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KARL OVARSKÉ

V listopadu loňského roku proběhly
první volby do krajských zastupi−
telstev. Hejtmanem nově vzniklého
Karlovarského kraje se stal dosavadní
primátor města Karlovy Vary,

Zeptali jsme se:

Ne, rozhodně ne. V blízké budouc−
nosti hodlám složit svou funkci
primátora do rukou městských
zastupitelů a věnovat se plně řízení
kraje. Nemyslím, že by jeden člověk
mohl zastávat dva takto významné
posty a oběma se plně věnovat.

To nepředpokládám. Zastupitelstvo
města prostě zvolí ze svých řad
standardním postupem nového
primátora.

Byla to pro mě veliká změna. Do té
doby jsem pracoval v hotelnictví na
různých stupních řízení. Veřejná
správa má velice specifický způsob
fungování, rozhodně dost odlišný od
podnikatelské sféry. Nicméně některé
zásady a zkušenosti, které jsem získal
v předchozím životě se mi hodily i
jako primátorovi. Každý manažer ví,
jak důležitá je týmová práce, jak

JUDr.
Josef Pavel.

Pane hejtmane, hodláte i nadále
zastávat zároveň funkci primátora?

Znamená to tedy, že město bude bez
primátora?

Jako primátor Karlových Varů jste
působil od roku 1996. Jaké pocity si z
této práce odnášíte?

důležité je stanovení priorit a podobně.
Fungování města je samozřejmě
poněkud komplikovanější než fungo−
vání jakéhokoliv podniku, právě
proto, že naším „zákazníkem“ jsou
všichni obyvatelé města, velká
skupina lidí, z nichž každý má jiná
měřítka, jiné zájmy, dává přednost
jiným věcem.

Každý úspěch je především
úspěchem pro město, ne mým osob−
ním. Kromě toho, jak už jsem řekl, je
to práce týmová, a tudíž její výsledky
nejsou úspěchem jen jednoho člověka.
Ačkoliv jsem tento tým vedl, byl jsem
také jeho součástí. Za největší úspěch
považuji to, že se radnici daří plnit
sliby, které dala občanům, a to přede−
vším v programovém prohlášení rady
města. Rada v něm stanovila priority,
které postupně naplňuje. Nyní jsme v
polovině volebního období a s uspoko−
jením mohu konstatovat, že značnou
část jsme již dokázali uskutečnit.

Ano, například. Jednou z našich
priorit v dopravě byla výstavba
okružní křižovatky na mostě 1. máje,
která již byla zahájena. Vznikne zde
bezpečnější a rychlejší dopravní uzel,

Co považujete za svůj nejdůležitější
úspěch v pozici primátora?

Na Karlových Varech je patrný čilý
stavební ruch například na doprav−
ních stavbách...

než byly dvě nepřehledné a přetížené
křižovatky těsně za sebou. Bude
pamatováno i na chodce, kteří nebu−
dou muset celý prostor již obcházet,
ale mohou přejít přímou cestou
podchodem pod kruhovým objezdem.
Po náročných jednáních se podařilo
vyjasnit majetkové i investiční vztahy
u terminálu na Dolním nádraží, a ten
j i ž l e t o s s l o u ž í v e ř e j n o s t i .
Restrukturalizace městské hromadné
dopravy a její začlenění do integrova−
ného dopravního systému se nám daří
udržovat jízdné na velice rozumné
úrovni, ačkoliv ceny pohonných hmot
za poslední dva roky narostly téměř
raketově.

Největší prioritou však zůstává
dostavba průtahu městem a napojení
Karlových Varů na Prahu i na Cheb
rychlostní komunikací. Jednání o
průtahu probíhají, v současné době je
třeba dořešit majetkoprávní vztahy k
dotčeným pozemkům. Termín zaháje−
ní dostavby je již znám, je jím listopad
2002.

Zde bohužel nedošlo minulý rok,
kdy byla tato stavba plánována, ke
shodě v zastupitelstvu města. Nebylo
nalezeno ekonomicky racionální

Jednou z priorit je dle programové−
ho prohlášení také rekonstrukce pěší
zóny na třídě T.G. Masaryka. V jaké je
fázi?

řešení, které by zastupitelstvo přijalo.
Na letošek proto počítáme pouze s pří−
pravnou fází, rekonstrukcí rozvodů
inženýrských sítí. Tak bude tato zóna
připravena pro řešení v příštích letech.
Věřím, že to bude co nejdříve.

Nikoliv. Průběžně investujeme
především do jejich technické in−
frastruktury. Na Zlatém kopečku,
v Tašovicích a ve Staré Roli město
investovalo do nových komunikací,
v Počernech především do technické
infrastruktury, stejně tak na Hůrkách,
kde byl největší investicí vodovod.
Samozřejmě nelze napravit všechny
nedostatky okamžitě, ale pečlivě
tipujeme lokality, ve kterých jsou po−
dobné investice nejnutnější, a tam po−
tom směřujeme městské prostředky.

Již dokončilo výstavbu nových
bytových jednotek v lokalitách Pod
Rozvodnou a na náměstí Václava
Řezáče. Snažili jsme v obou těchto
případech využít všech dostupných
dotačních titulů a koncipovat finanční
vztahy s novými nájemníky tak, aby
byly byty co nejdostupnější.

Třída T. G. Masaryka se nachází v
samém středu města. Co však okrajové
části města, nezapomíná se na ně?

Jak město naplňuje své závazky
ohledně bydlení?

Na opravu kolonád město vyčlenilo během dvou let  45 mil. Kč (viz příloha o rozpočtu)

DŮLEŽITÁ JE TÝMOVÁ PRÁCE A STANOVENÍ PRIORIT

(Dokončení na str.4)

Foto: Radek Kletečka



Další jednání
zastupitelstva města

se koná 20. února
v Imperiálu

NA AKTUÁLNÍ TÉMA2

Ke dni 1. března 2001 bude prove−
deno v celé České republice sčítání
lidu. Uskuteční se poprvé ve třetím
tisíciletí i v samotné České republice.
Sčítání zjišťuje údaje o stavu obyvatel−
stva k určitému okamžiku. Patří k nej−
starším statistickým akcím vůbec.
V historii byly soupisy obyvatel
prováděny především k vojenským a
daňovým účelům. Rokem 1869 začíná
období tzv. “moderních sčítání", která
dodržují hlavní zásady vytýčené
mezinárodními úmluvami a provádějí
se na základě zákonné normy.
Nadcházející sčítání se uskuteční
podle zákona č. 158/1999 Sb.

Sčítání proběhne tradičním způso−
bem, tzv. sebesčítáním. Každý občan
vyplní za sebe, své děti, případně za
další osoby s ním bydlící sčítací
tiskopisy a předá je v dohodnutém
termínu sčítacímu komisaři.

Sčítací komisaři budou tiskopisy
roznášet do přidělených obvodů již po
20. únoru s tím, že si dohodnou, kdy si
vyplněné formuláře vyzvednou.
Nejpozději to však musí být do

12. března 2001. Předloží své průkazy,
podají informace a případně vysvětlí
nejasnosti.

Cílem sčítání lidu je získat informa−
ce od každého občana ČR i cizinců,
kteří se budou v té době u nás zdržovat.
Připraveny jsou i návody na vyplnění
tiskopisů kupř. v němčině, romštině
apod.

Na návštěvu domácností, ubytoven,
nemocnic, hotelů, lázeňských a
dalších zařízení se chystá v okrese
Karlovy Vary z toho
asi . Na
sčítání se budou podílet i resorty
obrany, vnitra a spravedlnosti. V
neposlední řadě se zapojí ve městě

, kteří budou
koordinovat práci komisařů, komple−
tovat materiály a sumarizovat údaje.

Jmenovité seznamy sčítacích
orgánů budou vyvěšené na úředních
deskách Magistrátu města Karlovy
Vary.

Tiskopisy se budou vyplňovat tři a
to:
(uživatel bytu) a (vlast−

506 komisařů,
226 přímo v našem městě

48
sčítacích revizorů

Sčítací list osob, Bytový list
Domovní list

ník domu). Každá domácnost obdrží
od komisaře tužku s černou náplní,
která zajistí dobrou čitelnost při dalším
zpracování.

Obavy, že se osobní údaje dostanou
do nepovolaných rukou, nejsou na
místě. Všichni zúčastnění na přípravě
a zpracování výsledků sčítání složí

a sankce za jeho
porušení jsou velmi tvrdé. Kromě toho
po sumarizaci dat se všechny sčítací
listy skartují.

Za posledních deset let se naše
společnost hodně změnila. V polovině
letošního roku budou k dispozici první
předběžné výsledky z nadcházejícího
sčítání lidu. Zda nám dají pravdivý
obraz, záleží na každém z nás, na
přístupu všech občanů ke sčítání lidu.

Další informace o sčítání lidu
můžete získat na bezp1atné telefonní
lince na interneto−
vé adrese

Slib mlčenlivosti

h

Český statistický úřad
Krajská reprezentace Karlovy Vary

0800/132 001 nebo
ttp://www.czso.cz/cz/

sldb/index.htm.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001

V rámci snadnějšího přístupu
občanů města k nakládání s odpady
zajistil odbor životního prostředí MM
Karlovy Vary pro rok 2001 termíny
svozu objemných a nebezpečných
odpadů z domácností. Termíny byly
stanoveny s výhledem toho, že se již
stanou termíny stálými a jsou dané na
celý rok dopředu. Každý občan tak
dostává možnost naplánovat si v před−
stihu větší úklid či vyklízení.
Pravidelným rozložením termínů
v průběhu roku by mělo dojít také
k odstranění mimořádných termínů
přistavování, které dosud byly občas
realizovány. Podrobné seznamy
stanovišť, v případě mobilního sběru i
s určením hodiny, budou uveřejněny

Český statistický úřad vyvíjí
veškeré úsilí, aby připravované
sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001
proběhlo v souladu se zákonem č.
158/1999 Sb. i s principy ochrany
osobních údajů dle zákona č.
101/2000 Sb.

Proto na základě projevů
nedůvěry občanů ke sčítání,
vyvolané často zpochybňujícími
výroky různých politiků a autorit
požádal Český statistický úřad,
jako jediný o stanovisko Veřejného
ochránce práv a dnes obdržel
odpověď. JUDr. Otakar Motejl je
přesvědčen, že záruky ochrany
osobních údajů jsou zákonem č.
158/1999 Sb., dostatečné a měly by
vyloučit možnost jejich zneužití.

Zároveň požádal Český statistic−
ký úřad, vědom si své povinnosti
dodržení schváleného zákona o
sčítání, místopředsedu vlády a
předsedu legislativní rady vlády o
posouzení souladu připravovaného
sčítání se zákonem o ochraně
osobních údajů. Podle dnešní
odpovědi Pavla Rychetského
neodporuje právní úprava sčítání
obsažená v zákoně č.158/1999 a
jeho prováděcím předpisu právní
úpravě ochrany osobních údajů, a
to ani v případě zjišťování takzva−
ných citlivých údajů.

I přes tato stanoviska byla
započata intenzivní jednání s Úřa−
dem pro ochranu osobních údajů.

Vladimíra Pavlíčková,
tisková mluvčí ČSÚ pro Sčítání

lidu, domů a bytů

7. února 2001

Sdělení Českého
statistického úřadu

ODPADOVÝ KALENDÁŘ 2001
s dostatečným předstihem v KRL a
v regionálním tisku.

Ačkoliv je základní umístění těchto
stanovišť již dáno, je možné některé
lokality na žádost občanů doplnit či
změnit. Velkoobjemové kontejnery
budou stát na stanovištích po celý tý−
den a budou průběžně vyprazdňovány.

Speciální vozidlo na mobilní sběr
nebezpečných odpadů pojede po dané
trase a

a jednotlivých zastávkách se zdr−
ží pouze po určenou dobu. Časový
plán daný pro celé město musí být do−
držen a není možné na zastávkách za−
nechávat odpady po odjezdu vozidla.

bude doprovázeno nákladním
automobilem, do kterého je možné
odevzdat i vyřazené lednice a televizo−
ry. N

TÝDENNÍ VLNY VOK:
5. − 12. března
4. − 11. června

24. září − 1. října
26. listopadu − 3. prosince

PÁTEK
Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny
Stará Role

Rosnice
Čankov
Sedlec
Růžový vrch

Rybáře

SOBOTA
Rybáře

Svatošská − vedle trafostanice 10.30 − 10.50
Studentská − vedle potravin 11.00 − 11.20
Závodní x Karla Kučery 11.30 − 11.50
Sklářská − na parkovišti MOSER 12.00 − 12.20
Česká 12.30 − 12.50
u hlavní silnice 13.00 − 13.20
Okružní 13.30 − 13.50
Holečkova 14.00 − 14.20
Kostelní − garáže 14.30 − 14.50
Dykova 15.00 − 15.20
zatáčka 15.30 − 15.50
zastávka MHD 16.00 − 16.20
u nádob na separaci 16.30 − 16.50
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 − 17.20
Krušnohorská − parkoviště 17.30 − 17.50
Majakovského 18.00 − 18.20
Severní − Konečná 18.30 − 18.50

Třeboňská 10.30 − 10.50
Mládežnická popř. U Koupaliště 11.00 − 11.20

Bohatice

Drahovice

Tuhnice

Karlovy Vary

Hůrky

U Trati − konečná MHD č. 5 11.30 − 11.50
U Trati − u potravin 12.00 − 12.20
Táborská 12.30 − 12.50
Gagarinova x Maďarská 13.00 − 13.20
5. května 13.30 − 13.50
Stará Kysibelská − Úvalská − Východní 14.00 − 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 − 14.50
J. Palacha − most, LUNA 15.00 − 15.20
Poštovní x Šumavská 15.30 − 15.50
Charkovská 16.00 − 16.20
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 − 16.50
Moskevská 17.00 − 17.20
Na Vyhlídce − vedle potravin 17.30 − 17.50
Zítkova − parkoviště 18.00 − 18.20
pod hvězdárnou 18.30 − 18.50
u zastávky MHD 19.00 − 19.15

Olšová Vrata u zastávky MHD 19.30 − 19.45
Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné
odpady: lednice, televizory, autobaterie, zářivky, léky, monočlánky, staré
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, postřiky, výbojky.

Ing. Stanislav Průša, vedoucí odboru životního prostředí

Tuhnice
Doubí
Dvory
Tašovice
Stará Role
Rybáře

Růžový vrch
Bohatice
Drahovice
K. Vary
Počerny, Čankov, Rosnice, Sedlec,
Hůrky, Olšová Vrata

Vrázova, Bečovská
Jahodová
V Lučinách
Sopečná
Borová, Závodu míru
Majakovského,
U Koupaliště

Krušnohorská
U Trati
Gagarinova, Vítězná
Zítkova, Sokolák, Jateční

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
2. − 3. března, 15. − 16. června, 26. − 27. října



OBNOVA MĚSTA 3

V říjnu loňského roku přinesly KRL
článek o ruinách hyzdících město.
Jaký je jejich stav po necelém půl
roce?

Především se již na seznamu
nedostavěných či neudržovaných
nemovitostí neobjevují dvě zásadní −

a na
Mlýnském nábřeží. Také u řady
dalších objektů se situace zlepšila:

byla po dlouhá léta
synonymem pro hrůzu budící

.
Před koncem loňského roku byl
konečně tento betonový kolos stržen.
V současné době je pro tuto lokalitu
vydáno územní rozhodnutí na výstav−
bu nového "společensko − obchodního
centra".

Naproti přes řeku vznikl na místě
bývalého objektu nový
supermarket.

Na již probíhají
stavební práce druhým rokem. U pří−
ležitosti letošního zahájení lázeňské
sezóny je naplánováno otevření
Zámeckých lázní a vzkříšení Ducha
pramenů, který po dlouhá léta dřímal
za dřevěnou ohradou.

Bohatého ženicha se snad podařilo
najít i pro další historický klenot
lázeňské zóny − majestátnou budovu

. Izraelská firma již nechala
zpracovat a prezentovala záměr
rekonstrukce objektu, kde kromě
zachování balneoprovozů a společen−
ských prostor vznikne také kasino.
Smlouva o pronájmu bývalých
Císařských lázní je před podpisem.

Spolu s Lázněmi I by měl být ze
seznamu nemovitostí hyzdících město
vymazán také dům

(bývalý M klub), se kterým je
rovněž počítáno v záměru obnovy
nejvěhlasnější karlovarské lázeňské
budovy. Mělo by zde vzniknout

Dolní nádraží dům Petr

Dolní Kamenná
skelet

rozestavěného obchodního domu

Autocentra F

Zámecké kolonádě

Lázní I

Mariánskolázeň−
ská 37

Lázeňská zóna

PROBLEMATICKÉ NEMOVITOSTI VE MĚSTĚ

zázemí pro poskytování služeb v Cí−
sařských lázních, konkrétně hotelové
kapacity a parkovací dům.
Také neblaze proslulý

pod kostelem Maří Mag−
dalény se pravděpodobně dočká
lepších časů. S majitelem, společností
Balnex & Balmed, momentálně jedná
zahraniční firma vlastnící mj.
Zámecké lázně. Proluku by ráda
využila k výstavbě hotelu.

Nového vlastníka má i vyhořelý
lázeňský na třídě Krále
Jiřího. V současné době zde probíhá
statické zajištění objektu a jeho
postupná rekonstrukce.

Hůře je na tom budova
na Divadelním náměstí,

kterou vlastní italská firma Marco IV.
Pio. Ta se dosud nerozhodla, k jakému
účelu stavbu využije. Fasáda a sochy
na střeše jsou údajně zajištěny proti
havárii a současný stav by další rok či
rok a půl, po které se majitel bude
rozhodovat jak s nemovitostí naloží,
měl vydržet.

Podobně, ale ještě neutěšeněji, stále
vyhlížejí domy v

. Jejich vlastník, společnost
Autoimmuklinik hodlá objekty prodat
jinému zahraničnímu investorovi.
Dosud však nedošlo v této věci k žád−
nému novému jednání. Majiteli byla
sice vyměřena pokuta ve výši 300 tisíc
Kč, ale v současné době se jeví jako
nedobytná.

U nedalekého domu
bylo nutné s demoličními pracemi
počkat až po skončení hlavní lázeňské
sezóny. V současné době je již téměř
srovnán se zemí.

Majitel, společnost Bohemia Lázně,
postaví na jeho místě parkovací dům.
Demolice čeká také budovu

, která je v havarijním stavu.
Rozhodnutí o odstranění stavby již
bylo vydáno, termín na dokončení

"kamenolom"
−proluka

dům Brno

bývalé
spořitelny

Zahradní ulici č. 15
až 19

Zahradní 5

Luční
vrch 8

demoličních prací je stanoven do 30.
září tohoto roku.

I nadále zůstává velmi kritický stav
domu v , který je
již od roku 1999 osazen výstražnými
t a b u l e m i s n á p i s e m V S T U P
ZAKÁZÁN. V současné době probíhá
soudní spor o určení vlastnictví. Není−
li znám vlastník, bude muset město
samo vykonat nezbytné, finančně
velmi nákladné, zabezpečovací práce.

Tolik tedy k situaci v centru města.
Aco na okrajích?

Největší hanbu jí dělá
bývalé .
Již v polovině loňského roku sice bylo
pro společnost EXPROFIL vydáno
kladné vyjádření k záměru rekonstruk−
ce a nástavby, provedeny však byly
pouze udržovací práce, nátěry rámů a
zasklení oken. Investiční záměr
vlastník objektu nedoložil.

Majiteli restaurace bylo
již na jaře roku 2000 nařízeno prove−
dení zabezpečovacích prací. Přes
několikeré urgence na výzvu nereago−
val, proto s ním bude zahájeno řízení o
přestupku proti stavebnímu zákonu a
v návaznosti na ně také vyměřena
pokuta.

stojí již deset let
rozestavěný .
Vzhledem k nerealizované kompenza−
ci pozemků, které byly v dražbě špatně
vyměřeny, nemohou být na zmíněných
pozemcích prováděny stavební práce a
úpravy. Loňský pokus o prodej
nemovitosti byl opět neúspěšný, takže
tento objekt hyzdí naše město i v no−
vém tisíciletí bez vyhlídek na lepší
časy.

Bývalý honosný na
Sokolovské ulici je na tom podobně.
V současnosti je zabezpečen proti

Moravské ulici č. 20

obchodní centrum Morava

U anděla

Na rozcestí
skelet autoprodejny

hotel Brix

Stará Role

Rybáře

pravděpodobně

vstupu nepovolaných osob a majiteli
vyměřena pokuta.

Nedaleká
patří stále Policii ČR, která se

dosud k žádosti o sdělení záměru, jak
bude s objektem naloženo, nevyjádři−
la.

Majitel nemovitosti
v Bohaticích byl vyzván k doplnění
žádosti o stavební povolení. Neučinil
tak, proto bylo stavební řízení zastave−
no. Objekt je zatím pouze zabezpečen
před vstupem nepovolaných osob.

Radostnější je situace na
, kde bylo vydáno stavební

povolení pro Lesní společnost
Františkovy Lázně a.s. Rekonstrukce
objektu by měla být dokončena v září
tohoto roku.
Také prochází
nákladnou rekonstrukcí.
památky je nyní firma Holoubek, která
ji přestavuje na své reprezentační
sídlo.

stojí sice
již za hranicemi města, ale stále máme
dojem, že i tohle území s Karlovými
Vary souvisí. Proto nás potěšilo, že
nový majitel hotelu nechal zpracovat
projekt na rekonstrukci a nástavbu.
Nyní probíhá řízení o územním
rozhodnutí.

Přestože nemovitostí, které nedělají
městu, na jehož území stojí, dobrou
vizitku je stále ještě řada, zcela jistě lze
říci, že se situace během uplynulého
roku obrátila výrazně k lepšímu.
Doufejme, že tomu tak zůstane i v bu−
doucnosti. Tak, abychom mohli
rubriku "městské ohyzdnosti" z KRL
zcela vypustit.

budova policejního
okrsku

U Trati 40

Vítkově
hoře

zámeček v Doubí

Hotel Ohře v Dalovicích

Stav k lednu 2001.

Ostatní

Vlastníkem

Dle podkladů stavebního úřadu
Hana Kaňovská

Na opravě lázeňského domu Brno se již pracuje...

...zato v Zahradní ulici dál volají po obnově dříve krásné historické budovy.
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Z městských prostředků také přispívá−
me sto tisíc korun na každou nově
vzniklou bytovou jednotku zkolaudo−
vanou do 31. 12. 2000. Za dobu
účinnosti tohoto programu tak město
přispělo již na stovky nových bytů
částkou blížící se padesáti milionům
korun. Zároveň se snažíme co největší
část bytového fondu privatizovat,
prodat stávajícím nájemníkům s tím,
že část kupní ceny mohou obvykle do
svého domu proinvestovat. Ve svém
majetku si město hodlá ponechat
pouze malou část bytů, především pro
řešení situace občanů v obtížných
sociálních situacích.

To se dostáváme k tématu zásadního
významu. Zatím jsme se v podstatě
bavili o tom, za co Karlovy Vary
peníze utrácí, do čeho je vkládají. Zde
se však dostáváme k oblasti, která pro
město znamená důležitý zdroj příjmů.
Karlovy Vary mají bohatou tradici
v lázeňství a cestovním ruchu. To je
veliká deviza, která zde platí nejvíce.
Lázeňství a cestovní ruch také zname−
nají pracovní příležitosti pro značnou
část našich obyvatel, a to nejen
zaměstnanců hotelů, lázeňských
provozů či cestovních kanceláří, ale i
dodavatelů, obchodníků, poskytova−
telů služeb. Proto město investuje do
údržby a své lázeňské části.

Loňský rok lze například nazvat
rokem kolonád. Řešili jsme nevyhovu−
jící stav Sadové kolonády a střechy
Vřídelní kolonády, vznikl projekt na
opravu Mlýnské kolonády a snad
největším úspěchem na tomto poli je
získání investora pro rekonstrukci
kolonády Zámecké, která byla již čtvrt
století zavřena a veřejnosti nepřístup−
ná pro svůj havarijní technický stav.
Město také podporuje kulturní život
jako nedílnou součást nabídky jak
svým hostům, tak obyvatelům.
Provozuje jeden z nejstarších symfo−
nických orchestrů ve střední Evropě,
investovalo značné prostředky do
rekonstrukce reprezentativní budovy
Městského divadla, a nově i do
alternativní klubové scény Husovka.
Každoročně se podílí na pořádání
světoznámého Mezinárodního
filmového festivalu, podporuje
knihovny, pamatuje i na amatérskou či
alternativní kulturu systémem grantů.
Jedná se o nezanedbatelné prostředky.
Karlovy Vary si tak vytváří určitou
image místa kulturního a zajímavého,
a to je ta nejlepší reklama, jakou
můžeme mít.

Programové prohlášení rady města
obsahuje ještě celou řadu dalších
oblastí, které se rada města zavázala
řešit. Je mezi nimi bezpečnost, která je
v centru města zajišťována kamero−
vým systémem. Pouliční kriminalita,
dříve vážný problém, se radikálně
snížila. V oblasti životního prostředí
se rada zavázala zprovoznit sběrné

Zatím mluvíme o tématech, která se
dotýkají především občanů Karlových
Varů. Co však jejich návštěvníci?

dvory na nebezpečný odpad, ve
kterých mohou občané tento odpad
bezplatně nechat zlikvidovat. Ty již
fungují. Ve sféře sociální a zdravotní
péče město již několikátý rok dotuje
tolik potřebnou rekonstrukci nemocni−
ce, podporuje programy a aktivity
Farní charity, Armády spásy, každo−
ročně dotuje částkou kolem pěti
milionů korun agentury, které posky−
tují seniorům a nemocným domácí
péči a tak dále.

Ano, naše město má, jako ostatně
každé, bohužel ještě i pihy na kráse.
Jejich řešení jsou málokdy snadná.
Přesto se i ty daří řešit. Jak jsem již
zmínil výše, podařilo se nám odstranit
molocha Dolního nádraží tím, že jsme
jej ve spolupráci s ostatními spoluma−
jiteli zprovoznili. Podobně se nám
podařilo najít investora pro již také
zmiňovanou Zámeckou kolonádu.
Úspěšní jsme byli i v jednání s majite−
lem nedostavěného obchodního domu
v Dolní Kamenné ulici pod kavárnou
Elite, který nebezpečný objekt zboural
a zavázal se na jeho místě vystavět
nový, funkční. Nadějně probíhají i
jednání s budoucím investorem pro
Lázně I. Hledáme zatím strategického
investora pro Lázně V. Velikým
úspěchem města je i vítězství v soud−
ním sporu o Národní dům, který
ovšem nyní také nutně potřebuje
vlastního investora. Po změně vlastní−
ka pozemku vedle kostela Maří
Magdalény, známého jako „kameno−

Jsou však také věci, které nesouvise−
jí s městem jako institucí, ale jako
s živým organismem, jako s urbanistic−
kým celkem...

lom“, se rozbíhají jednání o zástavbě
této proluky hotelem s kapacitou
zhruba čtyři sta lůžek a kinosálem pro
pět set diváků, což bude přínosem pro
měs to ne jen v době konán í
Mezinárodního filmového festivalu.
Zatím neúspěšní jsme ve vymáhání
vlastnických povinností u majitele tří
budov v Zahradní ulici, přímo nad
Dvořákovými sady, známých jako
Autoimmunklinik. V tomto případě
má město bohužel v ruce jednu jedinou
zbraň, a tou je diplomacie − jednání,
jednání a zase jednání. Řešení podob−
ných kauz je opravdu velmi náročné na
čas. Mohu však zodpovědně říci, že
podnikáme všechny kroky, aby k
podobným případům docházelo v bu−
doucnosti co nejméně. Pečlivě
ošetřujeme všechny nové právní
vztahy, tam, kde to přichází v úvahu se
snažíme s majiteli či investory dohod−
nout na co nejvýhodnějších podmín−
kách, tam kde to nejde, neváháme
majitele či investora žalovat. Případ
Národního domu dokazuje, že i to je
řešení.

Všechny investiční akce, ať už
uskutečněné městem nebo jiným
investorem, mají velký význam pro
vzhled města, oživení stavební
činnosti, přinášejí nová pracovní
místa, znamenají rozvoj. Mají jedno−
duše mnoho pozitivních, synergických
efektů.

Město Karlovy Vary má výjimečné
přírodní zdroje a neopakovatelný
genius loci, které jsou jeho největším
bohatstvím. Toho si byli vědomi i naši

Jak vidíte budoucnost Karlových
Varů?

předkové, a proto je pečlivě chránili a
rozvíjeli. Naší povinností je na jejich
snahu navázat, pokračovat v ní. O tom
jsem se vždycky snažil a budu se snažit
i nadále, ačkoliv už nebudu primáto−
rem, ale řadovým členem zastupitel−
stva.

Rád bych využil této příležitosti, a
touto cestou také poděkoval všem,
kteří se tohoto společného snažení
účastnili, kteří pro město pracovali a
pracují. Chtěl bych poděkovat svým
kolegům zastupitelům za to, že mi
svěřili úlohu primátora a věřím, že
jsem jejich důvěru nezklamal. Svým
spolupracovníkům na magistrátu
města děkuji za jejich každodenní
práci, díky které město funguje.
Pracovníkům všech ostatních institucí
a orgánů, se kterými jsem přišel do
styku, děkuji za jejich vstřícnost,
ochotu a spolupráci.
S primátorem města Karlovy Vary,
JUDr. Josefem Pavlem si povídal
přispěvatel Karlovarských radničních
listů Jan Kopál.

DŮLEŽITÁ JE TÝMOVÁ PRÁCE A STANOVENÍ PRIORIT
(Dokončení ze str.1)

Výstava ze sbírek
Karlovarského muzea

PhDr. Stanislav Burachovič

Léta kolem poloviny 19. století, kdy
domácí i zahraniční malíři zachycova−
li podobu vřídelního města ponejvíce
litografickými vedutami, jsou vý−
znamným a dosud nezpracovaným
obdobím dějin grafického umění
v Karlových Varech.

Grafickou techniku litografie
(kamenotisku) vynalezl pražský rodák
Alois Senefelder (1771 − 1834) již
roku 1789, nicméně umělci působící
v Karlových Varech ji začali při tvorbě
vedut vřídelního města uplatňovat
v širším měřítku až po roce 1820.
Obliba litografických vedut kulmino−
vala v Karlových Varech v letech 1840
až 1860. Rychlým rozvojem daguerro−
typie, ocelorytiny a posléze fotografic−
kých technik se ve 2. polovině 19.
století stala vítěznou a nejdokonalejší
reprodukční technikou fotografie, jež
nahradila litografické veduty.

Krásu starých karlovarských
litografií mohou zájemci obdivovat ve
výstavních sálech Karlovarského
muzea na Nové louce v únoru a březnu
letošního roku. Reprezentativní výběr
více než 100 obrazů představuje díla
umělců A.F. Kunikeho, F.K. Wolfa, L.
Frieseho, F.X. Sandmanna, C.
Waageho, J. Schwanzary, J. Schäflera,
W. Kandlera, R. Geisslera a dalších
mistrů litografů.

Výstavu grafických listů doplňují
informace o jejich autorech jakož i
ukázky litografických kamenů a
nástrojů pro litografickou práci.

Karlovarské muzeum se těší
na Vaši návštěvu.

Výstava potrvá od 15. února do
1. dubna.

POZVÁNKA

Město Karlovy Vary Vás zve na
slavnostní odhalení pamětní desky

starosty Karlových Varů z let 1877 − 1890,
které se uskuteční u příležitosti výročí
zvolení tohoto muže do funkce starosty.

Slavnostní odhalení desky
na domě Corso na Staré louce,

se koná

Město tak připomene široké veřejnosti

Dr. Eduarda Knolla

v úterý 27. února ve 14.00 hodin

milovníka Karlových Varů a zároveň muže,
jehož éře v čele radnice se říká

"Zlatý věk Karlových Varů".

Litografické veduty
Karlových Varů
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ROZPOČET MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2000

Kolik město přispívá z rozpočtu?
• na kulturní památky 2,370.000 Kč

• účelovými dotacemi na

• příspěvkovým organizacím
okresního úřadu 14,760.000 Kč

− kulturní činnost 2,700.000 Kč

− na tělovýchovu a sport 5,000.000 Kč

− HC Becherovka − neinvestiční dotace
6,000.000 Kč

− triatlon − mistrovství Evropy 1,600.000 Kč

− sociální oblast 1,660.000 Kč

− Farní charitu 600.000 Kč

− Armádu spásy 200.000 Kč

− na pečovatelskou službu 5,000.000 Kč

− Nemocnici Karlovy Vary 5,000.000 Kč

− knihovny v Karlových Varech 4,400.000 Kč

− muzeum Zlatý klíč 360.000 Kč

• svými výdaji na jednoho obyvatele

• na jednu jízdenku městské hromadné
dopravy 3,70 Kč

• na provoz jednoho odpadkového
koše 3700 Kč

• na jeden den:

• na činnost Hvězdárny Karlovy Vary
600.000 Kč

• na Mezinárodní filmový festival
4,800.000 Kč

− pobytu jednoho dítěte v mateřské školce
50 Kč

− žáka v základní škole 24 Kč

− pobytu psa v útulku 66 Kč

− blokového čištění ulic 34.112 Kč

− zimní údržby komunikací 80.530 Kč

(k 31. 12. 2000 počet obyvatel 54.640) 16.040 Kč

jednoho

jednoho

• na kroniku města 60.000 Kč

Vážení a milí spoluobčané,

dostává se Vám do rukou
přehledná prezentace rozpočtu
města Karlovy Vary na rok 2001.
Rozpočet jako základní dokument
pro chod města byl zpracováván
již od poloviny loňského roku, a
poté projednáván na všech úrov−
ních rozhodování. Zastupitelstvo
města jej schválilo na svém ledno−
vém zasedání.

Při jeho sestavování jsme se
snažili udržet především poměr
mezi investičními a běžnými výdaji
zhruba 1:2. Třetinu všech výdajů
chceme investovat do rozvoje
města tak, aby se zvyšovala jeho
úroveň. Věříme, že právě to je naše
nejvlastnější úloha: dbát o in−
frastrukturu a úroveň města.
Dobře udržované město je lákavé
pro investory a podnikatele,
přitažlivé pro turisty, a především
příjemné pro své obyvatele.

Letos proto pokračujeme v řeše−
ní otázek dopravy. Celý rozpočet
města by bohužel nestačil na to,
abychom uvedli všechny komuni−
kace do ideálního stavu.

Proto řešíme prioritně dopravní
uzly, které mají pro město zásadní
význam, jako je kruhová křižovat−
ka na mostě 1. máje nebo most
Arcivévody Karla u Galerie
umění. Investujeme i do systému
hromadné dopravy. Snažíme se
městu zachovat krásu a tradici
investicí do oprav Sadové a
Mlýnské kolonády.

Zvláštní pozornost hodláme v le−
tošním roce věnovat také městské
zeleni . Ve Dvořákových a
Smetanových sadech investujeme
do obnovy závlahového systému a
opravy bazénů. Další prostředky,
jako ostatně i v minulých letech,
vkládáme do tolik důležité rekon−
strukce nemocnice. Letos také

stejně jako každý rok investujeme
do technické infrastruktury
inženýrských sítí okrajových
částí. V oblasti kultury pokračuje−
me další částí rekonstrukce druhé
scény Městského divadla, klubu
Husovka. Počítáme také s pro−
středky na opravu Karlovy vyhlíd−
ky. Plánujeme i celou řadu men−
ších, ale přesto důležitých investic.

Rozpočet je samozřejmě doku−
ment mnohem detailnější a
složitější, než jak je uváděn na
těchto několika stránkách. Zde se
snažíme především přehledně a
názorně přiblížit Vám, občanům
Karlových Varů, z čeho pocházejí
příjmy Vašeho města, a kam
směřují. Celkový přehled je
vyjádřen grafy, nejdůležitější
detaily jsou potom vypsány včetně
dílčích částek.

Každému, kdo projeví zájem, je
kompletní rozpočet samozřejmě

přístupný na informačním pultu
magistrátu města, případně mu jej
k nahlédnutí poskytne kdokoliv
z volených zastupitelů města.

JUDr. Josef Pavel
primátor města
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PŘÍJMY ROKU 2001

Celkem 876.434 tisíc Kč

financování
24%

převody z fondů
hospodářské činnosti

10%

dotace
10%

nedaňové příjmy
6% poplatky a daně z vybraných

činností a služeb
5%

daň z nemovitosti
1%

daně z příjmů
právnických osob

19%

daně z příjmů
fyzických osob

11%

daň z přidané hodnoty
14%

Příjmy roku 2001 (v tisících Kč)
Daň z přidané hodnoty
Daně z příjmů fyzických osob
Daně z příjmů právnických osob
Daň z nemovitostí
Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
Nedaňové příjmy

120.000
100.000
168.000
12.000
43.040
52.337

Dotace ze státního rozpočtu 89.372
Převody z fondů hospodářské činnosti 92.000

*Financování zahrnuje celkovou částku finančních
prostředků, které budou zapojeny do rozpočtu z volných
prostředků na bankovních účtech, přebytku hospodaření za
rok 2000.

Financování* 199.685
876.434PŘÍJMY CELKEM

Jaké poplatky město Karlovy Vary vybírá?

(v tisících Kč)

Poplatek ze psů 1.090

Poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt 13. 000

Poplatek za užívání
veřejného prostranství 8.500

Poplatek ze vstupného 550

Poplatek z ubytovacích kapacit 1.100

Poplatek za povolení
vjezdu do vybraných míst 3.800

Poplatek za provoz
výherních hracích přístrojů 6.000

MÍSTNÍ POPLATKYCELKEM 34.040

Správní poplatky 9.000

POPLATKY CELKEM 43. 040

(v tisících Kč)
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VÝDAJE ROKU 2001

Celkem 876.434 tisíc Kč

městská policie
2%

Běžné výdaje

(v tisících Kč)

(v tisících Kč)

Vnitřní správa 65.799

Stavební úřad 827

Životní prostředí 50.330

Doprava 93.855

Městská policie 20.000
Správa majetku města 43.452

Školství, tělovýchova a sport 47.082

psí útulek a veterinární péče 600
pitná voda − rozbory 50
nakládání s odpady 26.500
likvidace bolševníku, jarní tah žab 80
sanace městské zeleně 100

pozemní komunikace 31.661
opravy a údržba veřejné osvětlení 13.112
Dolní nádraží − příspěvek na dopravní terminál 1.000
ČSAD−MHD − neinvestiční dotace 48.082

IKON − správa − školy a školky 25.327
půjčky z fondu rozvoje bydlení 10.000
pojištění 2.375
ostatní

5.750

školství 14.614
tělovýchova a sport − účelové dotace 5.000
HC Becherovka 6.000
triatlon − mistrovství Evropy 1.600
rekonstrukce a výstavba dětských hřišť 1.650

*Lázeňské lesy 6.000
*Správa lázeňských parků 17.000

(opravy a údržba, havarijní ubytování,
poradenské a právní služby)

*Základní školy 18.218

Městský informační systém 2.224
Kultura a památky 48.280

Všeobecná pokladní správa 84.878

Odbor investic 620
Zdravotnictví a sociální věci 83.450

Lázeňství a cestovní ruch 23.843

Odbor architektury a územního rozvoje 1.560

hvězdárna 600
obnova kulturních památek 2.370
knihovny v Karlových Varech 4.400
muzeum Zlatý klíč 360
účelové dotace 2.700
Městské divadlo − rekonstrukce 2.400

daně z příjmů v hlavní činnosti 72.000
vratky dotací z let minulých − Vřesovod 9.251
příspěvek EUREGIO EGRENSIS 327
EPIC Securities − odměna 3.000
rezerva 300

drogová a kriminální prevence 400
dávky a podpory v sociálním zabezpečení 67.940
pečovatelská služba − příspěvek okresnímu úřadu 5.000
sociální péče 3.010

lázeňství obnova 6.150
prezentace města 11.670

*Městské divadlo v Karlových Varech 19.650
*Karlovarský symfonický orchestr 15.800

*Dům penzion pro důchodce 7.100

*Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 6.023

* příspěvkové organizace

finance
a ekonomika

11%
životní prostředí

6%

doprava
24%

architektura a  územní rozvoj
+ investice

7%

správa majetku
města + stavební úřad

14%

zdravotnictví
a sociální věci

10%

vniřní správa
+ informační systém

9%

školství a tělovýchova
7%

kultura a památky
6%

lázeňství
a cestovní ruch

4%
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Stavby zlepšující životní prostředí 4.150

Doprava 113.923

Vnitřní správa 4.698

Kultura a památky 2.100

Městský informační systém 2.620

Zdravotnictví, sociální věci

Správa majetku města 20.437

Architektura a územní rozvoj 16.000

rekonstrukce závlah
− Smetanovy a Dvořákovy sady 1.800
oprava jezírka Malé Versailles 300
sanace svahů Krále Jiřího, průtah městem 1.000
rekonstrukce dětských hřišť 1.050

ČSAD−MHD − investiční dotace 2.500
přeložení horkovodu Okružní − podíl města

4.718
Okružní křižovatka 71.405
rekonstrukce mostu Arcivévody Karla 10.000
rekonstrukce Moskevské ulice 10.700
veřejné osvětlení

14.600

příspěvek na rozšíření objektu
hasičského záchranného sboru 1.888
dopravní prostředky 2.000
ostatní stroje a zařízení 810

památky 100
technické vybavení kin 2.000

nákup PC 2.050
rozšíření PC sítě, softwarové vybavení 570

příspěvek  na investice nemocnice 5.000

nákup pozemků 10.437
technická zhodnocení budov
včetně projektů 6.000
výdaje na opravy budov včetně projektů 2.000
rezervy kapitálových výdajů 2.000

přípravná a projektová dokumentace
− sportovní a rekreační centrum Rolava 2.000
přemostění Ohře 3.000
parkovací domy v lázeňském území 2.000
palmový skleník 1.000
fontány 500
příspěvky na bydlení
(jednorázově 100 tisíc Kč) 4.000
nákup nehmotného majetku 500
příspěvek ZČP na přeložky sítí
okrajových částí města 3.000

(Sokolovská,
Chebská, Slovenská, Mariánskolázeňská,
Moskevská, Závodu míru, Lázeňská,
Tržiště, Smetanovy a Dvořákovy sady)

5.000

Architektura a územní rozvoj 39.900

Správa majetku města 58.465

Lázeňství a cestovní ruch 15.250

Školství 12.200

Vnitřní správa 4.000

Sadová kolonáda, rekonstrukce 14.000
cyklostezka Karlovy Vary − Nová Role 400
krematorium − chladící boxy 1.500
plynofikace a kanalizace okrajových
částí města −

7.500
tř. T.G. Masaryka − přeložky sítí 5.000
sportovněrekreační centrum Rolava 8.000
přemostění Ohře 2.000
Rolavská ul.  − inženýrské sítě, komunikace 1.500

krematorium − střecha a fasáda 2.250
střechy a fasády −

52.615
Zámecká věž − fasáda a střecha 2.600
Tržiště − stánky 1.000

divadlo Husovka. 3.000
Mlýnská kolonáda − stavební úpravy 9.500
Vřídelní kolonáda  − rekonstrukce 2.000
vyhlídka Karla IV. −  rekonstrukce 750

rekonstrukce hřiště  − ZŠ Krušnohorská 1.500
Lokomotiva − nafukovací tenisová hala 1.500
ZŠ Dukla − fasáda, dvůr 500
ZŠ Dvory − kanalizace v kuchyni 800
ZŠ Šmeralova − vestavba a střecha 6.500
rekonstrukce hřiště − ZŠ Konečná 400
ŠJ Jízdárenská
− odstranění vlhkosti v kuchyni 1.000

Přemístění odboru magistrátu města
do Tuhnic 4.000

Rosnice, Čankov, Olšová Vrata,
Hůrky

Vřídelní,
tř. T.G. Masaryka, Zeyerova, Stará louka

Rozpisová rezerva investičních
kapitálových výdajů včetně projektů 11.491

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tisících Kč)

radniční  listy
KARLOVARSKÉ

kapitálové výdaje celkem 310.234
INVESTIČNÍ VÝDAJENEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Vydává město Karlovy Vary
se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 IČ: 254 657
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dpovědná redaktorka: Mgr. Hana Kaňovská
Sazba: Radek Kletečka, i

Tiskne: Tiskárna Garmond s.r.o. Karlovy Vary
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Sdružení karlovarských matek,
které již pátým rokem provozuje
v Karlových Varech Mateřské cent−
rum, obdrželo grant na projekt rané
péče, z prostředků veřejné finanční
sbírky „Pomozte dětem“, organizova−
né společně Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti.

Cílem projektu je včasná pomoc
rodičům, kteří mají pochybnosti, zda
se jejich dítě zdravě vyvíjí a těm, kteří
vědí, že v důsledku zdravotního

postižení se jejich dítě bude vyvíjet
nerovnoměrně.

Projekt rané péče přichází s nabíd−
kou v místě dostupných terapeutic−
kých postupů, které mohou v tomto
období zásadně ovlivnit další vyhlídky
dítěte i celé rodiny na zlepšení stavu.

Naše služba je určena i těm ro−
dičům, kteří se možná jen zbytečně
trápí nejistotou, zda jejich potomek
nezaostává za svými vrstevníky.

Svoje služby vám nabízejí již
stávající organizace, které se zabývají
problematikou dětí s handicapem a tito
spolupracující odborníci: fyzioterape−
ut, neurolog, psycholog, dětská sestra
a laktační konzultantka, logoped a
speciální pedagog, instruktorka
plavání kojenců a dětí. Projekt byl
podpořen při svém zrodu osmnácti
karlovarskými pediatry.

Veškeré služby rané péče jsou
poskytovány bezplatně, nebo za
symbolickou cenu. Jsou určeny dětem
od narození do tří let věku. U dětí se
zdravotním postižením věk nerozho−
duje.

V rámci projektu provozuje Mateř−
ské centrum v bazénu Lázní V speciál−

ní plavání dětí s postižením, které je
vedeno zkušenými instruktory. Velký
důraz je kladen na individuální
potřeby každého dítěte.

Plavání dětí s postižením lze
sjednat na tel.: 017/322 66 98 (Ště−
pánka Řehořková), konzultace rané
péče na tel.: 0603 234 833 (Lenka
Musílková). −red

Náš život je kromě radostných
událostí naplněn i řadou problémů −
trápí nás nemoci, živelné pohromy či
havárie. Veřejná sbírka je v takovém
případě rychlou a aktuální pomocí.
Lidé bohužel přijdou na ledacos a
dokáží těžit i z neštěstí druhých.
V době povodní se většina národa
snažila pomoci postiženým, mnozí
nasazovali vlastní životy pro cizí, další
poskytli finanční podporu. Krizová
situace však ukázala i povahu jiných
lidí, kteří dokázali zneužít situaci pro
svůj prospěch. Najdou se i podvodníci
vybírající od lidí peníze, mnohdy na
neexistující aktivity. Jeden ze způ−
sobů, jak lehce přijít k financím, může
být i vybírání peněz za účelem jejich
"předání", ke kterým však následně
nedojde. Zkušenost máme např. z útul−
ku pro psy − řada občanů se dotazovala,
kam plynou peníze ze sbírek, kterými
přispěli na chod tohoto zařízení.
Odbor životního prostředí proto
upozorňuje občany, že žádná z dotazo−
vaných sbírek oficiálně povolena
nebyla. Nepovolené sbírky byly
zaznamenány opakovaně např. při
nedělní burze na stadiónu Závodu
míru v Tuhnicích, u Městské tržnice či
před Kauflandem (nejedná se o
pokladničku ve tvaru psa na finanční
příspěvky pro nevidomé). Útok na
naše city někdy převáží nad rozumem
a v takovém případě se nechá zneužít
i reálně uvažující občan ve snaze
udělat dobrý skutek. Aby k těmto
situacím docházelo co možná
nejméně, musí být veřejnost řádně
poučena o náležitostech konání
veřejné sbírky.

Právní úprava sbírek
Veřejné sbírky upravuje zákon

č.37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a
loteriích a jiných podobných hrách a
prováděcí vyhláška č. 62/1973 Sb.,
které mj. přesně stanovují i postup,
který musí být při jejich konání dodr−
žen.

Každá sbírka musí být řádně
povolena. Povolení vydává příslušný
úřad dle území, na kterém bude daná
akce konána − (v případě území obce
obecní úřad/magistrát, okresu okresní
úřad, území kraje krajský úřad, u celo−
republikové sbírky pak Ministerstvo
vnitra ČR). Pořadatel je povinen
dodržovat všechny podmínky, stano−
vené v povolení. Konat sbírku může
pouze právnická osoba. Dokud není
sbírka povolena, nesmí se provádět ani
uvádět ve všeobecnou známost.
Jakmile je ale povolena, je pořadatel
povinen uvést ji do 15 dnů na vlastní
náklady ve všeobecnou známost.
Posléze pak provést řádné vyúčtování
a zveřejnit výtěžek sbírky. Ten lze
zásadně použít pouze pro účel uvede−
ný v povolení.

Osoby pověřené prováděním sbírky
musí být bezúhonné, důvěryhodné a
mít zpravidla bydliště v obci, kde se
sbírka koná. Za svoji činnost nemohou
být odměňovány z výtěžku sbírky.
V písemné žádosti o povolení veřejné
sbírky se musí uvést účel sbírky, její
územní rozsah, doba, po kterou se má
konat, a způsob jejího provádění. Dále
zde musí být uvedena jména, příjmení
a bydliště osob odpovědných za řádné
provádění sbírky.
Právnická osoba, které byla sbírka

povolena, je povinna předložit
vyúčtování ve lhůtě určené v povolení
akce.

Platné povolení sbírky musí
obsahovat:
• účel, tj. na co jsou peníze vybírány;
• územní rozsah, tj. kde lze sbírku
provádět (pokud zde není výslovně
povolena nelze např. vybírat v Karlo−
vých Varech peníze na útulek se
sídlem v jiném okrese)
• dobu, po kterou se má konat,
• způsob jejího provádění,
• lhůtu pro vyúčtování.

Každý, kdo vybírá od spoluobčanů
peníze formou veřejné sbírky, je
povinen doložit fotokopií rozhodnutí o
povolení vykonávat tuto činnost za
daným účelem. Chcete−li na danou
sbírku přispět, prověřte si nejprve
povolenku a ve vlastním zájmu si
zkontrolujte, zda údaje na ní souhlasí.

Jednou z nějčastějších forem
provozování sbírky jsou zajištěné
sběrací pokladničky, řádně označené a
zapečetěné. Pečetění provádí přísluš−
ný obecní (městský) úřad, na jehož
území se sbírka provádí. Pečeť nesmí
být porušena ani jinak znehodnocena,
jinak není zaručeno, že z pokladničky
nebyly peníze odebrány ještě před
uzavřením sbírky.

Povinností pořadatele sbírky je dále
její uvedení ve známost a povědomí
nejširší veřejnosti. Právnická osoba,
které byla sbírka povolena, musí do 15
dnů svým nákladem uveřejnit v den−
ním tisku oznámení o sbírce. Sbírku
lze propagovat vždy až po jejím
pravomocném povolení.

Náležitosti povolení

Postih

Povolené sbírky

Právnické osobě, která koná sbírku
bez potřebného povolení nebo porušu−
je určené podmínky, popřípadě
použije výtěžku sbírky k jinému než
povolenému účelu, může být uložena

.

Příkladem povolené sbírky, která
napomohla obecnému dobru je např.
Fond na obnovu divadla v Karlových
Varech. Možná si ještě čtenáři vzpo−
menou na nádhernou pokladničku ve
tvaru jeho historické budovy, do které
své příspěvky vhazovali. Za utržený
obnos byl zhotoven křišťálový lustr
zdobící strop hlediště.

Počinů, které si za cíl kladou
pomoci dobré věci, je celá řada.

Také nedávná
která se konala letos poprvé na mnoha
místech v České republice, pomohla
potřebným. V Karlových Varech ji
pořádala Farní charita. Sbírka proběh−
la ve dnech 5. až 6. ledna letošního
roku, kdy skupinky mladých „koled−
níků“ převlečených za Tři krále,
vybrali celkem přes 107.000 Kč a
nadto valuty v hodnotě dalších cca.
6.000 Kč. Farní charita hodlá polovinu
z vybraných darů investovat do
rekonstrukce budovy budoucího
„Domu napůl cesty“ ve Staré Roli,
druhá polovina poputuje na celostátní
charitní účely.

pokuta až do 200.000 Kč

Tříkrálová sbírka,

Hana Kaňovská

ZÁPIS DĚTÍ
DO MŠ

na území našeho města
proběhne ve dnech

11. a 12. dubna
od 14 do 16 hodin

PROJEKT RANÉ PÉČE

Cena města se uděluje jako morální
ocenění autorů významných děl,
objevů nebo vědeckých prací či
osobám, které podaly mimořádný
výkon a ony samy nebo předmět
jejich ocenění mají vztah ke
Karlovým Varům. Je udělována na
základě písemného návrhu s podrob−
ným zdůvodněním, který musí
obsahovat celé jméno občana
navrhovaného k ocenění a adresu
jeho trvalého bydliště.

Termín podávání těchto návrhů na
odbor lázeňství, cestovního ruchu,
kultury a vzdělanosti magistrátu je

Hodnoceným obdobím je rok
2000.

Občané mohou podávat své
návrhy prostřednictvím členů
Zastupitelstva města nebo komisí
Rady města Karlovy Vary.

do 28. února 2001

OLKV

CENA MĚSTA
KARLOVY VARY

VÍTE, NA CO ČI KOHO JSTE PŘISPĚLI?

PRODEJ DOMŮ
zastupitelstvo města Karlovy Vary

schválilo prodej nemovitostí:
Bečovská 1657/5
Charkovská 1683/4
Poštovní 1655/2
Poštovní 1654/4
Poštovní 1653/6
Stará Kysibelská 191/16
Tašovice 71/71
Vančurova 280/13

a prodej bytových jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb.

Na Výfuku 91
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AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
SPORT

HOKEJ EXTRALIGA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU

KOPANÁ

MALÁ KOPANÁ

KOŠÍKOVÁ

Extraliga, starší dorostenky:

Extraliga, ml. dorostenky:

Oblastní přebor, muži:

KUŽELKY

LYŽOVÁNÍ  BĚŽECKÉ

STOLNÍ TENIS

TENIS

Zimní stadion, Dolní Kamenná ul., HC Becherovka, tel 344 91 74
17.30
17.00
17.30

vstupné 20 Kč, bližší informace tel.: 456 74
18.45 20.15

18.30 − 20.00 18.15 − 19.45

Hala BK Lokomotiva Karlovy Vary

hala AC Start, Západní ul., kontakt: 322 25 89
9.00

BK Lokomotiva, Jízdárenská l, tel.: 322 81 91

17.00
10.00

17.00
10.00

17.00
11.00

Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), tel.: 322 94 28
TJ Slovan, Na Vyhlídce 20 tel.: 322 52 67 (zápasy na hřištích

kuželkářského klubu)
14.00
9.00
9.00

14.00
14.00

Boží Dar v Krušných horách
(MJP)

od 14.00 do 18.00
od 7.30 do 9.30 KB+MJP

v 10.30 MJP

KŠ Tietz, K. Vary
hrací místnost: Šachová kavárna Thermal, p. Hajšman 0608 730 294

10.00
10.00

TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt: K. Duchoslav, tel. 480 92
9.00

TJ Slovan  TC Gejzírpark, tel.: 322 26 62, Slovenská 5A

Sestavila: Anna Procházková

20. 2. HC Becherovka − Třinec
25. 2. HC Becherovka − Sparta Praha
6. 3. HC Becherovka − Zlín

sobota většinou − (kapacita kluziště pouze 200 osob)
17. 2. 24. 2.

24. 2. 6. ročník mezinárodního halového fotbalového turnaje
mladších žáků − Pohár primátora města Karlovy Vary

17. 2. Turnaj malá kopaná

3. 3. Karlovy Vary − Gambrinus Brno − Žabovřesky
4. 3. Karlovy Vary − B. K. Blansko

10. 3. Karlovy Vary − B. K. Pardubice
11. 3. Karlovy Vary − Slovanka Praha

17. 2. Karlovy Vary − Lokomotiva Cheb
18. 2. Karlovy Vary − Jiskra Aš

17. 2. SKK D − Útvina B, Slovan K. Vary a Teplá
24. 2. SKK A − Slávie K. Vary B, KPl
24. 2. SKK B − Slávie K. Vary C, KP2
3. 3. Slovan K. Vary − Jiskra Házlov KP2

10. 3. SKK E − Slávie K. Vary E, okresní přebor

3. 3. Karlův běh − memoriál Jana Pravečka

prezentace: pátek 2. 3. − Obecní úřad Boží Dar
sobota 3. 3. − Obecní úřad Boží Dar −

start: sobota 3. 3. 2001 − starty jsou hromadné −
trať 1 km, 10km, 30 km, běží se volným stylem
neděle 4. 3. v 10.30, starty jsou hromadné − KB
trať 10 km, 21 km, 42 km, běží se klasicky

Přihlášky: LK Mattoni, Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary (do 21.2.),
e−mail: l , osobně při prezentaci na Božím Daru

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu golfového
hřiště připraveny běžecké stopy.

25. 2. KŠ Tietz B družstvo − SK Líně
11. 3. KŠ Tietz Adružstvo − Lokomotiva Cheb

4. 3. II. stupeň 37. Ročníku „Pohár západočeského oblastního
svazu" skupina I. muži

17. 2 − 18. 2. turnaj TCG − republikový turnaj mužů B
9. 3. − 13. 3. mistrovství republiky dorostenek

4. 3. Karlův běh

sobota 3. 3. − Obecní úřad Boží Dar −
neděle 4. 3. − Obecní úřad Boží Dar −

(KB)

od 15.00 do 18.00 KB
od 7.30 do 9.30 KB

Golf resort, Olšová Vrata, Pražská 125, tel.: 333 11 01

Změna programů vyhrazena

km@mattoni.cz

ŠACHY

Informační telefonní linka
o aktuálních sněhových podmínkách v lyžařských areálech  tel.: 141 16

KULTURA
ART 38 A.S.

Spirituál Kvintet

DIVADLO DAGMAR

American Blues
KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

Bacílek
Kvítek Vítek

DIVADELNÍ STUDIO D 3

Nebožka panina matka
Nebožka panina matka

FILMOVÝ KLUB

Urga
Tuvalu
Sběrné surovosti, Sladké hry minulého léta
Proroci a básníci
Buena Vista Social Club

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

HVĚZDÁRNA HŮRKY

Komety − nositelky neštěstí?
Za drahokamy Orionu
Komety −  nositelky neštěstí?
Za drahokamy Orionu

KARLOVARSKÉ MUZEUM

KLUB PADEREWSKI

Keltská hudba

Příběh ??? člověka

Svatopuk Karásek a skupina Pozdrav pámbu

Jen pro pány

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

Západní 63, tel.: 322 66 07
19. 30

Lázeňský dům Tosca, Moravská 8, tel.: 317 81 11
19.30

Div. scéna KAPSA, Vítězná 51, kontakt L. Balák, tel .: 322 00 86
10.00
15.00
15.00

Anna Ratajská tel.: 322 95 65
19.30
19.30

DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, tel.: 344 91

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel. 324 39 33, 322 91 85

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8

K Letišti 144, Karlovy Vary, tel. 322 57 72

18.30
19.30
19.30
20.30

Nová louka 23, tel.: 322 62 52−3
Otevřeno středa − neděle 9.00  − 12. 00 a 13.00 − 17.00

Lázeňská 5, info tel.: 323 44 94, začátky představení v 19.30

Lázeňská 3, tel.  322 38 88
Otevřeno středa až neděle 9−12 a 13−17 hod.

27. 2. Velký sál Thermal − − koncert populární
skupiny

25. 2. , Tenessee Williams − 2 aktovky

24. 2. − sraz před divadélkem Kapsa
25. 2. − únorová pohádka v Kapse
11. 3. − pohádka v Kapse

21.2. Georges Seydeau −
6.3. Georges Seydeau −

do 1.3. Předškolní výchova a 1. st. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Rybáře
14. 3. Výtvarné práce pedagogů okresu Karlovy Vary

22. 2. − Rusko, Francie 1991
1. 3. − Německo 1999
8. 3. − ČSSR, 1965/69
15.3. − ČR 2000
22. 3. − USA1999

do 15. 3. z provozních důvodů zavřeno

pátek, sobota − audiovizuální pořady a pozorování
únor − premiéra nového pořadu

− pozorování jen, je−li jasno
březen

− pozorování jen, je−li  jasno

19. 2. − členové DaD kvintetu a jejich hosté v pořadu,
v němž zazní skladby známé kanadské písničkářky Loreeny
McKennit, tradicionály a irské lidové písně

25. 2. Buchty a Loutky: − vynikající loutkoherec−
ký divadelní soubor se svým dnes již klasickým lehce úsměv−
ným a parodickým představením na motivy známé knížky
Borise Polevého Loutková Velká vlastenecká

16. 3. − vystoupení
undergroundového zpěváka a faráře se svou kapelou. Po tomto
termínu kapela přerušuje svojí činnost.

do 31. 3. − výstava replik ženských pozadí

Sněhulákiáda

arlovarský skřivánek

Vlastimil Třešňák

ZŠ A ZUŠ RYBÁŘE,
Šmeralova ulice

5. − 7. 3. K − 6. ročník celostátní soutěže v
sólovém zpěvu pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let

od 14. 2. Litografické veduty Karlových Varů

Od 7. 3. − obrazy českého hudebníka a spisovatele

10.00

Změna programů vyhrazena Sestavila: Jitka Arnoldová

MALÁ GALERIE
ZŠ A. Dvořáka, Kollárova 17, tel.: 322 32 40

(pondělí 15.30 − 18.00, úterý − čtvrtek 13.00 − 18.00, pátek 13.00 − 16.00)
do 28. 2.
od 5. 3. (do 30. 4.)

Práce výtvarného soustředení v Augsburgu
Barevný svět
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Iva Kulatá
017/356 65 680606 152 510

U Koupaliště 9, K.Varysoftskola@quick.cz

Vyškolím Vás!s

s

Potřebujete se naučitpracovat na počítači ?Přijedu až k Vám a všeVás kvalitně naučím !

Prádelna a čistírna

šití prošívaných dek

nabízí

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

prodej záclon

půjčování ložního prádla

Prodejny:
Jugoslávská 14, tel.: 323 38 80
Sportovní 15, tel.: 311 41 11

ZLATOHLÁVEK a. s.

dodávka materiálu * montáž oken *
poradenská činnost

Vladislav Pilný
1. máje 43, 360 06 K. Vary - Dvory
tel., fax: 463 95, mobil 0603 845 919

KLEMPÍŘSKÉ A
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY OKEN, MALOVÁNÍ
interiérů a vyspravování štuků a jiné
dekorační práce i na kuchyňských

linkách

Miroslav Dohnal
Jahodová 5, Karlovy Vary

tel.: 0602 952 052

KINEZIOLOGICKÁ
PORADNA

Pomoc pøi odstranìní:

Øešení problémù
v partnerských i ostatních

mezilidských vstazích, zvýšení
sebedùvìry, sebejistoty aj.

• psychické zátì�e
• následkù stresu a traumat
• chronických zdravotních

potí�í a alergií
• problémù se ètením,

dyslexií, hyperaktivitou

Nadì�da Jandová
tel.: 017/323 44 86

Dětský domov
Karlovy Vary

vypisuje konkurz
na obsazení místa vychovatele

(muže)
kontakt: 017/323 22 10

0602 943 284

U informačního pultu magistrátu města obdržíte:
Soubor vyhlášek *) 50 Kč
Pravidla pro prodej domů 6 Kč
Program finanční podpory bytové výstavby 7,50 Kč
Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech
územním plánu města 42 Kč
Usnesení o výpočtu nájemného 6 Kč
Pravidla pronájmu bytů ve vlastnictví města 10,50
Informační zpravodaj 30 Kč
Vnitřní předpis k pronájmu nebytových prostor 10,50 Kč
Pravidla pro nakládání s pozemky 4,50 Kč

Jednotlivé obecně závazné vyhlášky jsou k dostání za 3 − 12
Kč (t.j. 1,50 Kč za jednu stranu formátu A4).

N E J N I Ž Š Í    C E N Y
u lodžiízasklívání

bezrámový, posuvný systém
z bezpečnostních skel

Kontakt na výrobce:
Ing. Hart Karel

, 0606 249 512Tel.: 017/322 01 70

S tímto inzerátem sleva 3%

VOLNÉ BYTY

NA VLASTNÍ NÁKLAD:

OSTATNÍ:

Od 15. února do 15. března jsou
na úřední desce v přízemí budovy
magistrátu města vyvěšeny uvolně−
né byty v městském majetku určené
k výběrovému řízení:

(od 70 000 Kč výše)

− 1+2, I. kategorie,
2.patro, opravy za Kč 250.000

− 0+1, I. kategorie,
6.patro, opravy za Kč 180.000

− 1+1, II. kategorie,
suterén, opravy za Kč 75 000

1+3, II. kategorie,
2.patro, opravy za Kč 150.000
(bytová jednotka rozdělená společ−
nou chodbou s jiným nájemcem −
na jedné straně bytu kuchyň a
sociální zařízení a na druhé přes
společnou chodbu pokoje)

− 1+1, II. katego−
rie, přízemí, opravy za Kč 85.000

− 1+1, IV. kategorie,
přízemí,opravy za Kč 150.000

− 1+2, IV.
kategorie, 1. patro, opravy za Kč
250.000

− 1+1, I. katego−
rie, 1.patro, opravy za Kč 10.000

− 0+1, I. katego−
rie, 11. patro, opravy za Kč 25.000

− 0+1, I. katego−
rie, 3.patro,opravy za Kč 13.000

− 1+1, I. kate−
gorie, 3. patro, opravy za Kč 63.000

− 1+1, I. katego−
rie, 6.patro, opravy za Kč 23.000

− 0+1 , I. kate−
gorie, 6. patro, opravy za Kč 20.000

− 0+1, I. katego−
rie, 8. patro, opravy za Kč 35.000

− 0+1, I. kategorie,
1.patro, opravy za Kč 50.000

− 1+1, I. katego−
rie, 1. patro, opravy za 30.000

− 1+1, I. kategorie, 3.
patro, opravy za Kč 15.000

− 1+1. II. kategorie,
2. patro, opravy za Kč 60.000

• 5. května 22

• Gagarinova 5

• Gorkého 9

• Moravská 18 −

• Třeboňská 59

• U Hřiště 14

• Pod Jelením skokem

• Chebská 27/249

• Mládežnická 4

• Mládežnická 4

• Sokolovská 49

• Sokolovská 49

• U Koupaliště 5

• U Koupaliště 5

• U Trati 10

• Závodu míru 9

• Jahodová 9

• 5. května 22

OMAH

*) obsahuje obecně závazné vyhlášky
města:
• o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (3/1998,
4/1999)
• o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt (6/1996)
• o podmínkách boje proti přenosným
nemocím a škodlivým hlodavcům
( 12/1991)
• Požární řád (13/1996)
• Tržní řád (8/1998, 16/1998, 3/2000)
• kterou se zrušuje OZV č. 10/1997 o
odtahování vozidel a autovraků
6/1998
• o nakládání s komunálním odpadem
(2/1998)
• o zřízení městské policie (3/1992,
6b/1993)
• Kolonádní řád (5/1997)
• o městských symbolech a jejich
užívání (5/1993, 12/1993, 9/1995)
• o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ, ŠD a ŠK
(9/1998)
• o použití nižšího koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti (11/1995)

• o místním poplatku ze psů (14/1996)
• o dopravním řádu v lázeňském
území a poplatku za povolení k vjezdu
13/1993, 2/1994, 1/1995, 1/1997)
• o výstrojním řádu strážníků městské
policie (14/1993)
• o místním poplatku ze vstupného
(12/1998)
• o místním poplatku z ubytovací
kapacity (7/1996)
• o vytvoření a použití prostředků
"Fondu rozvoje bydlení" (11/1994,
15/1994)
• o digitální technické mapě města
(2/2000)
• o koeficientu růstu nájemného z by−
tu v závislosti na velikosti obce a
úpravách nájemného v rodinných
domech (1/1999)
• úprava základního nájemného
podle polohy domu (3/1996)
• o nájmu bytů ve vlastnictví města
(5/1999)
• o čestném občanství, poctách a
Ceně města Karlovy Vary (10/1995)
• o zrušení OZV č. 1/1991, o místním
poplatku z prodeje alkoholických

nápojů a OZV č. 9/1991, o místním
poplatku z reklamních zařízení
(1/1996)
• o spádových obvodech základních
škol zřizovaných městem (2/1996)
• o zajišťování a ochraně veřejného
pořádku (3/1999)
• o zrušení domovního řádu (3/1997)
• o vymezených úsecích silnic, na
nichž se nezajišťuje sjízdnost (7/1997)
• o rozsahu, způsobu a lhůtách k od−
stranění závad na komunikacích
(8/1997)
• o zákazu prodeje a podávání
alkoholických a tabákových výrobků
na určených místech města (9/1997)
• o zrušení OZV č. 18/1991, o regulaci
výstavby (1/1998)
• o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj (4/1998,
15/1998
• o vydání ceníku úhrad za nakládání
s komunálním odpadem v územním
obvodu města K. Vary (17/1998)
• o maximálních cenách za nucené
odtahy vozidel a vraků (7/1998)
• o prokazování znalosti místopisu,
znalosti právních předpisů upravují−
cích taxislužbu a ochranu spotřebitele
a znalost obsluhy taxametru řidiči
taxislužby a způsobu ověřování těchto
znalostí (10/1998)
• o stanovení maximálních cen osobní
taxislužby (11/1998)
• o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních
komunikacích na území města Karlovy
Vary za cenu sjednanou podle ceno−
vých předpisů (13/1998, 6/1999)
• o maximálních cenách za používání
parkovišť ke stání silničních motoro−
vých vozidel na vymezených místních
komunikacích na území města Karlovy
Vary na dobu časově omezenou
(parkovací automaty) (14/1998)

−red

PRODEJNÉ VYHLÁŠKY, PRAVIDLA A USNESENÍ

Laciné ubytování
v centru Karlových Varů

vhodné mj. pro dělníky (blízko
restaurace − možnost stravování

v lidových cenách).

po 15. hodině
informace: 017/322 84 21

100 Kč/ lůžko

Sadová 12 −  ubytovna Kamila

PRONAJMU LEVNĚ
kancelářské prostory

v centru Karlových Varů − 50m2

(Moskevská ulice)
Vhodné pro RK, právníky, aj.

tel.: 0602 155 934
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KARLOVY VARY

INPRA KV, spol. s r.o.

INPRA KV, spol. s r.o.
Moskevská 20
360 01  Karlovy Vary
Tel. 017 / 322 47 08, 322 71 63
Mobil: 0602 424 861, 0602 191 713

Členům sdružení nájemníků i jednotlivcům, kteří hodlají
koupit, nebo již koupili bytový dům od města nabízíme

vypracování technické části smluv o sdružení
transformaci na jednotlivé bytové jednotky

SPRÁVU DOMŮ.
a

zejména
Vstupní konzultace zdarma, nejlépe v pondělí a ve

středu. Termín doporučujeme dohodnout telefonicky.

KONTAKT

DOLEŽAL

STĚHOVÁNÍ
tel.: 017 /322 74 85
mobil: 0602 445 686

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

RYDOL
tel. / fax: 017 /322 05 54

mobil: 0602 444 940

team − Ing. Boris Zugar

GEODETICKÉ PRÁCE
kompletní služby při prodeji nemovitostí
v krátkých termínech za solidní ceny

Vám zaměříme − rozdělíme − vytyčíme Váš pozemek
Sokolovská 167 (budova katastrálního úřadu), Karlovy Vary

Těšíme se na Vás

GE
team

GEO

tel.: 017 / 356 07 15

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
Účel úvěru:

Splácení úvěru

Výše úvěru:

Úroková sazba:

Zprostředkování státní finanční podpory:

•

•

od 7,9% p.a. − vždy na 5 let pevná

koupě nemovitosti (zejména rodinné domy a byty)
• výstavba, dostavba, rekonstrukce či oprava nemovitosti
• vypořádání majetkových poměrů souvisejících s nemovitostí
• refinancování úvěrů použitých na pořízení nemovitostí

délka splatnosti HÚ je minimálně 5, maximálně 20 let

od 250.000 Kč, maximálně do 10,000.000 Kč

na novou výstavbu a na
rekonstrukci domů postavených panelovou technologií

Pobočka Karlovy Vary, Krále Jiřího 39, Josef Havlíček
tel.: 017/316 77 69, fax: 017/323 05 65

e−mail: josef.havlicek@rb.cz, http://www.rb.cz

BANK
Raiffeisen

Provádím LEVNÌ veškeré

ÚÈETNÍ PRÁCE
mzdy a personalistika

• na PC • malé i velké
organizace

• ing. ekonom

tel.: 017/358 68 37
017/322 80 34
0602 127 640


