenzační bonus (27 821,3 tis. Kč),
jednorázovou platbu, jímž stát odškodňuje města a obce za to,
že použil část jejich příjmů na sanaci covidu. Pokud zahrneme
kompenzační bonus do položky „sdílené daně“ (což je právně
a účetně nesprávně, ekonomicky však v pořádku), pak jsme od
státu letos do konce listopadu dostali celkem 302 447,4 tis. Kč
– tj. více než v minulém roce ke stejnému datu. Otázkou nyní
je, kolik „přijde“ na naše účty v prosinci. Loňský příjem daný
částkou 36 880,5 tis. Kč zřejmě nedosáhneme. „Takže kolik?“
slyším, jak se ptáte. Bude-li to alespoň 25 mil. Kč, pak by
celkový roční příjem sdílených daní dosáhl cca 300 mil. Kč,
po započtení bonusu pak necelých 328 mil. Kč. To by
znamenalo malý meziroční propad našich příjmů na úrovni
cca 5 mil. Kč. Oproti původnímu rozpočtu pak propad do
10 mil. Kč, oproti původnímu propočtu propad ve výši 25 mil.
Kč. To by nebylo až tak – s ohledem na to čím vším
procházíme - zlé, že?
3) Aktuální informace k projektu „Regenerace panelového
sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“
V červnu loňského roku jsem Vás (ve spolupráci s Ing.
Pleskotovou a odborem rozvoje města) zde na stránkách
Zpravodaje informoval o průběhu projektu Regenerace
panelového sídliště Pod Hůrkou. Ten je, jak víte, rozdělen
celkem na 10 etap. Projekt byl zahájen v roce 2016, kdy město
Klatovy zrealizovalo 1. etapu – I. část. V roce 2017
následovala II. část. Obě tyto části byly financovány
z rozpočtu města (celkem 15 588 tis. Kč vč. DPH). Obě etapy
se týkaly úprav a oprav (komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení, voda, kanalizace…) vnitrobloku Prusíkovy ulice.
V letošním roce, v březnu až červnu, proběhla 2. etapa
projektu. Ta zahrnovala obdobné práce v okolí Prusíkovy
ulice směrem k Podhůrecké – prostor při Podhůrecké ulici
(nové parkoviště), okolo objektu občanské vybavenosti
(kanceláře) a dále prostor kolem panelových domů v Krátké
ulici. Náklady činily 12 074 tis. Kč vč. DPH a městu se
podařilo získat dotaci od SFRB ve výši 5 321 tis. Kč.
V červenci pak byla zahájena 7. etapa (Podhůrecká
ulice), dokončena byla jen před několika málo dny,
v listopadu. Náklad akce byl 30 107 tis. Kč vč. DPH. Díky
úsilí odboru rozvoje města jsme získali dotaci ve výši
11 311 tis. Kč z dotačního programu na obnovu místních
komunikací, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.
Město aktuálně disponuje platným stavebním povolením
na 3. etapu regenerace. Zároveň připravuje žádost o dotaci
(6 mil. Kč) do programu na regeneraci sídlišť SFPI. Věříme,
že se nám podaří dotaci získat a že se shodneme na nutnosti
tuto etapu profinancovat ze zdrojů, které budeme mít
k dispozici. Pak budou moci být stavební práce zahájeny
v červenci příštího roku. Celkové předpokládané náklady činí
(dle projektové dokumentace) 27 392 tis. Kč vč. DPH.
Předpokládáme, že z technických a finančních důvodů tuto
pokračování na straně 3
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Klatovský zpravodaj bude mít novou podobu
Vážení občané,

Tato webová stránka bude obsahovat i články klatovského
zpravodaje a další zajímavé informace. Bude přístupná
samostatně i z odkazů na webu města.
Organizátoři (městské organizace, zájmová zařízení,
spolky, kluby…) budou akce nadále posílat městskému
kulturnímu středisku. Příspěvky se vždy musí poslat
nejpozději do patnáctého každého měsíce na e-mail:
zpravodaj@mksklatovy.cz. Všechno bude prezentováno jak
v tištěné, tak v internetové verzi, kde bude možno o akcích
informovat detailněji.
Věřím, že se Vám nový vzhled zpravodaje i přehledu akcí
bude líbit. Naší snahou je napomoci ke zpřehlednění
programu akcí ve městě i usnadnění orientace.

zpravodaj města projde
zásadní proměnou a od lednového čísla bude vycházet
v novém designu. Počet stran
bude navýšen ze současných
8 na 20 a jeho přípravu bude
mít na starosti Městské kulturní středisko. Podoba bude
spočívat ve změně kvality
papíru, vazby, grafické
úpravy, zpřehlednění i rozšíření obsahu. Jeho součástí
bude přehled kulturních akcí
Přeji Vám klidný a pohodový advent, krásné Vánoce,
ve městě, který vycházel pevné zdraví a co možná nejméně omezení.
měsíčně jako samostatná
tiskovina, tzv. „kulturníček“ a sportovní události.
Současně s upravenou podobou zpravodaje bude od ledna
Ing. Martin Kříž
zprovozněna nová internetová prezentace kulturních
místostarosta města
a sportovních akcí ve městě na www.klatovskyzpravodaj.cz.

TELEVIZE 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.

15. 12. – 20. 12. Krampuslauf v Auto Nejdl - sestřih z roku 2019
22. 12. – 27. 12. Toulky po Šumavě
29. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Setkání na Bartoloměji 2020
31. 12.
Silvestrovské vysílání
Sledujte zdarma vysílání i na internetu - www.filmpro.cz

dokončení ze strany 2

etapu rozdělíme na dvě části.
První část zahrnuje úsek ulice Nádražní v délce cca 124 m
a úsek ulice Hlávkova v délce cca 137 m, které jsou přilehlé
k vnitrobloku Nádražní – Hlávkova – Cibulkova – Podhůrecká.
Co vše se bude dít? Nejprve se uskuteční příprava území
(kácení, bourání stáv. komunikací), poté rekonstrukce
komunikací včetně nových uličních vpustí a jejich přípojek,
osazení dopravního značení. Závěrem proběhnou vegetační
úpravy. Obnoveny budou všechny chodníky, upraveny budou
nástupní plochy požární techniky. Vybudovány budou
parkovací plochy. Podél ulice Nádražní povede společná
stezka pro pěší a cyklisty. V rámci regenerace dojde též
k rekonstrukci vodovodního řadu a veřejného osvětlení, budou
též rekonstruovány páteřní řady inženýrských sítí, do nichž se
později (v rámci 2. části – „vnitroblok“) dopojí sítě
z „vnitrobloku“. Celkové předpokládané náklady první části
3. etapy činí 16 868 tis. vč. DPH.
Předpokládáme, že druhá část (vnitroblok Nádražní –
Hlávkova – Cibulkova – Podhůrecká) bude realizována
následně, opět ve vazbě na dotace a finance projektu.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 16. 11. schválilo
podání žádosti o dotaci a též realizaci 1. části 3. etapy
regenerace za předpokladu schválení požadované dotace.
Veškeré informace k chystané 3. etapě najdete na webu
města, kde je možné nahlédnout i na situační snímek s vyznačením rozsahu 3. etapy – rozdělení na část 1 a část 2.
Milí Klatované, přeji Vám krásný advent a požehnané
klidné Vánoce. Zasloužíme si je!
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

V souladu s nařízením vlády
jsou do odvolání zrušeny
veškeré kulturní akce
v kulturním domě a současně
jsou zrušena veškerá filmová
představení v kině Šumava.
Vstupenky na filmová představení
zůstávají v platnosti nebo je možno
vrátit v předprodeji KD
od 8.00 – 13.00 hodin.
Informace o konkrétních akcích
a vrácení vstupenek naleznete na
www.mksklatovy.cz, vstupenky@mksklatovy.cz.

DARUJTE POD STROMEČEK KULTURNÍ ZÁŽITEK
Vážení diváci,
stejně jako každý rok jsme i letos pro Vás připravili pestrou nabídku představení, kterými můžete potěšit své
blízké pod stromečkem. Vstupenky na vybraná představení můžete zakoupit od 16. 11. 2020. Po dobu
nouzového stavu je možný prodej vstupenek pouze on-line s platbou převodem nebo kartou. Ke každému
nákupu obdržíte e-mailem leták k Vámi vybranému představení.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.divadlo.klatovynet.cz
(V případě opětovného uzavření divadel je možné na všechny tyto akce zajistit náhradní termín)
Stálá divadelní scéna Klatovy

Informace a celý program nalezete na www.divadlo.klatovynet.cz
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba prosinec:
3. – 20.12. 2020 út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00;
ne 13.00–17.00;
21. 12. 2020
zavřeno
22. a 23. 12. 2020 9.00–12.00 a 13.00–17.00
24. – 25. 12. 2020 zavřeno
26. a 27. 12. 2020 13.00–17.00
28. 12. 2020
zavřeno
29. – 30. 12. 2020 13.00–17.00
31. 12. 2020
zavřeno
1. – 3. 1. 2021
13.00–17.00
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy
muzea:
plné:
60 Kč
snížené:
30 Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140 Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20 Kč
mimořádné vstupné plné
100 Kč
mimořádné vstupné snížené
50 Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem – výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí
Mecenáš muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka,
Věci všední, přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších
sbírkových souborů, které byly klatovskému muzeu věnovány
a Zakladatelé moderní regionální historiografie | Hostaš,
Vaněk, Vančura a jejich spolu-pracovníci – výstava věnovaná
historikům a sběratelům našeho muzea.
VÝSTAVY:
od 3. 12. 2020 do 28. 3. 2021 | RETRO – výstava z dějin hmotné
kultury 60. – 80. let 20. století.
V případě uvolnění opatření budou v měsíci prosinci probíhat
doprovodné akce k výstavě. Bližší informace proto sledujte na
webových stránkách muzea. Děkujeme.
KNIHOVNA – ARCHIV – STUDOVNA:
Otevřeno: od 9. 12. 2020 každá středa 7.30–12.00 a 13.00–17.00
hodin; v pondělí bude studovna a badatelna do odvolání pro
veřejnost uzavřena. Telefon: 376 326 352, 376 326 353,
376 326 362.
Badatele žádáme o používání dezinfekce, či rukavic a o zakrytí
nosu a úst. Děkujeme.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách muzea.

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku
nebo kancelář tajemníka měst. úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc
bude postoupena k prověření distributorovi.
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Barokní lékárna U Bílého jednorožce
nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba prosinec: zavřeno;
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze
pro skupiny nad 10 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice;
tel.: 376 323 525, 721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba prosinec: zavřeno;
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném
předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad
10 osob), mimořádné vstupné: 80/40 Kč
V případě uvolnění opatření bude zpřístupněn „Chanovický
betlém“ a to ve dnech 25. prosince 2020, 26. prosince 2020 a 1.
ledna 2021 od 13.00 do 17.00 hodin. Bližší informace sledujte na
webových stránkách muzea. Děkujeme.
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Rekonstrukce ulic Pražská a Rybníčky
Město Klatovy pokračuje i nadále v přípravách na rekon- Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to
strukci ulic Pražská a Rybníčky.
bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby.
Pražská ulice zůstane dopravně ve stejném šířkovém
uspořádání
Vzhledem k tomu, že veškerá měření hluku, která bylo
město nuceno provést, nevyhověla požadovaným normám,
bude rekonstrukce Pražské ulice provedena jako oprava
stávajícího stavu – tedy ve stejném šířkovém uspořádání,
silnice z asfaltového betonu a chodníky ze žulových desek,
tzv. „Plzeňská dlažba“.

Rekonstrukce Rybníček
Zároveň s Pražskou ulicí bude provedena rekonstrukce
Rybníček. Stejně jako Pražská ulice bude z důvodu
nevyhovujících hlukových parametrů provedena ve
stávajícím šířkovém uspořádání, dojde k úpravě
parkovacího stání a šířky chodníku před hotelem Beránek,
kde bude soukromým investorem vybudována terasa.
Silnice bude provedena z asfaltového betonu, parkovací
stání ze žulových kostek 10x10 cm, chodník podél budov ze
zámkové dlažby, chodník podél ostatní plochy z asfaltového
betonu.

Pražská ulice

Rybníčky
Přechody pro chodce na začátku a na konci Pražské ulice
budou stavebně zvýšené. Dále bude v této ulici provedena
výměna uličních vpustí, rekonstrukce vodovodního řadu
a přípojek, oprava kanalizačních šachet (v hloubce 6,5 m),
Harmonogram postupu prací: celá stavba proběhne
rekonstrukce kabelu ČEZ, nová metropolitní síť v období od 6. 4. do 15. 6. 2021:
a rekonstrukce veřejného osvětlení se samostatným
nasvícením přechodů.
• rekonstrukce plynovodu: 6. 4. – 22. 5. 2021, začne se
Vzhledem k rozsáhlosti akce byl na jednání se všemi
od Gorkého ulice, v předstihu dojde k odfrézování
dotčenými investory domluven následující harmonogram
vozovky v šíři 1 m,
postupu prací: Celá stavba proběhne v období od 6. 4. do
• rekonstrukce vodovodu: 6. 4 – 22. 5. 2021, začne se od
15. 6. 2021, a to po jednotlivých úsecích mezi křižovatkami:
Dobrovského ul. směrem ke Gorkého ul., v předstihu
dojde k odfrézování vozovky v šíři 1 m,
vodovodu
(současně
opravy
• rekonstrukce
• rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelu ČEZ,
kanalizačních šachet): 6. 4. – 22. 5. 2021, v předstihu
pokládka metropolitní sítě: 6. 4. – 8. 6. 2021,
dojde k odfrézování vozovky v šíři 1 m od obruby,
• rekonstrukce povrchu komunikací: 3. 5. – 15. 6. 2021.
začne se od náměstí,
• rozebrání chodníku (vpravo od náměstí) pro
Akce se provede za úplné uzavírky. Zásobování
rekonstrukci VO, kabelu ČEZ a pokládku metropolitní přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po
sítě, pokládka těchto sítí: 19. 4. – 8. 6. 2021,
domluvě se zhotovitelem stavby.
• oprava povrchu komunikací: 3. 5. – 15. 6. 2021.

S ohledem na velký rozsah se celá akce provede za úplné
uzavírky jednotlivých úseků mezi křižovatkami.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
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 zajišťování 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

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 komunikací 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 povětrnostním 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

Vozovky
I. ZÓNA
II. ZÓNA
III. ZÓNA
SÚS + ŘSD

Chodníky
I. ZÓNA
II. ZÓNA
III. ZÓNA
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PASK znovu otevřený
Po pár týdnech se znovu otevírá stálá expozice Pavilonu
skla i výstava. V době adventu ale zatím nepřecházíme do
normálního provozu, budeme mít otevřeno jen od pátku
do neděle od 11 do 16.30 hodin.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Úklid vánočních stromků
Vánoční stromek, který již dosloužil, určitě nepatří do
kontejneru nebo na směsný odpad, ale do sběrného
dvora. Jejich svoz a úklid bude zajišťovat Pošumavská
odpadová s.r.o. v období od 11. do 25. 1. 2021.
Stromky, prosím, soustřeďte na jedno místo vedle
popelnic či kontejnerů.
Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

Upozornění
pro držitele
parkovacích karet
Hyalitové sklo z první poloviny 19. století

Aktuální situaci přizpůsobujeme také program.
Vzhledem k mimořádnému zájmu o návštěvu výstavy
Tajemství hyalitového skla jsme se rozhodli ji prodloužit
do 10. února 2021 a původně plánovanou výstavu
Kouzelné světlo vitrážových lamp přesunujeme na termín
od 24. 11. 2020 do 13. 2. 2022 spolu se všemi
doprovodnými projekty, které nebylo možné nyní
o adventu realizovat a kterých by byla velká škoda. To
umožňuje eventuálně i uskutečnění původně na říjen
letošního roku plánované přednášky Jitky Lněničkové
o hyalitovém skle na nový termín 24. ledna 2021.
Proběhne samozřejmě jen v případě, pokud to umožní
aktuální epidemiologická situace. O konání či nekonání
budeme informovat na webu.
Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

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.

Dle Nařízení města Klatov č. 1/2016 o stání silničních
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území
města Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo
ke stání fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve
vymezené oblasti města.
Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou
MěÚ Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok
počínaje od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.
Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech
tímto upozorňuje držitele uvedených parkovacích karet
na skončení období, pro které byla vyznačena jejich
platnost. Změnu platnosti parkovacích karet zajišťuje
hospodářský odbor v pracovních dnech.
Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se
nezměnila.
a) Osobní vozidlo občana s trvalým bydlištěm ve vymezené
oblasti
500 Kč
b) Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která
má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 3000 Kč
Hospodářský odboru MěÚ Klatovy
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