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výstavu
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− odpady
− holubi

− o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku

− o ochraně před hlukem

− ostatní

KARLOVARS KÉ

Zastupitelstvo města zvolilo 24.
dubna nového primátora Ing. Petra
Keřku.

Narodil se 27. října 1966 v
Karlových Varech. Vystudoval
Vysokou školu dopravy a spojů v
Žilině, obor provoz a ekonomie
silniční a městské hromadné dopravy.

Má dvouletého syna Ondřeje a mezi
jeho záliby patří podobně jako u
většiny mladých lidí sport, především
kopaná, hokej a tenis.

Svou pracovní kariéru po ukončení
studií a vojenské prezenční služby
zahájil v roce 1990 na dopravním
inspektorátu okresního ředitelství
policie ve funkci dopravního inženýra. V
letech 1994 až 1997 vedl referát
dopravy a silničního hospodářství
Okresního úřadu Karlovy Vary, poté
odbor dopravy na Magistrátu města
Karlovy Vary. Do voleb v listopadu 1998
kandidoval za Občanskou demokratic−
kou stranu, jejímž je členem. Od té doby
zastával funkci náměstka primátora. Do
jeho kompetence spadaly odbory
dopravy, životního prostředí, investic a
architektury a územního rozvoje.
Profesně měl zatím tu možnost i vůli
zůstat věrný především tomu, co
vystudoval, tedy dopravě. Osobně je
rád, že práce je pro něj zároveň koníč−
kem.

Nový primátor Ing. Petr Keřka Foto: R. Kletečka

• Druhá etapa rekonstrukce
Husovky

• Stavba desetiletí

• Prodat akcie sklárny Moser

neboli alternativní scény karlovarské−
ho Městského divadla bude stát cca 3
milióny korun. Jedná se o stavební
úpravy, potřebné v rámci změněného
užívání objektu, to znamená rekon−
strukce povrchů podlah, toalet,
rozvody elektřiny, vody, svody
kanalizace a požární opatření jako
například protipožární dveře.

Do soutěže, která se bude konat v rám−
ci veletrhu stavebnictví ForArch
Karlovy Vary 2001, přihlásilo město
Karlovy Vary jako investor svou
nejnáročnější investiční akci posled−
ních let, kterou je rekonstrukce
Městského divadla, ukončená v roce
1999. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny na veletrhu organizátorem,
tj. regionálním stavebním sdružením
Karlovy Vary, ve dnech 21.−23.
června.

se na doporučení finančních analytiků
rozhodlo zastupitelstvo města. Jedná
se o prodej 5% akcií majoritnímu
akcionáři, kterým je firma IRIS
Karlovy Vary, s.r.o. Ta v současné
době vlastní 94,5% akcií. Prodejem
městského podílu město získá 2,8

miliónu korun okamžitě a po 200
tisících v následujících třech letech.

schválili zastupitelé na svém dubno−
vém zasedání. Zpráva konstatuje, že
hospodaření města v loňském roce
skončilo s příjmy více než 900miliónů
korun, celkové výdaje činily 751 mil.
korun. Rozdíl příjmů a výdajů je cca
150 mil. korun. Důvodem tohoto
přebytku byl loňský prodej akcií
energetických a rozvodných firem a
také nerealizovaná rekonstrukce pěší
zóny na třídě T. G. Masaryka spolu
s posunutím plánovaného začátku
stavby kruhové křižovatky. Na straně
příjmů přispěly k přebytku také vyšší
než plánované výnosy daní z příjmu
právnických a fyzických osob a
zvýšení částky vybrané za lázeňskou
taxu.

se dočká stavebních úprav. Tyto
úpravy si úhrnem vyžádají více než 6
miliónů korun, z toho 5 bude hradit
město.

v těsném závěsu za sebou přivítaly
Karlovy Vary. 10. dubna navštívila
naše město v rámci své státní návštěvy
předsedkyně parlamentu Finska, paní

• Závěrečný účet města

• Aula Vysoké školy Karlovy
Vary

• Tři mezinárodní návštěvy

Rütta Maria Uosukainen. O den
později přijel, rovněž v rámci státní
návštěvy, prezident Albánské republi−
ky Rexhep Meidani. Dubnovou sérii
uzavřel půldenní návštěvou ministr
zahraničních věcí Číny Tchang Ťia−
süan 22. dubna. Se všemi třemi
vzácnými návštěvami se setkal dnes
již bývalý primátorměsta Josef Pavel.

v ulici Kosmonautů byl již delší dobu
v nevyhovujícím stavu. Složité
majetkoprávní vztahy, kdy město
vlastnilo sice pozemky areálu, ale
majitelem budov byl soukromý
podnikatel, komplikovaly řešení. Nyní
se město po jednání se správcem
konkursní podstaty dohodlo na prodeji
těchto nemovitostí, v návaznosti na to
nákladem 25 tisíc korun vyklidilo
černou skládku, která v areálu vznikla
a připravuje zajištění objektu tak, aby
do něj nemohly vniknout nepovolané
osoby.

• Objekt bývalé bananárny

Do budoucna plánuje město
využít areál například k výstavbě bytů.
Projekty a návrhy na řešení této
lokality budou zpracovány po faktic−
kém nabytí budov, to znamená po
zápisu do katastru. Děkujeme touto
cestou všem občanům za jejich
podněty a připomínky k tomuto
problematickémumístu.

(pokračování na str.  6)
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Město Karlovy Vary na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
24. 4. 2001 v souladu s ustanovením §
10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, s ustanovením § 9 odst. 2
vyhlášky ministerstva zdravotnictví
ČR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a
vibrací a v návaznosti na Statut
lázeňského místa Karlových Varů,
vydává tuto obecně závaznou vyhláš−
ku č. 5/2001:

Účelem této obecně závazné
vyhlášky je s přihlédnutím k Statutu
lázeňského místa Karlových Varů
zamezení hluku, který nepřekročí
hygienické limity stanovené zvláštní−
mi předpisy , ale který by mohl narušit
veřejný pořádek ve městě Karlovy
Vary nebo by mohl být v rozporu s
dobrými mravy nebo by mohl nad
míru přiměřenou poměrům obtěžovat
občany či návštěvníky města Karlovy
Vary.

Pro účely této obecně závazné
vyhlášky se rozumí pojmem:

− zejména:
WAP − stroje, stroje na mytí fasád,
elektrocentrály, vrtačky, sbíjecí
kladiva, cirkulárky, motorové pily,
bourací kladiva, řezačky, rozbrušo−

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Definiční ustanovení

hlučné stroje a zařízení

1)

vačky, kompresory, sbíječky, sekačky,
křovinořezy, drtiče větví.

− území
vymezené ulicemi: Krále Jiřího,
Křižíkova, Poděbradská, Petra
Velikého, Zámecký Vrch, Pod Jelením
skokem, Luční vrch, Lázeňská,
T r ž i š t ě , S t a r á l o u k a ,
Mariánskolázeňská, Mariánská, Nová
louka, Divadelní náměstí, Mlýnské
nábřeží, náměstí Svobody, Vřídelní,
Karla IV., I. P. Pavlova, Ondřejská,
Moravská, Kolmá, Goethova stezka,
Divadelní, Husovo náměstí, Libušina,
Tylova, Škroupova, Nebozízek,
Hájkův vrch, Smetanovy sady,
Vyšehradská, Slovenská( k Letnímu
kinu včetně), U Imperialu, Jarní,
Balbínova, Zítkova, Petřín, Na Milíři,
stezka Jeana de Carro, Hynaisova,
Raisova, Bezručova, Na Vyhlídce,
Varšavská, Zahradní, Sadová, T. G.
Masaryka (od Pošty 1 ke Skleněnému
paláci), Bulharská (od Čs. spořitelny
k Varšavské ul.), nábř. Osvobození (od
Lázní V k Poštovnímu mostu);

území
města vymezené ulicemi: nábř.
Osvobození (od Lázní V. k mostu 1.
máje ) , Horova , Jugos lávská ,
Bulharská (od Cimexu k Národnímu
domu), Varšavská, Zeyerova, T. G.
Masaryka (od Skleněného paláce k ul.
Varšavská), nám. Republiky, Západní
(k ulici Dr. Janatky), Dr. Bechera,

vnitřní lázeňské území

obchodně−správní území −

Bělehradská, Dr. Engla, Jaltská, nám.
Dr. M. Horákové, Moskevská
(k začátku ulice Jízdárenská).

Ve vnitřním lázeňském území a
obchodně−správním území města
Karlovy Vary provádět
činnost a práce s použitím hlučných
strojů a zařízení:
− v pracovní dny v době od 17.00 hod.
do 9.00 hod. a
− v sobotu, v neděli a ve státem uznané
svátky.

(1) Porušování této obecně závazné
vyhlášky se postihuje podle zvláštních
předpisů .
(2) Dodržování této obecně závazné
vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat a
při jejím porušení ukládat a vybírat
blokové pokuty podle zvláštních
zákonů :
a) strážníci Městské policie Karlovy
Vary a příslušníci Policie ČR;
b) zaměstnanci města Karlovy Vary
pověření ukládáním a vybíráním
pokut v blokovém řízení dle zvláštních
předpisů .

(1) Časová omezení stanovená v člán−
ku 3 této obecně závazné vyhlášky se

Čl. 3
Vnitřní lázeňské území,
obchodně−správní území

Čl. 4
Kontrola, sankce

Čl. 5
Zvláštní ustanovení

je zakázáno

2)

3)

4)

nevztahují na uzavřené provozy
umístěné v budovách k tomuto účelu
zkolaudovaných (dílny, depa, apod.) a
na práce, které je nezbytně nutno
provést k odstranění havarijního stavu.
(2) Výjimky z této obecně závazné
vyhlášky je oprávněna stanovit rada
města.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 30. 4. 2001 a nabývá
účinnosti dnem 15. 5. 2001.

Primátor města Karlovy Vary

Náměstek primátora města
Karlovy Vary

Čl. 6
Účinnost

Ing. Petr Keřka

Mgr. Zdeněk Roubínek
1)

2)

3)

4)

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č.
13/1977 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací;

§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení); § 46 a § 48 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů;

§ 2 odst.1 zákona č. 283/1991 Sb., o Polici
ČR, ve znění pozdějších předpisů; §2
odst.1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb.,o
obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů; § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.
§84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o

přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KARLOVY VARY O OCHRANĚ PŘED HLUKEM

Zastupitelstvo města na svém
zasedání 24. dubna schválilo dvě
obecně závazné vyhlášky vztahující se
k ochraně veřejného pořádku (č.
4/2001) a ochraně před hlukem
(5/2001). Obě dvě vznikly na základě
stížností a podnětů občanů tohoto
města a lázeňských hostů. Vzhledem
k tomu, že se dotýkají nejširší veřej−
nosti, přinášíme čtenářům bližší
informace k jednotlivým ustanovením
obou vyhlášek. O rozhovor jsme
požádali ,
vedoucí odboru vnitřních věcí na
magistrátu města.

Praxe ukázala, že navržené ustano−
vení je pro lázeňské město velmi
účelné a koresponduje s režimem
lázeňského statutu. Četné dotazy a
stížnosti občanů k této problematice
potvrzují účelnost tohoto omezení.
Odpovědnost podle zvláštních
předpisů zůstává nedotčena, jedná se
zejména o vyhlášku č. 174/1992 Sb., o
pyrotechnických výrobcích a zacháze−
ní s nimi.

Město si ponechalo možnost v odů−
vodněných případech povolit výjimku
a zároveň v povolení stanovit podmín−
ky použití pyrotechniky.

Ing. Jindřišku Gallovou

Z jakého důvodu vyhláška omezuje
užívání pyrotechniky?

Nový předpis se také zmiňuje o
užívání veřejnéhoprostranství?

Vyhláška neřeší zábor veřejného
prostranství, ale omezuje činnosti,
které mohou narušit veřejný pořádek.
Jedná se např. o pouliční prostituci, ta
je řešena dosud vyhovujícím způso−
bem jako v původním předpise. Dále
je na veřejném prostranství zakázáno
krmit holuby a kočky. Nově je řešen
zákaz rozdělávání ohňů na veřejných
prostranstvích ve vnitřním lázeňském
a obchodně−správním území směřující
zejména ke grilovacím zařízením.
Rovněž se zakazuje užívat veřejně
prospěšná zařízení k jiným účelům,
než ke kterým jsou určena − např.
lavičky a jejich přemisťování či
užívání jiným než obvyklým způso−
bem. Vyhláška rovněž zpřísňuje
ochranu veřejné zeleně na základě
negativních zkušeností odboru
životního prostředí.

Ano, jedná se o pořádání sportov−
ních a kulturních akcí včetně diskoték,
které se konají mimo stavbyn určené
k tomuto účelu kolaudačním rozhod−
nutím. Tam se nově zavádí písemná
oznamovací povinnost odboru financí
a ekonomiky, neboť se město v minu−
lých letech potýkalo s velkými akcemi
tohoto typu, o nichž nebylo včas
informováno a nemělo tedy dostatek

Z podmínky pro pořádání
veřejně přístupných akcí a veřejné
produkce?

měnily se

preventivních nástrojů k ochraně
životního prostředí či občanů před
hlukem. Nový zákon o obcích tuto
možnost poskytuje. Veřejná pouliční
produkce se v poslední době stala spíše
problémem než koloritem města, proto
je s výjimkou nezvukové, nově ve
vnitřním lázeňském a obchodně−
správním území zakázána. Město
povoluje jednorázovou pouliční
produkci při akcích pořádaných nebo
podporovaných městem, prezentační
produkce při významných výročích,
společenských událostech a podobně.

Na pěší zóně je zakázána zejména
jízda na kolečkových bruslích a
skateboardu, neboť docházelo k ome−
zování i ohrožování chodců bezohled−
nými sportovci.

Reklamní zařízení velikosti nad 0,3
m řeší i nadále stavební zákon a nikoli
obecně závazná vyhláška. Problémy
však byly s tzv. divokým výlepem
menších letáčků a plakátů na zdech,
sloupech veřejného osvětlení apod.
Vyhláška výlep malých letáků regulu−
je a umožňuje účinný postih.

Díky novele zákona o obcích a na
základě podnětů lázeňských zařízení a

Aco sportovní náčiní?

Jak vyhláška reaguje na nepovole−
nou reklamu?

Jak a proč vznikla OZV o ochraně
předhlukem?

2

hostů, ale i občanů žijících v obchod−
ně−správním území. V souvislosti
s rozvojem investiční činnosti

zatěžuje h
. Proto

město opřelo své rozhodnutí i o Statut
lázeňského místa a vyšlo
oprávněným připomínkám. Vyhláška
se zabývá hlukem pocházejícím
zejména ze stavební činnosti. Definice
je dána výčtem hlučných strojů a
zařízení, z nichž hluk pochází.

Sankční režim je dvojí, jeden řeší
postih podnikajících fyzických osob
při podnikatelské činnosti nebo
právnických osob, kde je výše sankce
dle zákona o obcích až 200 tisíc Kč.
Fyzické osoby, které poruší vyhlášku
(nikoliv při výkonu podnikatelské
činnosti), jsou postihovány podle
zákona o přestupcích. Výše uložené
sankce může činit až 30 tisíc korun.

Obě nabývají účinnosti dnem 15.
května. Jejich kontrolou se bude
zabývat především městská policie a
pověření zaměstnanci úřadu města, ale
i oprávnění příslušníci Policie ČR.

Text vyhlášek je k dispozici také u
informačního pultu magistrátu a na
úřední desce.

občany
neúměrně luk pocházející z
neustálé stavební činnosti

vstříc

Jaké sankce za porušení těchto
obecně závazných vyhlášek mohou
být uloženy?

Odkdy jsou tyto vyhláškyúčinné?

Haka

NAD NOVÝMI VYHLÁŠKAMI
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Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
24. 4. 2001, dle ustanovení § 10
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
vydává tuto obecně závaznou vyhláš−
ku č. 4 /2001:

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen vyhláška):
(1) ukládá povinnosti :
a) k zabezpečení místních záležitos−

tí veřejného pořádku;
b) při pořádání veřejnosti přístup−

ných sportovních a kulturních akcí,
včetně tanečních zábav a diskoték;
c) k ochraně životního prostředí;

(2) stanoví omezující opatření :
a) při užívání veřejného prostranství
amíst veřejně přístupných;
b) k ochraně občanů před hlukem a

vibracemi.

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Souhrn pravidel chování na veřej−
nosti, vycházející z právních norem i
norem morálních a společenských,
jejichž zachování je podle obecného
přesvědčení v určitém místě a čase
nutnou podmínkou spořádaného
společenského soužití.

Všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.

Každé místo, kam má přístup více
lidí, přičemž nemusí být bez omezení
přístupné komukoli a kdykoli; stačí,
je−li přístupné např. během provozní
doby, zejména provozovny pro
hostinskou nebo obchodní činnost,
kulturní a sportovní zařízení, koloná−
dy.

Zařízení veřejně přístupná, určená
pro veřejné použití ke konkrétnímu
účelu, zejména autobusové zastávky,
lavičky, odpadkové koše, telefonní
budky.

Hudební, divadelní, zvuková,
reklamní a výtvarná činnost, estrádní a
artistické produkce a produkce lidové
zábavy konané na veřejných pro−
stranstvíchměsta.

Výrobek, který obsahuje pyrotech−
nické slože, popřípadě i výbušniny v
tuhém nebo kapalném stavu a je určen
pro zábavné nebo technické účely.
Bližší specifikaci obsahuje zvláštní
předpis , který stanoví i způsob
klasifikace, uvádění do oběhu, prodeje
a používání.

Travnaté plochy, které jsou přístup−
né každému bez omezení, včetně těch
ploch, které byly původně jako

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

(1) Veřejným pořádkem

(2) Veřejným prostranstvím

(3) Místem veřejně přístupným

(4) Veřejně prospěšným zařízením

(5) Veřejnou pouliční produkcí

(6) Pyrotechnickým výrobkem

(7) Veřejnou zelení

1)

1)

2)

3)

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku č. 4/2001

travnaté plochy určeny a u nichž došlo
k jejich částečnému nebo úplnému
zničení. Dále plochy zatravněné i
nezatravněné půdy nacházející se pod
stromy a keři rostoucími jednotlivě i
ve skupinách (včetně těchto dřevin).
Jedná se zejména o parky, sady, uliční
zeleň, zelené refýže, remízky, trávní−
ky, stromořadí, jednotlivě rostoucí
stromy a keře, květinové výsadby,
mobilní zeleň.

Užívání veřejného prostranství dle
zvláštního předpisu , zejména
umístění zařízení sloužících k posky−
tování služeb, stavebních, prodejních
a reklamních zařízení, vyhrazení
trvalého parkovacíhomísta.

(1)Na veřejnémprostranství amístech
veřejně přístupných je zakázáno
používat pyrotechnické výrobky. Toto
ustanovení neplatí dne 31. 12. od
22.00 do 24.00 hod. a dne 1. 1. od
00.00 do 01.00 hod. Výjimky v odů−
vodněných případech povoluje
městská policie, která zároveň stanoví
podmínky pro jejich použití. Povolení
se vydá žadateli písemnou formou a
ten je povinen se tímto povolením na
požádání kontrolních orgánů, uvede−
ných v čl. 10 odst. 1 této vyhlášky,
prokázat.
(2) Odpovědnost za porušení zvlášt−
ních předpisů zůstává nedotčena .

(1) Užívat veřejného prostranství, míst
veřejně přístupných a veřejně prospěš−
ných zařízení zvláštním způsobem ,
lze pouze na základě povolení,
případně smlouvy o užívání nebo
nájemní smlouvy. Jde−li o zvláštní
užívání místních komunikací, lze
užívat veřejné prostranství na základě
rozhodnutí odboru dopravymagistrátu
města, vydaného ve správním řízení.
(2) Poplatek za zvláštní užívání
veřejného prostranství stanoví zvláštní
předpis .
(3) Zakazuje se užívat veřejné pro−
stranství (viz příloha č. 1) v rozporu se
zákazovými značkami městského
informačního systému na něm umístě−
nými.
(4) Dále je na veřejném prostranství
zakázáno zejména:
a) krmit holuby a kočky;
b) rozdělávat otevřené ohně v lázeň−
ském a obchodně−správním území
včetně grilovacích zařízení;
c) nabízet poskytování služeb směřují−
cích bezprostředně k uspokojování
sexuálních potřeb nebo poskytovat
tyto služby či organizovat jejich
poskytnutí na veřejném prostranství v
zastavěném území města, na silnicích
I. třídy a ve vzdálenosti 50 m od osy
silnice na obě strany včetně autobuso−
vých zastávek, parkovišť a odstavných

(8) Užíváním veřejného pro−
stranství zvláštním způsobem

Čl. 3
Užívání pyrotechnických výrobků

Čl. 4
Užívání veřejného prostranství,

míst veřejně přístupných a veřejně
prospěšných zařízení

4 )

7)

4)

8)

9)

ploch.
(5) Výjimky z ustanovení odst. 4 písm.
b) tohoto článku povoluje odbor
lázeňství, cestovního ruchu, kultury a
vzdělanosti magistrátu města, a to na
základě písemné žádosti podané
nejpozději sedm kalendářních dnů
před konánímakce.
(6) Je zakázáno jakýmkoli způsobem
ničit, poškozovat, znečišťovat a užívat
veřejně prospěšná zařízení k jiným
účelům, než ke kterým jsou určena.

(1) Vlastníci, uživatelé a nájemci
pozemků nebo konstrukcí, na kterých
je veřejná zeleň (v nádobách, na
opěrných stěnách apod.), jsou povinni
o ni pravidelně pečovat a dbát o její
odbornou údržbu, chránit ji před
poškozováním a neoprávněnými
zásahy a zajišťovat její trvalou čistotu.
Stejné povinnosti má právnická nebo
fyzická osoba, která určitý úsek
veřejné zeleně převzala do své péče na
základě dohody s městem Karlovy
Vary.
(2) Každý zásah právnické a fyzické
osoby do současného stavu veřejné
zeleně je vázán na předchozí souhlas a
povolení odboru životního prostředí
magistrátuměsta.
(3)Na veřejné zeleni je zakázáno:
a) vjíždět, zastavovat a stát motorový−
mi vozidly; výjimku tvoří vozidla
právnických a fyzických osob pověře−
ných odborem životního prostředí
magistrátu města péčí o veřejnou
zeleň;
b) provádět bez souhlasu odboru
životního prostředí magistrátu města
jakékoli zásahy do veřejné zeleně.

(1) Při pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních akcí, včetně
tanečních zábav a diskoték, konaných
mimo stavby určené k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím dle zvlášt−
ního zákona , je pořadatel či provozo−
vatel povinen nejpozději sedm
kalendářních dnů před jejím konáním
písemně oznámit svůj záměr odboru
financí a ekonomikymagistrátuměsta.
Vpísemnémoznámení uvede:
a) podnikatel právnická osoba −
obchodní firmu v souladu s obchod−
ním rejstříkem nebo název, jde−li např.
o občanské sdružení, dále IČ a sídlo a
právnická osoba zapsaná do obchodní−
ho rejstříku přiloží aktuální výpis
z obchodního rejstříku;
b) podnikatel fyzická osoba − jméno a
příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží
příslušný živnostenský list;
c) fyzická osoba − jméno a příjmení,
datumnarození, trvalý pobyt.
Další náležitosti oznámení:
d) obsahové zaměření akce;
e) cena vstupného;
f)místo pořádání a jeho kapacita;
g) čas konání (zahájení a ukončení).
Změny údajů uvedených v oznámení

Čl. 5
Ochrana a údržba veřejné zeleně

Čl. 6
Podmínky pro pořádání veřejnosti

přístupných akcí

10)

je pořadatel povinen sdělit neprodleně
vmístě podání oznámení.
(2) Pořadatel či provozovatel akce je
povinen zajistit řádně označenou
pořadatelskou službu po celou dobu
konání akce.
(3) Provozovat cirkusy, lunaparky a
jiné obdobné atrakce, lze na veřejném
prostranství pouze na základě povole−
ní odboru životního prostředí magis−
trátu města, které stanoví podmínky.
Oznamovací povinnost dle odst. 1
tohoto článku zůstává zachována.

(1)Vobchodně−správním a lázeňském
území se zakazuje veřejná pouliční
produkce s výjimkou nezvukové. Při
prezentačních a reklamních produk−
cích, produkcích při příležitosti konání
významných výročí a společenských
událostí, produkcích organizovaných
politickými stranami, školami a
občanskými sdruženími apod. je odbor
lázeňství, cestovního ruchu, kultury a
vzdělanosti magistrátu města opráv−
něn povolit jednorázově veřejnou
pouliční produkci ve vymezené době
od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do
17.00 hod.
(2) Veřejná pouliční produkce nesmí
bránit volnému průchodu chodců,
narušovat dopravu a omezovat
povolené podnikatelské aktivity
majitelů a nájemcůprovozoven.
(3) Zakazuje se veřejná pouliční
produkce v kolonádních prostorách a
prostorách souvisejících dle zvláštní−
ho předpisu . Výjimky z ustanovení
tohoto odstavce povoluje Správa
léčivých zdrojů a kolonád.
(4) Při akcích pořádaných nebo
podporovaných městem povoluje
výjimky z ustanovení odst. 1 a 2 tohoto
článku odbor lázeňství, cestovního
ruchu, kultury a vzdělanosti magistrá−
tuměsta.
(5) Ustanoveními tohoto článku
nejsou dotčeny práva a povinnosti
vyplývající z článku 4 odst. 1 této
vyhlášky a ze zvláštních předpisů .

Na pěších zónách a dále na místech
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky
se zakazují míčové a obdobné hry,
jízda na kolečkových bruslích,
skateboardech a ostatním sportovním
náčiní. Dále se zakazuje na skateboar−
dech přejíždět a přeskakovat schodiš−
tě, která jsou součástí místních
komunikací.

(1) Umisťovat reklamní, propagační a
informační plakáty a tiskoviny,
případně jiná oznámení, je povoleno
pouze na výlepových plochách a
zařízeních k tomu určených, a to
způsobem stanoveným provozovate−
lem těchto ploch a zařízení.

Čl. 7
Veřejná pouliční produkce

Čl. 8
Užívání sportovních náčiní

Čl. 9
Umisťování reklamních prostředků

a zařízení  na veřejném pro−
stranství

9)

11)

12)

(pokračování na straně 4)



(2) Umisťování ostatních reklamních,
propagačních a informačních zařízení
se řídí zvláštními předpisy .
(3) Na objektech veřejného osvětlení
je možno umisťovat reklamní, propa−
gační a informační plakáty a tiskoviny,
případně jiná oznámení, pouze na
základě povolení odboru dopravy
magistrátu města.

(1) Dodržování této vyhlášky jsou
oprávněni kontrolovat příslušníci
Policie ČR, strážníci Městské policie
Karlovy Vary a dále určení pracovníci
Magistrátu města Karlovy Vary.
(2) Porušování této vyhlášky se
postihuje podle zvláštních předpisů .

(1) Odpovědnost za dodržování
stanovených limitů hladiny hluku a
vibrací podle zvláštních předpisů
není ustanoveními této vyhlášky
dotčena.
(2) Rada města může stanovit další
podmínky provozování veřejné
pouliční produkce.

Zrušuje se:
(1) Obecně závazná vyhláška města
Karlovy Vary č. 3/1999 o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku.
(2) Podmínky pro provozování

13)

14)

15)

Čl. 10
Kontrola, sankce

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

veřejné pouliční produkce na území
města stanovené Radou města
Karlovy Vary dne 13. 3. 2000.

Tato vyhláška byla vyhlášena dne
30. 4. 2001 a nabývá účinnosti dnem
15. 5. 2001.

Primátor města Karlovy Vary

Náměstek primátora města Karlovy
Vary

Čl. 13
Účinnost

Ing. Petr Keřka

Mgr. Zdeněk Roubínek
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§ 10 odst. b), c) a d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
vyhláška Českého báňského úřadu

č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 8 vyhlášky Českého báňského úřadu

č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi

zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závazná vyhláška města Karlovy
Vary č. 3/1998 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství

území města
vymezené ulicemi: Krále Jiřího, Křižíkova,
Poděbradská, Petra Velikého, Zámecký
vrch, Pod Jelením skokem, Luční vrch,
Lázeňská , Trž i š t ě , S ta rá louka ,
Mariánskolázeňská, Mariánská, Nová
louka, Divadelní náměstí, Mlýnské
nábřeží, náměstí Svobody, Vřídelní, Karla

vnitřní lázeňské území

IV., I. P. Pavlova, Ondřejská, Moravská,
Kolmá, Goethova stezka, Divadelní,
Husovo náměstí, Libušina, Tylova,
Škroupova, Nebozízek, Hájkův vrch,
Smetanovy sady, Vyšehradská, Slovenská,
U Imperialu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Petřín, Na Milíři, stezka Jeana de Carro,
Hynaisova, Raisova, Bezručova, Na
Vyhlídce, Varšavská, Zahradní, Sadová, T.
G. Masaryka (od Pošty 1 ke Skleněnému
paláci), Bulharská (od Čs. spořitelny
k Varšavské ul.), nábř. Osvobození (od
Lázní V k Poštovnímu mostu).

území města
vymezené ulicemi: nábř. Osvobození (od
Lázní V k mostu 1. máje), Horova,
Jugoslávská, Bulharská (od Cimexu
k Národnímu domu), Varšavská, Zeyerova,
T. G. Masaryka (od Skleněného paláce k ul.
Varšavská), nám. Republiky, Západní
(k ulici Dr. Janatky), Dr. Bechera,
Bělehradská, Dr. Engla, Jaltská, nám. Dr.
M. Horákové, Moskevská (k začátku ulice
Jízdárenská).
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánová−

ní a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
obecně závazná vyhláška města Karlovy

Vary č. 5/1997, Kolonádní řád
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďo−
vacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 27 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se

obchodně−správní území −

8)

9)

10)

11)

provádějí některá ustanovení stavebního
zákona
§ 60 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně
technických požadavcích na výstavbu

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

12)

13)

Příloha č. 1
Zákaz činností, které by mohly

narušit veřejný pořádek na některých
veřejně přístupných místech ve městě
Karlovy Vary, ve smyslu § 10 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích:
Ve Dvořákových, Smetanových,
Skalníkových sadech a sadech Karla
IV. jsou zakázány tyto činnosti:
a) vstup se psy a jinými zvířaty
b) kouření
c) krmení holubů
d) provozování míčových a obdob−
ných her
e) jízda na kolečkových bruslích,
skateboardech a ostatním sportovním
náčiní, včetně jízdních kol (respektive
koloběžek).
Poznámka:
Pro snazší orientaci občanů a návštěvníků
města je zákaz výše uvedených činností ve
vyjmenovaných lokalitách zpravidla
označen zákazovými značkami městského
informačního systému.

(dokončení ze strany 3)

4

Zrušení institutu
"přechodný pobyt"
S novým zákonem o evidenci

obyvatel došlo v červenci loňského
roku také k zániku institutu "pře−
chodný pobyt".

Mnoho občanů však tuto změnu
nezaregistrovalo a vyžadují po
evidenci obyvatel na magistrátu
města potvrzení či zaregistrování
tohoto pobytu.

Upozorňujeme proto opakovaně
na skutečnost, že

Požadavky na tato potvrzení se
v minulosti vázala např. k pobytu na
internátu či k vyřízení žádosti o
povolení k vjezdu apod.

V současné době evidence
obyvatel potvrzuje a eviduje

, jímž se rozumí adresa
pobytu občana v České republice,
kterou si zvolí zpravidla v místě,
kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo
trvalého pobytu a to v objektu, který
je označen číslem popisným nebo
evidenčním popř. orientačním a
který je určen pro bydlení, ubytová−
ní nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému
pobytu nevyplývají žádná práva
k objektu ani k vlastnictví nemovi−
tosti.

všechny pře−
chodné pobyty zaevidované před
1. červencem 2000 byly zrušeny a
další evidovat nelze.

pouze
pobyt trvalý

odbor vnitřních věcí

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku č. 4/2001
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Záběr zájmů hodný renesančního
umělce, tak by se dala charakterizovat
bohatá tvorba , kterému
město Karlovy Vary udělilo čestné
občanství . Rodák z Českých
Budějovic žije v našem městě od roku
1954. Je členem Obce spisovatelů,
PEN klubu i mezinárodního výtvarné−
ho sdružení při Unesco. Za své dílo byl
několikrát oceněn, mj. Cenou lázeň−
ského města Karlovy Vary z roku
1959, regionálními literárními cenami
i Cenou Masarykovy akademie umění
Praha (v roce 1995). Je také čestným
členem Spolku českých bibliofilů a

Karla Frona

Vrostl jsem do karlovarské půdy, je to moje město, nemohu se s ním rozloučit...

Klubu přátel Karlových Varů.

Jižní Čechy jsou pro mne i moji
činnost výchozím bodem, vyšla mi
tam i první sbírka − už před šedesáti
lety. Když jsem přijel do Karlových
Varů, tak mne do sebe jejich prostředí,
historie i okolí doslova "vcuclo".
Nedovedu si představit, že bych měl
žít někde jinde. Mám vlastně dvě lásky
− jižní Čechy a Karlovy Vary. A jsem
rád, že jsem se ocitl právě v tomto
městě.

Řekne−li se báseň, verše, každý si
dovede představit, že tam bude
několik slov o ženách. Jsem padesát
pět let ženatý, mám je tedy rád dodnes.
Jako mladý jsem se rychle zamiloval a
napsal řadu básní. Většina z nichž však
časem vybledla.

Pro mne je to na stejné úrovni.
Zahodil jsem spoustu básní i roztrhal
koláže, které se mi po čase přestaly
líbit.

Jedna koláž je jedna metafora. Když
jsem usiloval o báseň a nešlo mi to,

Narodil jste se v jižních Čechách.
Čím to, že jste tak silně "vrostl do
karlovarské půdy?

Ze všech Vašich tvůrčích aktivit
vyzařuje vřelý vztah k ženám. Máte
své Múzy?

Co je jednodušší, vyjádřit své pocity
slovem nebo obrazem?

vzal jsem nůžky a snažil se vyjádřit své
pocity koláží. Začal jsem listovat a
našel materiál na další čtyři.

Jako čtenáře mne zaujal Max Ernst,
který dělal také koláže a napsal o tom
román. Mými českými učiteli byli
Kolář a Hofmaister. Názory na tuto
výtvarnou techniku se ale velmi různí.
Kdysi mne nabádal nejen mistr Cyril
Bouda, abych se raději věnoval
básním a nekazil obrazy.

Literární tvorba je ovšem pro mne
hlavní. Aby se jí člověk mohl věnovat,
musí dobře ovládat český jazyk, být
sečtělý, dávat si pozor, aby neopsal
nápad jiného autora, neustále musí
pracovat autocenzura. Psaní je umění,
koláže hra.

Moje tvorba je reflexivní. Nedá se
říci, že bych popisoval, ale vyjadřuji se
poezií třeba k výtvarnému umění.
Hodně mi daly návštěvy světových
výtvarných sbírek např. v Benátkách,
Stutgartu, Kasselu… Nechal jsem se
inspirovat obrazy malířů a reprodukuji
je ve své tvorbě.

Syn je akademickým sochařem,
šéfem umělecké školy v Mnichově,

Jak jste vlastně přišel na nápad
věnovat se u nás poměrně opomíjené
technice koláže?

Z čeho čerpáte náměty, inspiraci?

Máte v rodině pokračovatele?

kde také vystudoval AVU. Jsem tomu
nesmírně rád. Dcera sice má keramic−
kou školu, ale momentálně se kumštu
nevěnuje − dělá manažerku svému
manželovi, úspěšnému malíři.

Rád bych také udělal malou knížku
koláží, ale na to mi chybí sponzor.

Vzhledem ke mému věku, letos
oslavím osmdesátiny, chystám
bibliografii. Požádal jsem tajemníka
Obce spisovatelů Zeno Kaprála, aby z
mé tvorby vybral dvanáct básní, které
se mu nejvíce líbí, bude to tedy
"Kaprálův výbor". Mým přáním je,
aby si našla cestu ke čtenářům.

Co chystáte svým obdivovatelům?

Děkuji za rozhovor.
Hana Kaňovská

Řada z nás se s ní potkává denně a v
tom shonu všedních dní nám většinou
připadá docela obyčejná. Apřitom: Co
vlastně o ní víme? Napadlo vás někdy,
že ona tu tekla dávno před námi,
mnohem dřív, než k jejím břehům
dorazil první člověk? Odhaduje se, že
je stará 25 miliónů let. To je tedy věk
nejen úctyhodný, ale vlastně zároveň i
kulatý a proto hodný pořádných oslav.
V těch miliónech let na nějakém tom
roku nezáleží a tak se pracovníci
muzeí v Poohří rozhodli uspořádat
poctu své řece právě nyní.

Impulsem, který to všechno spustil,
byla historická mapa středního Poohří,
na které je panoramaticky vyvedený
nejen samotný tok třetí největší české
řeky, ale i různých pamětihodností
kolem. Proč je zájemcům neukázat
v současné podobě, napadlo autory. A
vznikla opravdu pozoruhodná výstava
o neobyčejném vodním toku severozá−
padních Čech.

Uvítá vás pramen v německé části
Smrčin, který už od pohledu dává tušit
jakou úctu chovali staří Germáni
k vodám. Pramen Vltavy vedle něj
vypadá jako obyčejná studánka.
Název řece dali však již dlouho před
nimi Keltové. Dodnes se jazykovědci
přou, zda jím označovali řeku rychlou
či hojnou na lososy.

Blízkost vody, možnost rybolovu i
lovu zvěře, která se zde zdržovala,

OHŘE − ŘEKA POZORUHODNÁ

lákaly již pravěkého člověka.
Důležitou roli sehrála řeka i jako
prostředek komunikace se vzdáleněj−
šími krajinami. Nejstarší osídlení
Poohří je doloženo ve starší době

kamenné, i když pouze sporadicky.
Ve středověku bylo Poohří − zejmé−

na pro dnešního obyvatele Sokolovské
pánve − rajskou zahradou, kde se
ovocné sady střídaly s políčky a

chmelnicemi. Ještě v 19.století byly
zdejší končiny rájem německých
romantiků. Jak se od té doby změnila
krajina a příroda Poohří díky těžbě
surovin a rozvoji průmyslu může
posoudit každý z vás sám.

Přes obrovské změny, které Poohří v
poslední době prožívá, je Ohře stále
zajímavá a inspirující řeka. Abychom
vám hledání jejích zapomenutých krás
usnadnili a současně složili hold této
podivuhodné řece, připravili jsme
výstavu, na kterou Vás chceme co
nejsrdečněji pozvat.

Můžete zde zhlédnout fotograficky
dokumentovaný tok řeky Ohře od
pramene po ústí se všemi jeho přírod−
ními zajímavostmi a historickými
památkami, ale také současnou tvář
krajiny, kterou tak výrazně ovlivňuje
lidská činnost. Nedílnou součástí
výstavy jsou trojrozměrné předměty,
ukázky charakteristické fauny,
mineralogických pokladů, archeolo−
gických nálezů a historických sbírek.
Díky své pestrosti a názornosti je
výstava vhodná pro jednotlivé zájem−
ce, pro celé rodiny, ale i pro školní
mládež jako vhodný doplněk výuky o
vlastivědě regionu.

Výstavu je možné shlédnout ve
výstavních prostorách

.

Karlovarského
muzea na Nové louce až do 1. červen−
ce

Karlovarské muzeum

Foto: Ing. Stanislav Wieser

Cenu města Karlovy Vary za
rok 2000 obdrželi na slavnostním
večeru v Městském divadle
sklářský výtvarník ,
hudební pedagog a

za
pořádání Historických seminářů
Karla Nejdla. S laureáty naše
čtenáře seznámíme v dalším čísle.

Oldřich Lípa
Jiří Štrunc

Klub přátel Karlových Varů

CENA MĚSTA
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VLNA VOK
a další mobilní sběr

nebezpečných odpadů
V rámci pravidelných služeb

v oblasti nakládání s domovním
odpadem zajistil odbor životního
prostředí magistrátu města
Karlovy Vary další týdenní vlnu

. Kontejnery budou přistave−
ny ve dnech 4. − 11. června (23.
týden) a budou stát na stanovištích
po celý týden s konti− nuálním
vyprazdňováním.

Dále ve dnech 15. a 16. června
(24. týden) proběhne

.
Speciální vozidlo na mobilní sběr
nebezpečných odpadů se bude
přesouvat po dané trase a na
jednotlivých zastávkách se zdrží
pouze po určenou dobu. Časový
plán daný pro celé město musí být
dodržen a není možné na zastáv−
kách zanechávat odpady po
odjezdu vozidla. Při sběru nebez−
pečných odpadů od obyvatel
města je možné odevzdat i
vyřazené lednice a televizory.

velkoobjemových kontejnerů
na neskladný odpad z domác−
ností

mobilní
sběr nebezpečných odpadů

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
− Lomená, Táborská

− Mozartova (rybní−
ček), Vítězná

− Sokolák, Jateční, Zítkova

Ing. Stanislav Průša, vedoucí
odboru životního prostředí

Na základě předloženého monito−
ringu schválila rada města 30. dubna
odchyt zdivočelých holubů v nejzatí−
ženějších oblastech. Ti jsou vedle
toulavých psů a koček aktuálním
problémem Karlových Varů.

Během posledních desetiletí osídlili
naše města a někdy zcela vytlačili

původně žijící hrdličky i ostatní
užitečné ptactvo. Holubi mají výtečné
reprodukční schopnosti. Dovedou žít a
rozmnožovat se i na rušných a frek−
ventovaných místech, mají dobré
pozorovací a orientační vlastnosti a
účinně brání své teritorium před
vniknutím cizích holubů i ostatních
ptačích druhů.

Z těchto důvodů není možné docílit
účinného snížení holubí populace ve
městě. I kdyby se to podařilo, za
krátkou dobu by uvolněná místa
obsadili noví jedinci a počet by se opět
rozrostl na původní stavy. Proto je
třeba vytvářet předpoklady pro
rozumné soužití se zvířaty a provádět
taková opatření, která by účinně
chránila zdraví lidí, zvířat i životního
prostředí. Lidé nesmějí holuby krmit
na veřejných prostranstvích, musí
zamezit jejich hnízdění na půdách, ve
věžích i podkrovních prostorách.
Především ve staré zástavbě města je
nutné znemožnit jim přístup na tato
místa zakrytím vletových otvorů
pletivem, zasklením rozbitých oken,

opravou střechy apod.
Věříme, že občané sami budou i ve

vlastním zájmu chránit zdraví své i
svých blízkých, neboť holubi jsou
přenašeči různých nebezpečných
onemocnění. Kromě výkalů, které po
sobě všude zanechávají, jsou z hygie−
nického hlediska nebezpeční i parazi−
té, žijící v jejich peří. V dnešní době,
kdy značná část populace trpí různými
alergiemi, se při kontaktu s holubem
můžeme obávat nejen reakce na peří,
ale především na neviditelné roztoče.
Kromě nich hostí holub i tzv. klíšťáka
holubího, který je větší než běžné
klíště. Z holubích hnízd se po odletu
svých hostitelů vydává hledat jiné
lidské. I on je přenašečem klíšťové
encefalitidy a lymské boreliózy.

Lidé, kteří se ohánějí právy zvířat na
ochranu, by si měli uvědomit, že holu−
bi do měst nepatří. Epidemiolo−
gové právem přirovnávají tyto ptáky
k létajícím potkanům. A těžko by
někdo obstál se snahou hájit pobyt
hlodavců v lidských obydlích.

odbor životního prostředí

PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města
s c h v á l i l o v p r o d e j
nemovitostí:

Jahodová 281/5
Jahodová 289/6
Krymská 1690/27
Krymská 1689/29
Nákladní 528/23
Nákladní 528/23
Rohová 548/1
Rohová 549/3
Sokolovská 243/92
Sokolovská 243/92
Třeboňská 620/37
Vítězná 175/45
Vítězná 176/43
Vítězná 201/31,
Vítězná 200/33
Vítězná 194/35
Západní 1601/57
Západní 1601/57

kanceláře formou notářského zápisu.
Poplatky za vyhotovení notářského
zápisu uhradí dlužník. V této dohodě
budou započteny poplatky z prodlení
do data podpisu dohody o splátkách.
Jedná se o prominutí pouze těch
poplatků z prodlení, které vzniknou od
data uzavření dohody o splátkách do
data úhrady dluhu. V případě, že lhůta
splátkách je delší než 18 měsíců, je
nutno tuto dohodu o splátkách schválit
zastupitelstvem města. V případě, že
dlužník poruší dohodu o splátkách
nebo opětovně neuhradí nájemné,
nebo úhrady za plnění poskytována z
užívání bytů, jsou poplatky z prodlení

započítány v plné výši.
2. Toto prominutí nezahrnuje případy,
kdy bude o úhradu dluhu dlužníka vůči
městu K. Vary, vzniklého z nájemních
vztahů k bytům ve vlastnictví města
Karlovy Vary, vedeno nebo skončeno
soudní řízení.
3. Toto prominutí nezahrnuje případy,
kdy byl využit tzv. Generální pardon, a
to z důvodu, že by došlo k zneužívání
těchto akcí.
4. Toto prominutí se nevztahuje na
dluhy vzniklé po datu 1. dubna 2001.

Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí odboru

majetkoprávního a hospodářského

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
(Dokončení ze str. 1)

• Koupaliště Rolava
prochází první fází oprav a úprav.
Jedná se o výstavbu mola, úpravy
vpustí a výpustí řeky Rolavy, dále
kolem koupaliště vznikne okružní
zpevněná komunikace pro sportovní
využití, jejíž součástí bude i veřejné
osvětlení. Celkové náklady na tyto
úpravy, které budou dokončeny před
zahájením Mistrovství Evropy v tria−
tlonu, to znamená před 21. červnem,
činí 8,6 miliónu korun.

Jan Kopál

• Novým tiskovým mluvčím
magistrátu města se stal Tomáš
Grosser, který v této funkci nahradil
Jana Kopála (viz foto). Ten odchází
spolu s hejtmanem na krajský úřad.

Zastupitelstvo města schválilo
prominutí části dluhů všech třetích
osob (dlužníků) vůči městu Karlovy
Vary, které vznikly z nájemních vztahů
k bytům ve vlastnictví města Karlovy
Vary a které jsou tvořeny poplatky
z prodlení z dlužného nájemného
z nájemních vztahů k bytům ve
vlastnictví města Karlovy Vary a
úhrad za plnění poskytovaná z užívání
bytů, a to za současného splnění
následujících podmínek:
1. Uzavření dohody o splátkách v době
od 1. 4. do 31. 12. 2001 mezi dlužní−
kem a Magistrátem města Karlovy
Vary prostřednictvím příslušné realitní

Ilustrace: Dalibor Nesnídal

NEKRMTE HOLUBY

PROMINUTÍ POPLATKŮ Z PRODLENÍ
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ASOCIACE ŠKOLSKÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

MALÝ FOTBAL

ATLETIKA

KOPANÁ

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH

KOŠÍKOVÁ

TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA

SK VTJ SLAVIA KARLOVY VARY

Mgr. Bohumil Adamec tel.: 0605 864 115
9.00

13.00
9.00

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

10.00

hala AC Start, Západní ul., kontakt: 322 25 89,
10.00
14.00
14.00

hala AC Start, Západní ul., kontakt: 322 25 89,
15.00
17.00
12.00

9.00

BK Lokomotiva, Jízdárenská l, tel.: 322 81 91, 322 50 18
17.00
10.30

p. Kolář tel.: 323 35 88

p. Jan Potužák, tel.: 322 74 26, 0602 157 192
17.00

31. 5. Okresní kolo McDonalds Cup, kategorie 4. a 5. třída
fotbalové hřiště Dvory

5. 6. Okresní kolo žáků 7. až 9. tříd softbal ZŠ Čankovská
14. 6. Okresní kolo hry bez hranic v areálu ZŠ

J.A.Komenského , Kollárova 19

20. 5. − 20.6. každou středu − PREMIER LEAGUE okresní liga
20. 5. − 20. 6 každé pondělí − okresní liga
16. 6. turnaj malá kopaná

19. 5. 2 liga muži a ženy
25. 5. utkání v atletice s žáky z Baden − Badenu
26. 5. dětský den

20. 5. okresní přebor Slavia junior
3. 6. okresní přebor Slavia junior

27. 5. liga neregistrovaných
1. 6. − 3. 6. EUROSPORTRING − mezinárodní turnaj a futsal

31. 5. − 10. 6. Boží Dar − středisko Medard rehabilitační pobyt spojený s
kursem SHIA−TSU pro zrakově postižené, maséry

9. 6. areál Slávie sportovní den Česko německý den

28. 4. Play off extraliga starší dorostenky − BK Pardubice
29. 4. Playoff extraliga starší dorostenky − BK Pardubice

16. 6.−18. 6. oblastní přebor starších žáků

26.5. mistrovská utkání dospělých SK VTJ Slávia, SC Plzeň

25. 5. za
26. 5. účasti družstev BK lokomotiva K. Vary, Thermia K. Vary,
27. 5. B. K. Zlín, Legátov Svit, ŠK Rio, Svit Café

16. 6. − 17. 6. Kanoe Mattoni − Světový pohár ve sjezdu na divoké vodě

19.00
8.30
8.30

Vlastimil Lepík tel.: 341 14 08, 0603 812 513

14. ročník Memorialu J. Slavíka v basketbale mužů

SK HUBERTUS

15.5. výběr žáků do fotbalové třídy Truhlářská Stará Role
(společná akce VTJ Slávia, Dům mládeže a TJ Buldok

Dvory)
19.5. velký turnaj minižáků na Slávii

25. 5.−27. 5. turnaj mužů Memoriál Josefa Slavíka

26. 5. Dětský triatlon − prezentace do na ZŠ Růžový Vrch
Start v

13. 5. závody na horských kolech všech kategorií − prezentace
do na Obecním úřadě Boží Dar
Start v

1. 5. oblastní přebory trojic všech kategorií o postup na
mistrovství ČR

26. 5. Liapor − Sokol Modřice

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ BK KARLOVY VARY

NOVAKO  − JAN NOVÁK

Maleček Roman tel.: 322 50 18

Tel.: 0164/815 000

11.00

10.30
10.45

U Brodu 47, 36 018 Karlovy Vary, Vladimír Hlavatý, tel.322 33 07
9.00

14.00

Sestavila Anna Procházková

10.00

SPORTOVNÍ KLUB  − ODDÍL NOHEJBALU LIAPOR

Změna programu vyhrazena.

PÁTEK 15. června
Doubí

Dvory

Tašovice
Počerny
Stará Role

Rosnice
Čankov
Sedlec
Růžový vrch

Rybáře

SOBOTA 16. června
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

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
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ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
TÝDEN − 19, 25, 33, 37

TÝDEN − 22, 28, 34, 40

TÝDEN − 25, 37

TÝDEN − 22, 28, 34, 40

TÝDEN − 19, 28, 37

TÝDEN − 22, 31, 40

TÝDEN − 25, 34

TÝDEN − 19, 25, 31, 37

TÝDEN − 22, 28, 34, 40

TÝDEN − 19, 28, 37 − 2 ruční pracovníci

TÝDEN − 22, 31, 40

TÝDEN − 25, 34, 38

TÝDEN − 23, 32

TÝDEN − 20, 29, 38

TÝDEN  26, 35

TÝDEN − 23, 32

TÝDEN − 26, 35

TÝDEN − 20, 29, 38

TÝDEN − 23, 35

TÝDEN − 26, 38

TÝDEN − 29

TÝDEN − 20, 32

TÝDEN  23, 32

TÝDEN − 20, 26, 35

TÝDEN − 29, 38

TÝDEN − 23, 29, 35

TÝDEN − 20, 26, 32

Pondělí

Pondělí

Úterý

Úterý

Středa

Středa

Středa

Čtvrtek

Čtvrtek

Pátek

Pátek

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pondělí

Úterý

Úterý

Úterý

Středa

Středa

Středa

Středa

Čtvrtek

Čtvrtek

Čtvrtek

Pátek Z

Pátek −

U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Stará Pražská − strojní
metení, Hynaisova, Petřín − ruční čištění

Na Vyhlídce, Bezručova

Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní

Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní −
část,  Mozartova, Baarova, Mánesova

Boženy Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, Anglická,
Rumunská

Krokova, Lidická − křižovatka, Národní − část, Gagarinova,
Maďarská, Jungmanova, Viktorna Huga, Čechova, Chodská −
část

Lidická − křižovatka, Národní − část, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Italská, Americká

Národní − část, nám. Sabiny, Blahoslavova, Východní střídavě
část k Penzionu pro důchodce a k Dallasu, St. Kysibelská, Úval−
ská, Kollárova

nám. Emy Destinové, nám. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova,
Sportovní, Prašná, malá Vítězná, Chodská − část

Čertův ostrov, nábř. J. Palacha, Koptova, Čapkova, Foersterova

Fr. Halase, F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová,
S. K. Neumanna, Sluneční, Fričova

U Trati, Teplárenská, Žitná, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická,
Táborská

Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská část u
Růžového Vrchu, Železná

Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana
Opletala, Sedlecká, Merklínská

Nákladní, plato horní nádraží, Ostrovský most, Jáchymovská
(Růžový Vrch − viadukt)

Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská

Lad. Koubka, E. Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova

Železniční, Sibiřská, Severní, Konečná, nám. 17. listopadu

Dlouhá, Krátká, Příčná, Luční, Na Výhledě, Holečkova,
Rybářská

Třeboňská, Českých bratří, Rosnická, Hraniční, Mlýnská

Okružní, Tuhnická, Nové domky, Dvořákova, Truhlářská

Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku,
Rohová, Akademika Běhounka, Zlatá, Tisová

Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova

Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská

Kostelní, Rolavská, V. Nezvala, Javorová, Jabloňová

ávodu míru − dům č. p. 682 − 689, Nádražní

Sklářská, K. Kučery,kpt. Jaroše, 1. máje, Na průhoně, Závodní,

A. Heimana, Lipová, Starorolská, Chodovská, V. Meerwalda,
V Lučinách −

Západní, Plzeňská, Studentská

Šikmá, Pod Lesem, U Podjezdu

Studentská − část ke křižovatce u Doubského mostu

Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, K. Světlé,
Dělnická

Vrázova (část), Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, část Moskevské

Vrázova (část), Chelčického, Jízdárenská, část Moskevské,
Wolkerova, Charkovská, Krymská

Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní,
Gorkého, Bečovská

Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová,
Zahradní

Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové, samosběr − pondělí až pátek 2 týdny
před blokovým čištěním

Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na
rozcestí

podtržené se myjí, ostatní jen podle potřeby na
vyzvání

Pondělí

Pondělí

Pondělí

Pondělí

Úterý

Úterý

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

TÝDEN − 18, 27, 36

TÝDEN  18, 31

TÝDEN − 21, 39

TÝDEN  24, 30

TÝDEN  27, 31, 36

TÝDEN − 21, 30, 39

TÝDEN − 24, 33

TÝDEN − 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

TÝDEN − 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

TÝDEN − 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,

ROZPIS PO UKONČENÍ ZIMNÍ SEZÓNY
A PŘED JEJÍM ZAHÁJENÍM

TÝDEN  16, 41

TÝDEN − 16, 41

TÝDEN  − 16, 41

TÝDEN − 16, 41

TÝDEN − 17, 42

TÝDEN − 17, 42

TÝDEN − 17, 4

TÝDEN − 17, 42

TÝDEN − 17, 42

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Eduard Šestina, odbor dopravy

Olšova Varta, Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia
Mařáka, Josefa Lady,

Pražská od I/6 ke křižovatce Na Vyhlídce, K Letišti, kpt.
Malkovského, Na Hůrkách, Gogolova stezka − samosběr (cca
200 bm od Pražské)

Česká, Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Šikmá, Hradištní,
U Brodu

Chodovská, Počerny, Starorolská, Svobodova (parkoviště)

Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní,
Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Kostelní,
Rolavská, Spojovací

Závodu míru a Vančurova chodníky ve spolupráci s SÚS,
Truhlářská, Okružní

Nová, Lesní, Jánošíkova, K Linhartu, Skalní, Komenského,
Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře,
Strmá

Sokolská, Jahodová, Svatošská, U Dětské vesničky, Keřová,
Horní alej, U Ovčárny, K Přehradě, chodníky podél Studentské
ul. (TVAR− konečná MHD č. 6)

2

Případné změny vyhrazeny.

Pátek Čankov, Rosnice, Železniční, Svobodova
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MAJÁLES 2001 − 18. května
Letní scéna Pod mostem (Chebský most)

Průvod masek

Balada z listí
Máj

Koncert skupiny Kryštůfek Robin

Loupežníci na Chlumu −

Jarek Nohavica a Čechomor

Příroda Slavkovského lesa nejnovější objevy

Bretaňské kalvárie − pozoruhodná díla bretaňských
kameníků −

Hanes a Katarína
American Blues

Nechte na hlavě
Smrt v růžovém

Smrt v růžovém
Smrt v růžovém

Práce studentů
Výtvarné práce žáků

Den otevřených dveří Galerie pro všechny

Pavla Milcová & Tarzan Pepé

Východ − Západ,
Poslední tango v Paříži,
Krajinka,
Možná,
Vášeň

15.00

18.00
20.00

22.00
22.00
24.00

Západní 63, tel.: 322 66 07
19.30 Velký sál Thermal −

19.30 Velký sál Thermal −

Ondřejská kaple, Ondřejská ul., tel.: 323 53 45
19.00

19.00

Lázeňský dům Tosca Moravská 8, tel.: 317 81 11
19.30
19.30
19,30
19.30

19.30
19.30

ZŠ a ZUŠ Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 344 70 21

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8,
otevřeno úterý  − neděle 9.30 − 12.00 a 13.00 − 17.00

10.00 − 22.00

19.30

Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel.: 322 91 85
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

květen 20.30, červen 22.00

od Hl. pošty, přes Tuhnice k Tuhnické lávce
Další program: šachový turnaj, turnaj v nohejbalu, divadelní,
hudební a jiné produkce studentů, neckiáda (pouze ekologické
materiály − nejlépe dřevěná plavidla)
maraton (od Chebského mostu k Tuhnické lávce, dále po
cyklistické stezce do Dalovic, kde se otočí a běží zpět)
KHD − divadelní představení
KHD − hudebnědramatické zpracování básně
K. H. Máchy

zapálení vatry
vyhlášení krále Majáles 2001 pro rok 2001 − 2002

24. 5.

3. 6. −
koncert

20. 5. − −
Mgr. Vladimír Melichar (geobotanik) − beseda
s diaprojekcí

29. 5.
Ing. S. Wieser − cestopisná beseda s diapro−

jekcí

.
10. 5. Z. Šmíd, A. Franková:
15. 5. Tenessee Williams:
20. 5. A. Franková:
2. 6. Lubomír Feľdek: − premiéra, poslední

okamžiky E. Piaf, v nichž se promítá celý její život
7. 6. Lubomír Feľdek: − repríza

17. 6. Lubomír Feľdek: − repríza

do 31. 5. Pedagogické fakulty UK Praha
6. 6. (ZŠ a ZUŠ K. Vary Rybáře,

výtvarný obor)

19. 5. − ve
spolupráci se ZŠ a ZUŠ Rybáře, ZUŠ A. Dvořáka K. Vary
a Open Society Fund Praha − po celý den si můžete
zdarma prohlédnout nejen výstavní sály, ale i odborná
pracoviště galerie a zúčastnit se kulturního programu:
Obraz jako příběh, Tančící barvy, Oživlé obrazy, Noční
prohlídka, scéna “U Schillera”, koncerty, soutěže, hry,
výtvarné ateliéry, vernisáž dětských děl, prskavková
performace, závěrečné překvapení.

22. 5. − výrazná osobnost české
folkové scény za doprovodu výtečného kytaristy Petera
Bindera

17. 5. Francie 1999
24. 5. Itálie, Francie 1972
31. 5. SR,ČR 2000
7. 6. Francie, 1999

14.6. , Maďarsko, 1998

čtvrtek, pátek, sobota − audiovizuální pořady a pozorování
Komety − nositelky neštěstí?

ART 38 A.S.

Divadlo
F. R. Čecha

do 1. 7. Obrazy a sochy 2. poloviny 20. st. ze sbírek
GU K. Vary

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

DIVADLO DAGMAR

DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

FILMOVÝ KLUB

HVĚZDÁRNA HŮRKY

−

Bilance II

květen 21.30, červen 23.00

červen − sobota 14.30, 15.00
červen − sobota 15.30

Divadlo dětí (Kapsa), Vítězná 51, kontakt: l. Balák, tel. 322 00 86
19.00
15.00

15.00
15.00
15.00

Nová louka 23, tel.: 322 95 65

15.00 Ondřejská kaple

Lázeňská 5, info tel.: 317 34 77, 0603 375 555,
začátky představení v 19.30

16.00 Mlýnská kolonáda

ZUŠ A. Dvořáka, Kollárova 17, tel.: 322 32 40

16.00

Lázeňská 3
Otevřeno středa až neděle 9−12 a 13−17 hod.

19.30

Sestavila Jitka Arnoldová

− Za drahokamy Orionu
pozorování, je− li jasno
Komety − nositelky neštěstí
Za drahokamy Orionu

18. 5. autorské čtení
20. 5.
25. 5. − slavnost všeho studentstva

3.6.
10.6.
17.6.

12. 5.
spoluúčinkují pražští sólisté a členové KSO

19. 5. nevážný večer plný písní
Jaroslava Ježka, monologů Jiřího Suchého, kouzel, tance
v i pantomimických výjevů, ve kterém účinkují DaD
kvintet, Lucie Domesová, Jiřina Smutná a Tomáš
Zámečník.

25. 5. − další z večerů
autorského čtení  tentokrát svou tvorbu představí Jiří Klsák,
Petr Hytych a to vše opět za hudebního doprovodu bratří
Pelců. Následovat bude Ticho − nejtišší bigbítová kapela ve
střední Evropě.

12. 6. − hity Louise Armstronga − swingující
“standardy” jazzové legendy ve vynikajícím podání Jana
Jiruchy, skvěle interpretujícího swing, dixieland a další
jazzové skladby.

17.6 − Sujata Kinuko (Japonsko), Shepherd, Ivo Sedláček
− indické, japonské a hebrejské písně s nevšedními instrumen
tálními plochami kytar, houslí, fléten, v níž se stýká několik
hudebních světů.

7. 6. mužský pěvecký sbor italské městské
policie z Trenta

do konce května
4. 6.

Výstavy:

Přednáška:
30. 5.

Literární rozmanitosti −
Pohádka o Bacílkovi
MAJÁLES

Pohádky ze zahrádky
Pohádka o Bacílkovi
Pohádka O kvítkovi Vítkovi

− koncert ke 40. výročí činnosti

Kabaret aneb Kabaret?

Mladý večer se starým básníkem a Tichem

J. J. Jazzman

Yamuna

Práce dětí karlovarských mateřských škol
Závěrečná výstava výtvarného oboru

PhDr. Stanislav Burachovič: Záhady a mystéria
Karlových Varů

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

KARLOVARSKÉ MUZEUM

KARLOVARSKÝ PĚVECKÝ SBOR

KLUB PADEREWSKI

KOLONÁDNÍ KONCERT

MALÁ GALERIE

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

Změna programu vyhrazena

27. 5. − pohádka

do 1. 7. , přírodní a historic
ké zajímavosti kolem toku Ohře

do 10. 6.
do 15. 7. Staré karlovarské pohledni

ce z doby kolem roku 1900
od 16. 6.

15.00 O kolotoči a ztraceném sluníčku

Výstava: Ohře řeka pozoruhodná

Partnerská města Karlových Varů se představují
Pozdrav z Karlových Varů

Víření IV. − Mezinárodní duhový festival

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis

KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
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TRIVIS
soukromá veřejnoprávní akademie, Karlovy Vary

− studijní obor Veřejnoprávní ochrana

otevírá od 1. září 2001 čtyřleté denní studium
ukončené maturitní zkouškou

Informace na adrese: TRIVIS − SVA, Moskevská 34,
360 01 Karlovy Vary, tel.: 017/323 41 72

Vydává: město Karlovy Vary
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Odpovědná redaktorka:
Mgr. Hana Kaňovská

Tiskne: Tiskárna Garmond, s. r. o.
Karlovy Vary
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distribuce: Mgr. H. Kaňovská,

tel. a fax: 311 83 09

Příjem inzerce:
Věra Ježková, tel: 311 82 81

Redakční rada:
předsedkyně: Ing. Jindřiška Gallová
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Mgr. Jana Mrázková, Bc. Jaroslava Jirkovská,
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města Karlovy Vary,
Moskevská 21
IČ: 25 46 57

vychází 11x ročně, vždy desátého  dne v měsíci

Sazba: Radek Kletečka

radniční  listy
K A RLOVA RSK É

POSKYTUJEME P J KY
• zam stnanecké p j ky od 20.000 do 200.000 K  bez ru itele
• podnikatelské p j ky do 2,500.000 bez ru itele
• zprost edkujeme hypote ní úv r v kombinaci s kapitálovou

životní pojistkou v rámci nového programu bydlení s Generali a.s.
• poskytujeme informace o p j kách, kteé jsou zajišt ny KŽP

- op t bez ru itele

V p ípad  zájmu nás kontaktujte na tel.: 431 62, 0602 127 625 p. Pr šová

K
A

R
L
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A
RSKÁ TEPLÁREN

S
K

Á
A

.S
.

KARLOVY VARY

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

bezrámový, posuvný systém
z bezpečnostních skel

Kontakt na výrobce:
Balkonsystem, s.r.o., K. Hart

, 0606 249 512Tel.: 017/322 01 70
S tímto inzerátem sleva 3%

CERTIFIKOVÁNO

TANE NÍ
Informace - zápis - prodej legitimací :

vždy od 14 do 16 hodin
TANE NÍ KLUB TANE NÍ ŠK OLA

LÁZN  V ve dnech 14., 15., 21. a 22. kv tna

BEST
Tel.: 017- 323 10 68   www.bestdance.cz

docela dobrý krby

Kominictví a krbařství
Martin Zeman, Jaltská 10, Karlovy Vary, tel.: 0603 230 063

ve ejná obchodní spole nost

alej Svobody 29, Plze

zahájila v Karlových varech - Rybá ích v Severní ulici

Zájemci o koupi mohou získat bližší informace
na telefonních íslech 019/ 532 252,

0602 656 861

výstavbu hromadných garáží.

Iva Kulatá
017/356 65 680606 152 510

Vyškolím Vás!Pot ebujete se nau itpracovat na po íta i ?P ijedu až k Vám a všeVás kvalitn  nau ím !

kvary@softwarovaskola.cz

U Koupališt  9, K.V arywww.softwarovaskola.cz

v osobním vlastnictví,
Lidická 17, Karlovy Vary
elekt ina, voda, teplo,

informace:
mezi 19 a 20 hod.

0602 494 953

PRODÁM GARÁŽ

Další jednání

se koná

v Imperialu

v pondělí
21. května

zastupitelstva
města

Provoz
mate ských škol

v letních m sících

V dob  od 2. ervence
do 24. srpna zajistí

letní provoz MŠ
Východní a MŠ Dvory

Karlovarský
symfonický orchestr

vypisuje výběrové řízení na
místo:

předpoklady: aktivní znalost AJ,
NJ, práce s PC, kulturní přehled
a obchodní talent.

předpoklady:

• koncertní manažer

sekretářka − public
relations

KSO, I. P. Pavlova 14
360 01 Karlovy Vary

• uklizečka
• správcová

•

Písemné přihlášky doplně−
né stručným životopisem
zasílejte na adresu:

Volná pracovní místa:

Bližší informace na tel.:
322 87 07

aktivní znalost AJ,
NJ, práce s PC, literární a organi−
zační schopnosti, reprezentativ−
ní vystupování.

do 15. června


