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KARLOVARS KÉ

BOJ SE SNĚHEM NEKONČÍ
Stejně jako většinu měst v České

republice neminula sněhová kalamita
o letošních Vánocích ani Karlovy
Vary. Po letech jsme se opět dočkali
opravdu „bílých svátků“, které s sebou
ovšem přinesly i nebývalou sněhovou
nadílku. Pamětníci nezažili ve Varech
tolik sněhu po tak dlouhé časové
období minimálně od roku 1945. Lze
tedy říci, že takové množství ho
nebylo ve městě déle než pětapadesát
let. Možná prožíváme „stoletou“
zimu.

Kvůli ní zažili o vánočních svátcích
správci komunikací místo rodinné
pohody nepřetržitou službu. I přes
veškeré úsilí se jim však nedařilo
odklízet sníh podle představ občanů.

Do ulic se rozjeli hned, jak začalo
první větší sněžení. Během jediné noci
napadlo na 30 cm sněhu. Úklidové
čety a technika byly nasazeny bez
přestávky 30 hodin. Padal−li sníh,
vyjíždělo se již kolem 4 hodiny ranní.
Cestáři se zaměřili na zajišťování
sjízdnosti ulic v prvním pořadí,
prioritou jsou .
Jejich sjízdnost musí být zajištěna do 4
hodin od začátku spadu sněhu. Ulice
druhého pořadí, tj. uvnitř sídlišť a
v okrajových čtvrtích,musí být sjízdné
do 12 hodin a třetího pořadí (veškeré
komunikace před svozem domovních
odpadků) do 48 hodin.

V následujících dnech byl prováděn
úklid sněhu z komunikací nižšího
pořadí s přihlédnutím k zajištění
přístupu k nádobám s domovním
odpadem, neboť na většině území
města byl prováděn svoz odpadů již
v době vánočních svátků.
O prvním lednovém víkendu posílily
stávající techniku SSŽ, KANOV a
Západočeská plynárenská. Sníh je
likvidován tak, aby nebránil v chůzi na
autobusové zastávky, po pěších
zónách a ve vnitřním lázeňském

Odstraňování sněhu

trasy linek MHD

území.
V případě dlouhodobého nepřetrži−

tého spadu jsou přednostně odklízeny
komunikace nejvyšší důležitosti, aby
byly nepřetržitě průjezdné a při takové
kalamitě, která vznikla během letoš−
ních Vánoc, se pak na méně důležité
bohužel nedostalo.

Mezi svátky začalo svážení sněhu
z ulic T. G. Masaryka, Tržiště a Stará
louka na odstavnou plochu v Dolní
Kamenné. Odvoz sněhu je prováděn
přednostně na pěších zónách, nejdůle−
žitějších křižovatkách a místech, které
se staly neprůjezdnými.

Po základním zvládnutí zajištění
sjízdnosti komunikací bude prováděn
odvoz sněhu z prostoru zastávek
MHD, pěších zón (začalo se s ním již
mezi Vánocemi) a dále z míst, kde
nakupený sníh bránil svozu odpadu
nebo činil komunikace obtížně
průjezdné, a ohrožoval bezpečnost
silničního provozu.

Je problematické provádět odvoz
veškerého odklizeného sněhu podél
komunikací s ohledem na zaparkova−
ná vozidla. Ta mnohdy parkují na
místech, kde ztěžují nebo zcela
znemožňují průjezdnost jakékoliv
mechanizace.

Problematické bylo v dané situaci i
solení. Při spadu více než 3 cm sněhu
není účinná ani sůl. Ta s větším
množstvím sněhu vytvoří těžkou,
kašovitou hmotu, která se dá odklízet
jen s velkými obtížemi. Při teplotě
nižší než cca 10 stupňů Celsia je sůl
rovněž neúčinná. Ve vnitřním lázeň−
ském území je navíc z ekologických
důvodů solení prakticky zakázáno.

Aktuální zásoby posypové soli byly
průběžně kontrolovány a zajišťovány
plynulé dodávky. (Spotřeba byla 60
tun denně a její cena se pohybuje ve
výši cca 2.300Kč za tunu.)

Odvoz sněhu

Solení

V krizovém období nebylo v silách
úklidové firmyKattenbeck posypovou
sůl prodávat, jelikož sama jí měla
nedostatek a navíc na prodej malého
množství soli ani neměla ani volné
kapacity. Sůl na posyp si jednotliví
zájemci mohou obstarat v obchodech
(Kaufland,Baumax aj.)
Lze očekávat, že celkově bude v této
zimě spotřeba soli vysoká. Také při
tání sněhu, kterého je nezvyklé
množství, a následném poklesu teplot
ve večerních hodinách budou komuni−
kace namrzat. Proto bude nutné je
chemicky ošetřovat.

Po celé období sněhové nadílky
monitoroval situaci městský operační
štáb zimní údržby komunikací. Bylo
rozhodnuto, že vzhledemk dosavadní−
mu postupu zajišťování zimní údržby
komunikací a očekávanému počasí
nebude zatím vyhlašovat kalamitní
stav.

Nejkritičtější byla situace po
Novém roce, kdymusely být uzavřeny
místní komunikace Starorolská a
Rosnice − Čankov, kde přes veškeré
nasazení technika nestačila odklízet
sníh tak, aby zůstaly sjízdné. Zatímco
Starorolská byla zprovozněna ještě týž
den, mezi Rosnici a Čankov se cestáři
dostali teprve následně. Vzhledem
k tomu, že nebylo možné zajistit svoz
domovních odpadů na Olšových
Vratech, vyjeli přednostně odklízet
tamní komunikace.

Magistrát města se obrátil prostřed−
nictvím médií na veřejnost a žádal
řidiče o disciplínu při parkování.
Nejsložitější byla situace v Sadové
ulici a na Zámeckém vrchu, kde
vozidla odstavená do jízdních pruhů
bránila průjezdu silniční techniky a
tím udržování sjízdnosti komunikací.
Obecně tento fakt platil pro celé
město.

Práce na zajištění sjízdnosti a

Operační štáb

schůdnosti komunikací probíhají po
celou dobu nepřetržitě tak, aby nebylo
nutné vyhlásit v Karlových Varech
stav kalamity. Operační štáb se po
dobu krize snaží udržet situaci pod
kontrolou. Meteorologové předpoví−
dají na druhý lednový týden další
sněhové přeháňky, takže budou mít
plné ruce práce i nadále.

Srovnatelný stav byl naposledy před
více než dvaceti lety, kdy došlo v noci
ze Silvestra na Nový rok k tak prudké−
mu ochlazení a následnému spadu
sněhu, že bylo ochromeno celé, tehdy
ještě československé, hospodářství a
byly vyhlášeny třítýdenní „uhelné“
prázdniny. Jedná se tedy o počasí,
které jsme nezažili ještě nikdy
v životě. Zaskočilo nás všechny.

někteří

Dle podkladů odboru dopravy HaKa
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MĚSTO KARLOVY VARY
vyhlašuje

pátku 15. 2. 2002.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle článku 4, obecně závazné
v hlášky města Karlovy Vary č.
3/2001 a č. 10/2001 o vytvoření a
použití prostředků z

Město Karlovy Vary v zájmu
zlepšení úrovně bydlení, životní−
ho prostředí a vzhledu města
poskytne finanční prostředky
formou půjčky podle stanovených
pravidel a podmínek obecně
závazné vyhlášky města Karlovy
Vary č. 3/2001 a č. 10/2001 o
Fondu rozvoje bydlení (dále jen
FRB) právnickým nebo fyzickým
osobám, vlastnící obytnou
budovu, nebo bytovou jednotku
na území města Karlovy Vary,
které přijmou závazek poskytnu−
tou půjčku dle uzavřené smlouvy
použít ve prospěch těchto obyt−
ných budov nebo bytů.

Tiskopisy žádostí o půjčku a
podmínky Obecně závazné
vyhlášky o půjčce z FRB, lze
získat na informacích v přízemí
vpravo budovy Magistrátu města
Karlovy Vary. Případné upřesňu−
jící informace budou poskytnuty u
vedoucí bytového oddělení
odboru majetkoprávního a
hospodářského Magistrátu města
Karlovy Vary, II. patro, tel.: 3118
268.

Možnost podání žádosti k účasti
ve výběrovém řízení na poskytnu−
tí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
pro rok 2002 je

Řádně vyplněné žádosti se
všemi potřebnými doklady se
přijímají na podatelně Magistrátu
města Karlovy Vary, Moskevská
21, zásadně v řádně zalepené
obálce s označením „Půjčka
z FRB".

O výsledku výběrového řízení
budou žadatelé písemně vyrozu−
měni.

y

„Fondu
rozvoje bydlení" pro rok 2002.

do

Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí odboru M a H

MĚSTO KARLOVY VARY
vyhlašuje

1. máje 237/7

Hradištní 104

Kosmonautů 644/12

Nákladní 399/2

Nejdecká 247/10

Nejdecká 188/6

Závodu míru 581/39

Závodu míru 539/41

do 11.3.2002

• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 124, o výměře
200 m , v katastrálním území Dvory
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 114, 524, 525,
o výměře 323 m a p. p. č. 20/9, o výměře 818 m , v katastrálním území
Tašovice
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 235,
o výměře 230 m , spolu s p. p. č. 237/9, o výměře 405 m , v katastrálním
území Rybáře
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 47/2,
o výměře 91 m , v katastrálním území Rybáře
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 474,
o výměře 847 m , v katastrálním území Rybáře
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 471,
o výměře 640 m , v katastrálním území Rybáře
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 647,
o výměře 477 m , v katastrálním území Stará Role
• , Karlovy Vary, včetně stavební parcely č. 562,
o výměře 197 m a zahrady p.č. 392/13, o výměře 159 m , v katastrálním
území Stará Role

Dle Pravidel pro prodej obydlených bytových domů z majetku města
Karlovy Vary, platných od 1. 7. 1995, ve znění pozdějších úprav platných od
17. 10. 2000, část A, článek 2 − Rada města Karlovy Vary navrhla prodej
formou výběrového řízení − licitací.

na danou nemovitost se nevztahuje proinvestování
60% z kupní ceny. Kupní cena je splatná ke dni podpisu kupní smlouvy.
Lhůta pro podávání přihlášek:

bude oznámen všem přihlášených uchazečům dodatečně.
Výsledky výběrového řízení licitace budou oznámeny písemně do 21 dnů

ode dne schválení Zastupitelstvem města Karlovy Vary.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo odstoupit od výběro−

vého řízení licitace na prodej této nemovitosti a výběrové řízení licitaci
zrušit.

Závazné přihlášky musí být doručeny na Magistrát města Karlovy Vary
ve výše stanovené lhůtě. Přihlášky došlé po termínu podání nebudou do
soutěže zahrnuty.

Závazná přihláška musí mít písemnou formu a v záhlaví označena

a musí obsahovat podepsané Poučení o průběhu licitace,
které je k dostání na Magistrátu města Karlovy Vary v kanceláří č. 224, II.
patro.

Bližší informace v kanceláři č. 224, II. poschodí Magistrátu města
Karlovy Vary.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ − LICITACI NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ:

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2 2

Finanční podmínky:

Termín licitace:

„Záv−
azná přihláška do výběrového řízení − licitace na prodej nemovitos−
ti………………“

Ing. Stanislav Hubka, vedoucí odboru MaH

• Čestné občanství poprvé získal
sportovec

• Nemocnice má nový hospodářský
pavilon

Bývalému slavnému karlovarskému
fotbalistovi Jiřímu Feureislovi bylo v
prosinci uděleno čestné občanství
města. Stal se tak vůbec prvním spor−
tovcem, který toto ocenění získal.

Zcela nový hospodářský pavilon získala
na konci listopadu karlovarská nemoc−
nice, která je největším zdravotnickým
zařízením v kraji. V pavilonu, jehož
vybudování stálo 338 milionů korun,
bude umístěn stravovací provoz,
lékárna, prádelna a oddělení patologie.
V současné době se jedná o další etapě
rekonstrukce, při níž by měl v hlavním
pavilonu vzniknout mimo jiné centrální

příjem pacientů a jednotka intenzivní
péče pro děti i dospělé.

Ještě letos by se měly v Karlových
Varech začít stavět nové byty.
Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém
jednání 6. prosince. Jako první se nové
zástavby dočkají ulice Mozartova a
Blahoslavova. S výstavbou se však
výhledově počítá i v ulici Třeboňské a v
lokalitě U vysílače.

V sobotu 15. prosince se konal křest a
autogramiáda nové knihy Karlovy Vary
na přelomu tisíciletí. Knihu vydal
Magistrát města Karlovy Vary za
spolufinancování z prostředků
Evropské unie v rámci projektu Phare.

Zastupitelstvo na svém jednání 6.
prosince zrušilo Obecné závaznou
vyhlášku města Karlovy Vary o
místním poplatku ze vstupného.
Důvodem byla skutečnost, že výnos z
tohoto poplatku činí pouze zhruba půl
milionu korun ročně, tudíž se objevily

Nové byty se začnou stavět ještě letos

• Autogramiáda nové knihy o
Karlových Varech

• Poplatek ze vstupného byl zrušen

pochybnosti, zda se ho ještě vůbec
vyplatí vybírat. Navíc zastupitelé jeho
zrušením chtějí podpořit organizátory
kulturních a jiných podobných akcí.

Šest milionů korun přijde letos do
Fondu rozvoje bydlení města Karlovy
Vary. Právnické i fyzické osoby, které
vlastní na území města obytné budovy,
tak opět budou mít možnost získat
půjčku na jejich opravy a zvelebování.
Loni bylo ve dvou kolech výběrového
řízení poskytnuto 26 půjček v celkové
výši 5 967 000 korun.

Čtyřicetičlenná skupina občanů z
partnerského města Bernkastel−Kues
pobývala od 13. do 16. prosince v
Karlových Varech. Zde byl pro ně
připraven pestrý program. Během své
návštěvy si prohlédli město, naučnou
stezku v podzemí Vřídelní kolonády,
Becherovku a zúčastnili se koncertů v
GH Pupp a v hotelu Imperial.

• Do Fondu rozvoje bydlení přijde
šest milionů

• Návštěva z partnerského města
Bernkastel−Kues

Tomáš Grosser

UDĚLOVÁNÍ
CENY MĚSTA

KARLOVY VARY
za rok 2001

do 28. února 2002

Zastupitelstvo města Karlovy
Vary vyhlašuje v souladu s obecně
závaznou vyhláškou města Karlovy
Vary č. 10/1995 a prováděcím
pokynem k této vyhlášce ze dne 2. 1.
1996 udělování Ceny města Karlovy
Vary za rok 2001.

Cena města se uděluje jako
morální ocenění autorů význam−
ných děl, objevů, vědeckých prací či
osob, které podaly mimořádný
výkon a ony samy nebo předmět
jejich ocenění mají vztah ke
Karlovým Varům.

Cena je udělována na základě
písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním. Návrh musí obsaho−
vat celé jméno občana navrhované−
ho k ocenění a adresu jeho
trvalého bydliště. Návrh předkládají
členové Zastupitelstva města a
komisí Rady města Karlovy Vary.
Občané pak mohou podávat své
návrhy prostřednictvím výše
jmenovaných.

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

Cena či Ceny města Karlovy Vary
budou po vyhodnocení komise pro
udělování ceny a konečném schvá−
lení zastupitelstvem města předány
v měsí− ci květnu při příležitosti
zahájení lázeňské sezóny 2002.

− hodnoceným obdobím je rok
2001.

Marie Kubátová, vedoucí OLKV

TELEGRAFICKY  • TELEGRAFICKY



KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
3

CELOROČNÍ
SVÁTEK HUDBY

Předplatné KSO nabízí
výhody a překvapení

Nová, l67. koncertní sezóna KSO, se
bude výrazně lišit od všech předchozích.

Nejen, že se bude krýt s kalendářním
rokem, ale nabídku kvalitních a atraktiv−
ních koncertů bude také celý rok posky−
tovat. Výrazně přitom odliší tradiční
koncerty pro domácí publikum a letní
produkce pro lázeňské hosty a turisty.

I když se stěžejní součástí programu
stanou abonentní cykly, mohou se
potencionální hosté již nyní těšit na
mimořádné koncerty, reflektující
významné církevní i státní svátky, na
tradiční i zcela nové hudební festivaly a
na exkluzívní galaprogramy. Z množství
plánovaných produkcí lze např. uvést
Novoroční či Svatodušní koncerty,
Requiem, Festival filmové hudby nebo
Galakoncert k 200. výročí narození
Josefa Labického.

Dramaturgie nové sezóny přitom
počítá nejen s přitažlivostí repertoáru,
ale neskrývá ani vyšší ambice, k nimž
především patří vědomá propagace
české hudby, ať už prostřednictvím
autora nebo interpreta, a systematické
uvádění děl, která se dosud na repertoá−
ru orchestru neobjevila nebo zde byla
uvedena zřídka.

Konečně, velký prostor bude věnován
i prezentaci sólistů, hrajících na méně
obvyklé hudební nástroje (bicí, marim−
ba, tuba, apod.).

Podobný záměr, dát přednost výjimeč−
nosti a novým tvářím, obsahuje i klíč
k výběru spolupracujících dirigentů.
V nejbližších měsících se tak můžeme
setkat se současnými šéfdirigenty
českých orchestrů, stejně jako s mladou
českou nastupující generací.

Zásadní změny čeká systém předplat−
ného. Především jde o programově
pestřejší nabídku. Velký symfonický
cyklus představí „Symfonie se jménem
malý symfonický cyklus rozezní tóny „O
cizích zemích“. Konečně cyklus populár−
ních koncertů bude také monotématicky
propojen, ať už se stanou společným
jmenovatelem České pověsti, Hudba
noci, Tanec v koncertní síni, či
Symfonické valčíky a pochody.

Každý, kdo se rozhodne pro abonomá
na celou sezónu, může počítat s celou
řadou výhod.

Především s nejnižší možnou cenou
vstupenky na jeden koncert a dále
s různými typy bonusů. Zakoupením
abonomá lze získat např. celoroční slevu
na ostatní produkce KSO, možnost
setkání s učinkujícími umělci.

Nová sezóna KSO právě začíná.
Přijměte tedy naše pozvání do koncert−
ních síní a do světa hudby.

",

Mgr. Petr Pololáník,
ředitel Karlovarského

symfonického orchestru

VELKÝ SYMFONICKÝ
CYKLUS

Tři fantazie pro smyčce
Fantazie z Bohémy
Fantazie na motivy
z Carmen
Symfonické fantazie

Symfonie o míru
s Francouzskou republi
kou
Písně a tance smrti
Hrdinská symfonie

Tragická předehra
T r a g i c k á s y m f o n i e

Rhapsody in Blue
Karneval

Psyché
Brána slunce
Jupiter

Straka zlodějka
Varhanní koncert č. 13
"Kukačka a slavík"
Ptáci
Symfonie č. 83 g−moll
"Slepička"

Předehra a Isoldina smrt
z lásky

Koncert pro tubu
Sny na zimní cestě

MALÝ SYMFONICKÝ CYKLUS

Leť, páve
Uherské tance č. 17−21
Král Štěpán
Fantazie na maďarská
témata

Předehra v italském
slohu D dur
Římský karneval
Harold v Itálii
Italská serenáda
Italské capriccio

Hakon Jarl
Houslový koncert
Norská rapsodie
Norské tance

Síla osudu
Aranjuezský koncert
Aragonská jota

„Symfonie se jménem“
Páteční cyklus koncertů v Lázních III
a v GH Pupp

Čtvrteční cyklus koncertů v Městském
divadle

Purcell
Puccini
Bizet

Martinů

Vranický

Musorgskij
Beethoven

Brahms
Schubert

(Symfonie č. 4 c−moll)
Gershwin
Dvořák

Franck (výběr − 4 části)
Vít Zouhar
Mozart (symfonie č.41)

Rossini
Händel

Respighi
Haydn

Wagner

VaughanWilliams
Čajkovskij

(Symfonie č.1)

Kodály
Brahms
Beethoven
Liszt

Schubert

Berlioz
Berlioz
Wolf
Čajkovskij

Smetana
Sibelius
Svendsen
Grieg

Verdi
Rodrigo
Glinka

„O cizích zemích“

1. O fantazii

2. O Napoleonovi

3. O smutku a radosti

4. O božstvech

5. O ptácích

6. O lásce

1. O Maďarsku

2. O Itálii

3. O Skandinávii

4. O Španělsku

Turina
Ravel
Chabrier

Weinberger , předehra
Rosetti
Martinů
Dvořák

Smetana
Ostrčil
Janáček
Suk
Dvořák

Fibich
Debussy (Nokturno č.2)
Musorgskij
Saint−Saëns
Mendelssohn

Händel (výběr)
Rosauro

V.Novák (ze Slovácké
suity)

Respighi
Stravinskij

Čajkovskij
Mozart
Reger

Modlitba toreadorova
Španělská rapsodie
Espaňa

Švanda dudák
Fagotový koncert
Thunderbolt P−47
Suita A−dur

CYKLUS POPULÁRNÍCH
KONCERTŮ

Šárka
Balada o mrtvém ševci
Šumařovo dítě
Radúz a Mahulena
Vodník

Noc na Karlštejně
Slavnosti
Noc na Lysé hoře
Tanec mrtvých

Sen noci svatojanské

Vodní hudba
Koncert pro marimbu a
smyčce
U muziky

Dávné tance a árie
Suita č. 2

Mozartiana
Klarinetový koncert
Variace na Mozartovo
téma

Nedělní cyklus koncertů v Lázních III
a v Městském divadle

5. O vzdálené vlasti

1. České pověsti

2. Hudba noci

3.Tanec v koncertní síni

4. Mozartovské inspirace

SVÁTEČNÍ KONCERTY (bonus)

Ruské Velikonoce
Reformační symfonie

Te Deum

Legenda o mrtvých
vítězích
Symfonie č. 40 g−moll
Rekviem

P l e s e j t e , j á s e j t e

Hejsa, novina!
Usni, mé děťátko
P a s t ý ř s k á h u d b a

A l e l u j a

In Bethlehem eamus
Vánoční polonéza
A l e l u j a

Štědrý den
Varhanní koncert
Serenáda pro smyčce
Legenda
Bílé vánoce
Gloria, co nového

s duchovní tematikou v GH Pupp

Neděle 31. března 2002,
GH Pupp, 19.30

Sobota 2. listopadu 2002,
GH Pupp, 19.30

Pátek 20. prosince 2002,
GH Pupp, 19.30

Korsakov
Mendelssohn
Dvořák

Suk

Mozart
Fauré

Bach
z „Vánočního oratoria“

Linek
Linek
Berlioz

z o ra to r i a „Dě t s t v í
Ježíšovo“

Mozart z k a n t á t y
„Exsultate, jubilate“

Ryba
Korsakov
Händel z o r a t o r i a

„Mesiáš“
Fibich
Brixi
Suk
Dvořák
Berlin
Pololáník −

pásmo koled

Velikonoční koncert

Requiem

Vánoční koncert

Ceny a druh předplatného:

VSC 6+1 690,− 990,− 25%
MSC 5+1 520,− 790,− 15%
PC 4+1 375,− 590,− 10%

akoupením ABO získáte:

Zakoupením ABO + získáte navíc:

Při zakoupení více cyklů dohromady získáte:

Studenti a důchodci:

Cyklus Počet Cena cyklu Cena cyklu Sleva na
koncertů s ABO s ABO+ další prod.

− nejnižšímožnou cenu vstupenky (75 − 99Kč)
− jeden bonusový koncert Svátečního cyklu vGrandhotelu Pupp
− vyhrazenámísta k sezení
− abonentní dárek ( roční předplatné časopisu Promenáda)
− zajímavé informace a nabídky až do domu

− celoroční slevu na veškeré neabonentní produkce KSO v r. 2002 a to ve výši,
odpovídající druhu cyklu (např. uVSC je sleva na ostatní produkce 25% )
− uvedení vašeho jména jako podporovateleKSOna internetu a v tištěné ročence
− pozvánky naVIP akce
− speciální slevy u vybraných partnerů, apod.

− v případě dvou cyklů jako bonusVánoční aVelikonoční sváteční koncert zdarma
− v případě všech tří cyklů −Vánoční,Velikonoční aDušičkový koncert zdarma
− sčítání benefitů, takže sleva na vstupnémnadalší koncertymůže činit až 50%

pokud zakoupíte ABO, získáte zároveň všechny výhody progra−
muABO+.

Z

libovolný cyklus

Prodej předplatného se bude konat v budově KSO (dům Amethyst),
I. P. Pavlova l4, od 10. − 21. prosince 2001 v době od 8 − 16 hodin.
Dále bude pokračovat v novém roce od 2. do 31. ledna 2002 ve stejných hodinách.
Další informace získáte v sekretariátu KSO na tel. čísle: 017/322 87 07
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CELOROČNÍ
SVÁTEK HUDBY

Předplatné KSO nabízí
výhody a překvapení

Nová, l67. koncertní sezóna KSO, se
bude výrazně lišit od všech předchozích.

Nejen, že se bude krýt s kalendářním
rokem, ale nabídku kvalitních a atraktiv−
ních koncertů bude také celý rok posky−
tovat. Výrazně přitom odliší tradiční
koncerty pro domácí publikum a letní
produkce pro lázeňské hosty a turisty.

I když se stěžejní součástí programu
stanou abonentní cykly, mohou se
potencionální hosté již nyní těšit na
mimořádné koncerty, reflektující
významné církevní i státní svátky, na
tradiční i zcela nové hudební festivaly a
na exkluzívní galaprogramy. Z množství
plánovaných produkcí lze např. uvést
Novoroční či Svatodušní koncerty,
Requiem, Festival filmové hudby nebo
Galakoncert k 200. výročí narození
Josefa Labického.

Dramaturgie nové sezóny přitom
počítá nejen s přitažlivostí repertoáru,
ale neskrývá ani vyšší ambice, k nimž
především patří vědomá propagace
české hudby, ať už prostřednictvím
autora nebo interpreta, a systematické
uvádění děl, která se dosud na repertoá−
ru orchestru neobjevila nebo zde byla
uvedena zřídka.

Konečně, velký prostor bude věnován
i prezentaci sólistů, hrajících na méně
obvyklé hudební nástroje (bicí, marim−
ba, tuba, apod.).

Podobný záměr, dát přednost výjimeč−
nosti a novým tvářím, obsahuje i klíč
k výběru spolupracujících dirigentů.
V nejbližších měsících se tak můžeme
setkat se současnými šéfdirigenty
českých orchestrů, stejně jako s mladou
českou nastupující generací.

Zásadní změny čeká systém předplat−
ného. Především jde o programově
pestřejší nabídku. Velký symfonický
cyklus představí „Symfonie se jménem
malý symfonický cyklus rozezní tóny „O
cizích zemích“. Konečně cyklus populár−
ních koncertů bude také monotématicky
propojen, ať už se stanou společným
jmenovatelem České pověsti, Hudba
noci, Tanec v koncertní síni, či
Symfonické valčíky a pochody.

Každý, kdo se rozhodne pro abonomá
na celou sezónu, může počítat s celou
řadou výhod.

Především s nejnižší možnou cenou
vstupenky na jeden koncert a dále
s různými typy bonusů. Zakoupením
abonomá lze získat např. celoroční slevu
na ostatní produkce KSO, možnost
setkání s učinkujícími umělci.

Nová sezóna KSO právě začíná.
Přijměte tedy naše pozvání do koncert−
ních síní a do světa hudby.

",

Mgr. Petr Pololáník,
ředitel Karlovarského

symfonického orchestru

VELKÝ SYMFONICKÝ
CYKLUS

Tři fantazie pro smyčce
Fantazie z Bohémy
Fantazie na motivy
z Carmen
Symfonické fantazie

Symfonie o míru
s Francouzskou republi
kou
Písně a tance smrti
Hrdinská symfonie

Tragická předehra
T r a g i c k á s y m f o n i e

Rhapsody in Blue
Karneval

Psyché
Brána slunce
Jupiter

Straka zlodějka
Varhanní koncert č. 13
"Kukačka a slavík"
Ptáci
Symfonie č. 83 g−moll
"Slepička"

Předehra a Isoldina smrt
z lásky

Koncert pro tubu
Sny na zimní cestě

MALÝ SYMFONICKÝ CYKLUS

Leť, páve
Uherské tance č. 17−21
Král Štěpán
Fantazie na maďarská
témata

Předehra v italském
slohu D dur
Římský karneval
Harold v Itálii
Italská serenáda
Italské capriccio

Hakon Jarl
Houslový koncert
Norská rapsodie
Norské tance

Síla osudu
Aranjuezský koncert
Aragonská jota

„Symfonie se jménem“
Páteční cyklus koncertů v Lázních III
a v GH Pupp

Čtvrteční cyklus koncertů v Městském
divadle

Purcell
Puccini
Bizet

Martinů

Vranický

Musorgskij
Beethoven

Brahms
Schubert

(Symfonie č. 4 c−moll)
Gershwin
Dvořák

Franck (výběr − 4 části)
Vít Zouhar
Mozart (symfonie č.41)

Rossini
Händel

Respighi
Haydn

Wagner

VaughanWilliams
Čajkovskij

(Symfonie č.1)

Kodály
Brahms
Beethoven
Liszt

Schubert

Berlioz
Berlioz
Wolf
Čajkovskij

Smetana
Sibelius
Svendsen
Grieg

Verdi
Rodrigo
Glinka

„O cizích zemích“

1. O fantazii

2. O Napoleonovi

3. O smutku a radosti

4. O božstvech

5. O ptácích

6. O lásce

1. O Maďarsku

2. O Itálii

3. O Skandinávii

4. O Španělsku

Turina
Ravel
Chabrier

Weinberger , předehra
Rosetti
Martinů
Dvořák

Smetana
Ostrčil
Janáček
Suk
Dvořák

Fibich
Debussy (Nokturno č.2)
Musorgskij
Saint−Saëns
Mendelssohn

Händel (výběr)
Rosauro

V.Novák (ze Slovácké
suity)

Respighi
Stravinskij

Čajkovskij
Mozart
Reger

Modlitba toreadorova
Španělská rapsodie
Espaňa

Švanda dudák
Fagotový koncert
Thunderbolt P−47
Suita A−dur

CYKLUS POPULÁRNÍCH
KONCERTŮ

Šárka
Balada o mrtvém ševci
Šumařovo dítě
Radúz a Mahulena
Vodník

Noc na Karlštejně
Slavnosti
Noc na Lysé hoře
Tanec mrtvých

Sen noci svatojanské

Vodní hudba
Koncert pro marimbu a
smyčce
U muziky

Dávné tance a árie
Suita č. 2

Mozartiana
Klarinetový koncert
Variace na Mozartovo
téma

Nedělní cyklus koncertů v Lázních III
a v Městském divadle

5. O vzdálené vlasti

1. České pověsti

2. Hudba noci

3.Tanec v koncertní síni

4. Mozartovské inspirace

SVÁTEČNÍ KONCERTY (bonus)

Ruské Velikonoce
Reformační symfonie

Te Deum

Legenda o mrtvých
vítězích
Symfonie č. 40 g−moll
Rekviem

P l e s e j t e , j á s e j t e

Hejsa, novina!
Usni, mé děťátko
P a s t ý ř s k á h u d b a

A l e l u j a

In Bethlehem eamus
Vánoční polonéza
A l e l u j a

Štědrý den
Varhanní koncert
Serenáda pro smyčce
Legenda
Bílé vánoce
Gloria, co nového

s duchovní tematikou v GH Pupp

Neděle 31. března 2002,
GH Pupp, 19.30

Sobota 2. listopadu 2002,
GH Pupp, 19.30

Pátek 20. prosince 2002,
GH Pupp, 19.30

Korsakov
Mendelssohn
Dvořák

Suk

Mozart
Fauré

Bach
z „Vánočního oratoria“

Linek
Linek
Berlioz

z o ra to r i a „Dě t s t v í
Ježíšovo“

Mozart z k a n t á t y
„Exsultate, jubilate“

Ryba
Korsakov
Händel z o r a t o r i a

„Mesiáš“
Fibich
Brixi
Suk
Dvořák
Berlin
Pololáník −

pásmo koled

Velikonoční koncert

Requiem

Vánoční koncert

Ceny a druh předplatného:

VSC 6+1 690,− 990,− 25%
MSC 5+1 520,− 790,− 15%
PC 4+1 375,− 590,− 10%

akoupením ABO získáte:

Zakoupením ABO + získáte navíc:

Při zakoupení více cyklů dohromady získáte:

Studenti a důchodci:

Cyklus Počet Cena cyklu Cena cyklu Sleva na
koncertů s ABO s ABO+ další prod.

− nejnižšímožnou cenu vstupenky (75 − 99Kč)
− jeden bonusový koncert Svátečního cyklu vGrandhotelu Pupp
− vyhrazenámísta k sezení
− abonentní dárek ( roční předplatné časopisu Promenáda)
− zajímavé informace a nabídky až do domu

− celoroční slevu na veškeré neabonentní produkce KSO v r. 2002 a to ve výši,
odpovídající druhu cyklu (např. uVSC je sleva na ostatní produkce 25% )
− uvedení vašeho jména jako podporovateleKSOna internetu a v tištěné ročence
− pozvánky naVIP akce
− speciální slevy u vybraných partnerů, apod.

− v případě dvou cyklů jako bonusVánoční aVelikonoční sváteční koncert zdarma
− v případě všech tří cyklů −Vánoční,Velikonoční aDušičkový koncert zdarma
− sčítání benefitů, takže sleva na vstupnémnadalší koncertymůže činit až 50%

pokud zakoupíte ABO, získáte zároveň všechny výhody progra−
muABO+.

Z

libovolný cyklus

Prodej předplatného se bude konat v budově KSO (dům Amethyst),
I. P. Pavlova l4, od 10. − 21. prosince 2001 v době od 8 − 16 hodin.
Dále bude pokračovat v novém roce od 2. do 31. ledna 2002 ve stejných hodinách.
Další informace získáte v sekretariátu KSO na tel. čísle: 017/322 87 07



Rada města Karlovy Vary, se
usnesla dne 6. 12. 2001 vydat v sou−
ladu s § 61 odst. (2) písm. a), dále §102
odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb., o cenách ve znění
pozdějších předpisů toto nařízení č.
18/2001:

(1) Účelem tohoto nařízení města

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Karlovy Vary je změnit cenu, určenou
podle dosavadních předpisů za svoz,
třídění a odstranění komunálního
odpadu v územním obvodu města
Karlovy Vary pro fyzické osoby −
občany města Karlovy Vary a původce
odpadů, kteří na základě písemné
dohody využívají systému nakládání
s komunálním odpadem.

1)

2)

3)

Čl. 2
Postup stanovení výše ceny

(1) Cenu za svoz, třídění a zneškodně−
ní komunálního odpadu platí fyzické
osoby obci ve výši, která je v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách
ve znění pozdějších předpisů a je
stanovena Radou města Karlovy Vary.
(2) Cena za svoz, třídění a zneškodně−
ní komunálního odpadu je regulována
formou věcného usměrňování, tzn., že
poskytovatel (město) do kalkulace
promítá pouze ekonomicky oprávněné

náklady oprávněné osoby a dále
náklady města Karlovy Vary spojené
se shromažďováním složek z oddě−
leného sběru, nakládáním s ostatním
komunálním odpadem, zařízením
určeným k odkládání nebezpečných
složek komunálního odpadu a náklady
k zneškodnění komunálních odpadů
umístěných v rozporu se zákonem č.
125/1997 Sb. na pozemcích města.

4)

Čl. 4
Kontrola

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

(1) Dodržování tohoto nařízení jsou
oprávněni kontrolovat určení
zaměstnanci města Karlovy Vary
zařazení do Magistrátu města Karlovy
Vary.

(1) Zrušuje se obecně závazná

vyhláška města Karlovy Vary č.
17/1998 o vydání ceníku úhrad za
nakládání s komunálním odpadem v ú−
zemním obvodu města Karlovy Vary.

Toto nařízení bylo vyhlášeno dne
14. 12. 2001 a nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2002.

Čl. 6
Účinnost

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

pověřený člen zastupitelstva
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek

Ing. Josef Malý

1) Článek II. zákona č. 37/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb.,
o odpadech, ve znění zákona č.

167/1998 Sb.
§2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších
předpisů

OZV města Karlovy Vary č. 2/1998 o
nakládání s komunálním odpadem

§2 odst. 13 zákona č. 125/1997 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších
předpisů

2)

3)

4)

Čl. 3
Výše úhrady

sběrná nádoba
80 litrů

sběrná nádoba
110 − 120 litrů

sběrná nádoba
240 litrů

sběrná nádoba
660 litrů

sběrná nádoba
1100 litrů

vývoz 1x týdně

vývoz 2x týdně

1.220 Kč 1.540 Kč

3.080 Kč

2.940 Kč

5.880 Kč

8.240 Kč

16.480 Kč

13.280 Kč

26.560 Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ4

Ceník za nakládání s komunálním
odpadem pro obyvatelstvo platil od r.
1999 (OZV č. 17/1998) do konce
loňského roku. Po tuto dobu se ceny za
odvoz odpadu neměnily.

Nový zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech, který vstoupil v platnost 1.
ledna 2002 významně změnil finanční
náročnost odpadového hospodářství.
Dosavadní sazba základního poplatku
za ukládání komunálního odpadu se
zvýšila z 50 Kč na 200 Kč, tj. o 150 Kč
na 1 tunu uloženého odpadu oproti
„starému“ zákonu č. 125/1997 Sb., o
odpadech. Dále se změnila výše
finanční rezervy na rekultivaci
skládky, zajištění péče o skládku a
asanaci po ukončení jejího provozu ze
60 Kč na 100 Kč, tj. navýšení o 40 Kč.
Nový zákon o odpadech tedy 1 tunu
uloženého odpadu zdražuje celkem o
190 Kč (150 + 40). Pro město Karlovy
Vary, které ročně produkuje cca 11 tis.
tun komunálního odpadu a 1 tis. tun
objemného odpadu, to znamená jen
zákonem dané navýšení cen skládkov−
ného o (12 tis. tun x 190
Kč).   Změnu cen pro obyvatele
stanovilo nařízením města Karlovy
Vary o ceníku úhrad za nakládání
s komunálním odpadem v územním
obvodu města.

Představitelé města Karlovy Vary
se přes legitimní zákonné navýšení
rozhodli vydat cestou vstřícnou vůči
obyvatelům a navýšení cen za naklá−
dání s komunální odpadem přijali
v rovině co nejvíce únosné pro občany,

2.280 tis Kč

tj. o 50% nižší než je požadavek ze
zákona.

Tento krok je ze strany zastupitel−
stva chápán jako vstřícná politika
města vůči obyvatelům ve smyslu
zmírnění tvrdosti zákona. Ten se snaží
cestou zvýšení ceny skládkovného

TELEGRAFICKY

Nařízení města Karlovy Vary č. 18/2001, kterým se mění ceník úhrad za nakládání
s komunálním odpadem v územním obvodu města Karlovy Vary

podpořit jiné způsoby nakládání s od−
padem než je jeho zavedené ukládání
do země tj. zejména recyklaci, spalo−
vání či jiné využití odpadu např. jako
náhradního materiálu.

Ing. Stanislav Průša,
vedoucí odboru životního prostředí

MIMOŘÁDNÁ
POVÁNOČNÍ VLNA
Pro likvidaci objemného

odpadu z domácností dojde
k mimořádnému

. Ty budou umístěny na
obvyklých místech od 14. 1.
2002 do 21. 1. 2002.

Považujeme za nutné zdůraz−
nit, že tyto kontejnery nejsou
určeny pro odkládání odpadů
podnikatelů a organizací.

Vrázova,
Bečovská

Jahodová
V Lučinách
Sopečná
Borová, Závodu

míru
Majakovského,
U Koupaliště
Krušnohorská
U Trati
Gagarinova,

Vítězná
Zítkova,

Sokolák, Jateční

rozmístění
velkoobjemových kontejne−
rů

Tuhnice

Doubí
Dvory
Tašovice
Stará Role

Rybáře

Růžový vrch
Bohatice
Drahovice

K. Vary

Počerny, Čankov, Rosnice,
Sedlec, Hůrky, Olšová Vrata

část města ulice

Vánoční strom ve foyeru magistrátu letos velmi pěkně ozdobili žáci 6. tříd ZŠ
Konečná. Foto: HaKa

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2002VOK



Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva ze dne 6. 12.
2001, podle ustanovení § 15 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními §
10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaz−
nou vyhlášku č. 11/2001.

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanoví místní
poplatek za zvláštní užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).

Pro účely této vyhlášky se veřejným
prostranstvím rozumí zejména
náměstí, tržiště, silnice, místní
komunikace, veřejná zeleň , jakož i
další prostory přístupné každému bez
omezení. Tato prostranství jsou
specifikovaná v mapové příloze této
vyhlášky, která je vyvěšená v budově
Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21.

Předmětem poplatku je zvláštní
užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí:
a) umístění zařízení sloužících k pos−
kytování služeb,
b) umístění stavebního zařízení,
c) umístění prodejního zařízení,
d) umístění reklamního zařízení,
e) umístění skládek,
f) vyhrazení trvalého parkovacího
místa,
g) umístění a provoz lunaparků,
cirkusů a jiných obdobných atrakcí,
h) použití veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce,
i) použití veřejného prostranství pro
potřeby tvorby filmových a televiz−
ních děl.

(1) Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která užívá veřejné
prostranství způsobem uvedeným v čl.
3 této vyhlášky.
(2) Výkon správy tohoto poplatku
provádí Magistrát města Karlovy
Vary, odbor financí a ekonomiky a
odbor dopravy (dále jen „správce
poplatku“).
(3) Užívá−li stejnou část veřejného
prostranství více poplatníků, odpoví−
dají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce
poplatku může uložit zaplacení
poplatku kterémukoliv z nich.

(1) Poplatník je povinen oznámit
správci poplatku způsob, rozsah a
termín užívání veřejného prostranství
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato.
Pokud je tento den dnem pracovního

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Vymezení pojmu veřejného

prostranství

Čl. 3
Předmět poplatku

Čl. 4
Poplatník a správa poplatku

Čl. 5
Oznamovací (ohlašovací) povinnost

1)

klidu, nejpozději v nejblíže následují−
cím pracovním dni.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti
je poplatník povinen dále sdělit a
doložit správci poplatku své plné
jméno nebo název, bydliště, místo
podnikání nebo sídlo, rodné číslo,
identifikační číslo, jakož i údaje
osvědčující povolení nebo oprávnění
k podnikatelské činnosti. Jde−li o
právnickou osobu nebo fyzickou
osobu, která je podnikatelským
subjektem, též čísla účtů u bank, na
nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské
činnosti.
(3) Oznamovací povinnost podle
odstavců 1 a 2 má i poplatník, který je
podle čl. 7, písm. a) až f) této vyhlášky
od poplatku osvobozen.
(4) Poplatník je povinen písemně nebo
ústně do protokolu oznámit a doložit
správci poplatku každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku nebo na
osvobození do 10 dnů od jejího
vzniku. Stejným způsobem poplatník
oznámí ukončení užívání veřejného
prostranství.

(1) Poplatek za užívání veřejného
prostranství k prodeji zboží na pojízd−
ných pultech, v pojízdných prodej−
nách, na přenosných stáncích, ke
stolkovému prodeji a k prodeji v ob−
dobných zařízeních určených k příle−
žitostnému prodeji (poplatek stanoven
za každý i započatý m /den) činí:
a) v částech města tvořených vnitřním
lázeňským územím , nábřežím
J. Palacha, tř. T. G. Masaryka 100 Kč
b) v ostatních částech města 80 Kč
(2) Poplatek za užívání veřejného
prostranství formou předzahrádek a
k předsunutému prodeji (poplatek
stanoven za každý i započatý m /den)
činí:
a) v částech města tvořených vnitřním
lázeňským územím a obchodně
správním územím
1. v sezóně, tj. v období od 1. dubna do
31. října včetně 10 Kč
2. mimo sezónu, tj. v období od 1.
listopadu do 31. března včetně 5 Kč
b) v ostatních částech města celoročně

3 Kč
(3) Poplatek za vyhrazení trvalého
parkovacího místa stanovený roční
paušální částkou činí:
a) pro podnikatelské subjekty, kromě
taxislužeb a ostatní subjekty s právní
subjektivitou:
1. v částech města tvořených vnitřním
lázeňským územím a obchodně
správním územím 25.000 Kč
2. v ostatních částech města 13.000 Kč
b) pro fyzické osoby, které nejsou
podnikatelskými subjekty:
1. v místě trvalého pobytu 3.600 Kč
2. v jiném místě, které není místem
trvalého pobytu, je sazba poplatku
shodná s ust. čl. 6 odst.3 písm. a) této
vyhlášky.
(4) Poplatek za užívání veřejného
prostranství způsobem podle čl. 3 této

Čl. 6
Sazby poplatku

2

2 )

2

2)

3)

2)

3)

vyhlášky, konkrétně neuvedeným
v tomto čl. odst. 1 až 3, za každý i
započatý m /den činí:
a) v obvodě katastrálního území:
Karlovy Vary, Tuhnice, Rybáře,
Bohatice, Drahovice 10 Kč
b) v obvodě katastrálního území:
Dvory, Doubí, Tašovice, Stará Role,
Počerny, Rosnice, Čankov, Sedlec,
Olšová Vrata, Cihelny 1 Kč.

(1) Poplatku nepodléhá:
a) akce, pořádaná na veřejném pro−
stranství bez vstupného,
b) akce, jejíž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) akce, kterou pořádá město Karlovy
Vary,
d) vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osoby invalidní ,
e) užívání veřejného prostranství z dů−
vodu opravy místních komunikací,
f) užívání veřejného prostranství
k účelům podle čl. 3 této vyhlášky,
které není ve vlastnictví státu nebo
územně samosprávného celku,
g) užívání veřejného prostranství z dů−
vodu odstranění havárií inženýrských
sítí,
h) užívání veřejného prostranství, na
které je uzavřena nájemní smlouva
s městem Karlovy Vary.
(2) Poplatek se snižuje o 50 % ze sazby
podle čl. 6 odst. 3 písm. a) za vyhrazení
trvalého parkovacího místa pro
příspěvkové organizace zřízené
městem Karlovy Vary.

Poplatek se platí za období od
prvého dne, kdy došlo k užívání
veřejného prostranství k účelům
uvedeným v čl. 3 této vyhlášky, až do
dne, kdy toto užívání skončilo,
zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původní−
ho stavu.

(1) Poplatek je splatný nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato, pokud je tento
den dnem pracovního klidu, nejpozdě−
ji poslední pracovní den předcházející.
(2) Na žádost poplatníka se vrátí
přeplatek na poplatku, činí−li více než
50 Kč.

(1) Nebudou−li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezapla−
cené poplatky až o 50 %.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji
oznamovací povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy .

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 3/1998, o

2

4)

5)

Čl. 7
Osvobození od poplatku

Čl. 8
Poplatková povinnost

Čl. 9
Splatnost poplatku

Čl. 10
Sankce

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

místním poplatku za užívání veřejné−
ho prostranství a obecně závazná
vyhláška města Karlovy Vary č.
4/1999, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 3/1998, o
místním poplatku za užívání veřejné−
ho prostranství.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 10. 12. 2001 nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2002.

se pro účely této
vyhlášky rozumí:
− travnaté plochy na území města,
které jsou přístupné každému bez
omezení,
− plochy zatravněné i nezatravněné
půdy nacházející se pod stromy a keři
rostoucími jednotlivě i ve skupinách
(včetně těchto dřevin), které jsou
přístupné každému bez omezení.

Jedná se zejména o parky, sady,
uliční zeleň, zelené refýže, remízky,
trávníky, stromořadí, jednotlivě
rostoucí stromy a keře, květinové
výsadby na veřejných prostranstvích,
mobilní zeleň,

pro
účely této vyhlášky se rozumí území
včetně hranic:

hranice jde od budovy Lázní V
Bulharskou ulicí, přetíná třídu T.G.M.,
pokračuje ulicí D. Bechera, Krále
Jiřího a Svahovou. Pokračuje cestou
souběžnou s ulicí Krále Jiřího,
Rohanovou stezkou, bezejmennou
cestou spojující Rohanovou a
Nerudovu stezku. Posledně jmenova−
nou přetíná a pokračuje až k Sovově
stezce. Po ní pokračuje až do zátočiny
jihozápadně od sanatoria Myslivna.
Odtud vede jihozápadním směrem po
bezejmenné cestě, kříží lanovou dráhu
na Výšinu přátelství a pokračuje až
Chopinově chatě. Dále hranice sleduje
Findlanterovu a Labického pěšinu.
Nad letním kinem sestupuje beze−
jmennou spojovací cestou na
Dvořákovu pěšinu a odtud pokračuje
jižním směrem až k mostu přes řeku
Teplou u Kouzelného městečka. Dále
hranice sleduje pravý břeh řeky Teplé
k sanatoriu Richmond. Areál jeho
parku obchází z jihu a východu a
pokračuje severním směrem do ulice
Pražské. Po ní jde severozápadním
směrem, pokračuje ulicí Na Vyhlídce
a ulicí Bezručovou. Východně od
hygienické stanice se vrací po pěší
stezce do spodní zatáčky Bezručovy
ulice a dále klesá po pěší stezce k
hotelu Thermal. Pokračuje ulicí I. P.
Pavlova severozápadním směrem a
pak překračuje řeku Teplou po

Čl. 12
Účinnost

1) veřejnou zelení

2) vnitřním lázeňským územím

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

Člen zastupitelstva
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek

Ing. Josef Malý

5

pokračování na str. 6

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Č. 11/2001
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Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva ze dne
6.12.2001, podle ustanovení § 15
zákona ČNR č. 565/1990Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozděj−
ších předpisů, a v souladu s ustanove−
ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaz−
nou vyhlášku č. 12/2001.

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanoví místní
poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt (dále jen „poplatek“).

Předmětem poplatku je přechodný
pobyt za úplatu na území města za
účelem léčení nebo rekreace.

Poplatníkem je fyzická osoba, která
přechodně a za úplatu na území města
pobývá za účelem léčení nebo rekrea−
ce, pokud tato osoba neprokáže jiný
důvod svého pobytu.

(1) Poplatek vybírá ve stanovené výši
fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování za úplatu
poskytla (dále jen "plátce"). Plátce pod
svou vlastní majetkovou odpovědností
poplatek vybraný od poplatníků
odvádí správci poplatku. Plátce je
ručitelem poplatku.
(2) Výkon správy poplatku provádí

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Předmět poplatku

Čl. 3
Poplatník

Čl. 4
Plátce a správa poplatku

Magistrát města Karlovy Vary, odbor
financí a ekonomiky (dále jen "správ−
ce poplatku").

(1) Plátce je povinen oznámit správci
poplatku zahájení činnosti (ubytování)
ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci
oprávnění k této činnosti, v ostatních
případech do 10 dnů ode dne faktické−
ho zahájení této činnosti.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti
je plátce povinen sdělit a doložit
správci poplatku své plné jméno nebo
název, bydliště, místo podnikání nebo
sídlo, rodné číslo, identifikační číslo,
jakož i údaje osvědčující povolení
nebo oprávnění k podnikatelské
činnosti. Jde−li o právnickou osobu
nebo fyzickou osobu, která je podnika−
telským subjektem, též čísla účtů u
bank, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatel−
ské činnosti.
(3) Plátce je povinen vést řádně
evidenci ubytovaných osob pro
potřeby kontroly placení poplatku, tj.
zapsat jméno, datum narození a adresu
trvalého pobytu poplatníka, druh a
číslo dokladu totožnosti, den příchodu
a odchodu, počet dní rozhodných pro
stanovení základu poplatku. V evi−
denci musí být uváděna pořadová čísla
ubytovaných osob od začátku roku až
do jeho konce.
(4) V evidenci musí být zapsány
všechny ubytované osoby včetně
osob, které poplatku nepodléhají nebo
jsou od poplatku podle této vyhlášky

Čl. 5
Oznamovací (ohlašovací)

povinnost

osvobozeny.
(5) Plátce je povinen písemně nebo
ústně do protokolu oznámit správci
poplatku ukončení činnosti ve lhůtě do
15 dnů ode dne jejího faktického
ukončení.

Sazba poplatku za osobu a každý i
započatý den pobytu, není−li tento
dnem příchodu, činí:

Plátce je povinen vypracovat a
pravidelně po skončení kalendářního
měsíce (čtvrtletí), doručit správci
poplatku nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce (čtvrtletí)
přiznání k poplatku (vyúčtování).

Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo
občané s těžkým zdravotním postiže−
ním, kterým byl přiznán I. − III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštních
předpisů a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let
nebo osoby, na které náležejí přídavky
na děti (výchovné) anebo vojáci
v základní službě a osoby , které
vykonávají civilní službu,
c) osoby, kterým byl poskytnut
rekondiční pobyt.

Poplatek je splatný nejpozději do 15
dnů po uplynutí každého měsíce
(čtvrtletí).

Čl. 6
Sazba poplatku

Čl. 7
Přiznání k poplatku

Čl. 8
Osvobození od poplatku

Čl. 9
Splatnost poplatku

15 Kč
pro celé území města Karlovy Vary.

1)

Čl. 10
Sankce

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Čl. 12
Účinnost

(1) Nebudou−li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezapla−
cené poplatky až o 50 %.
(2) Pokud plátce nesplní svoji ozna−
movací povinnost stanovenou touto
vyhláškou, může mu správce poplatku
uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy .

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 6/1996, o
místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 10. 12. 2001 a nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2001.

§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.

§37 a § 37a zákona ČNR č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

2)

1)

2)

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

Člen zastupitelstva
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek

Ing. Josef Malý

Poštovním mostě. Dále vede nábřežím
Osvobození od Hlavní pošty k ulici
Varšavská, kterou se vrací zpět do
ulice Bulharské, kde se za Lázněmi V
hranice uzavírá.

se
pro účely této vyhlášky rozumí území
včetně hranic:

3)obchodně správním územím

hranice jde od budovy Lázní V
Bulharskou ulicí, přetíná třídu T.G.M.,
pokračuje ulicí D. Bechera, Krále
Jiřího a Svahovou. Pokračuje
Vrázovou ulicí, odbočuje do ulice
Jízdárenská, přetíná ulici Moskevskou
a Západní a pokračuje okolo dopravní−
ho terminálu na pravý břeh řeky Ohře.
Pokračuje po pravém břehu Ohře až
k Ostrovskému mostu a pokračuje po

nábřeží Osvobození k mostu 1. máje,
který překračuje a dále stoupá po pěší
stezce do horní zatáčky Bezručovy
ulice. Ze spodní zatáčky Bezručovy
ulice dále klesá po pěší stezce k hotelu
Thermal. Pokračuje ulicí I. P. Pavlova
severozápadním směrem a pak
překračuje řeku Teplou po Poštovním
m o s t ě . D á l e v e d e n á b ř e ž í m
Osvobození od Hlavní pošty k ulici

Varšavská, kterou se vrací zpět do
ulice Bulharské, kde se za Lázněmi V
hranice uzavírá.
4) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů,
5) § 37, § 37a zákona ČNR č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

dokončení ze str. 5

Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva ze dne 6. 12.
2001, podle ustanovení § 15 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními §
10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaz−
nou vyhlášku č. 13/2001.

Tato obecně závazná vyhláška (dále

Čl. 1
Úvodní ustanovení

jen „vyhláška“) stanoví místní
poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj (dále jen „poplatek“).

Předmětem poplatku je každý povole−
ný výherní hrací přístroj podle zvlášt−
ních předpisů.

(1) Poplatníkem je právnická osoba,
která je provozovatelem výherního
hracího přístroje.
(2) Výkon správy poplatku provádí

Čl. 2
Předmět poplatku

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

1)

Magistrát města Karlovy Vary, odbor
financí a ekonomiky (dále jen "správ−
ce poplatku").

(1) Poplatník je povinen ve lhůtě do 3
dnů písemně nebo ústně do protokolu
oznámit správci poplatku uvedení
výherního hracího přístroje do prvního
provozu a doložit tuto skutečnost
protokolem.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti
je poplatník povinen sdělit správci
poplatku název právnické osoby, její

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) povinnost

2)

sídlo, identifikační číslo a statutární
orgán. Současně uvede čísla účtů u
bank, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z jeho podnikatel−
ské činnosti.
(3) Poplatník je povinen ve lhůtě do 3
dnů písemně nebo ústně do protokolu
oznámit správci poplatku ukončení
provozování výherního hracího
přístroje a doložit tuto skutečnost
protokolem.2)

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Č. 11/2001

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT Č. 12/2001

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ Č. 13/2001

pokračování na str. 7
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Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva ze dne 6. 12.
2001, podle ustanovení § 15 zákona
ČNR č. 565/1990Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními §
10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaz−
nou vyhlášku č. 15/2001.

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanoví místní
poplatek z ubytovací kapacity (dále
jen „poplatek“).

Předmětem poplatku jsou využitá
lůžka v zařízeních sloužících nebo
určených k přechodnému ubytování za
úplatu na území města.

(1) Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která zařízení určené
pro přechodné ubytování vlastní nebo
právnická osoba, která k němu má
právo hospodaření (dále jen "poplatní−
k").
(2) Výkon správy poplatku provádí
Magistrát města Karlovy Vary, odbor
financí a ekonomiky (dále jen "
správce poplatku").

(1) Poplatník je povinen oznámit
správci poplatku zahájení činnosti
(poskytování ubytování), ve lhůtě do
15 dnů ode dne právní moci povolení
k této činnosti, v ostatních případech
do 10 dnů ode dne faktického zahájení
této činnosti.
(2) Poplatník je rovněž povinen
oznámit a doložit správci poplatku

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Předmět poplatku

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) povinnost

každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do
15 dnů od jejího vzniku.
(3) Při plnění oznamovací povinnosti
je poplatník povinen sdělit a doložit
správci poplatku své plné jméno nebo
název, bydliště, místo podnikání nebo
sídlo, rodné číslo, identifikační číslo,
jakož i údaje osvědčující povolení
nebo oprávnění k podnikatelské
činnosti. Jde−li o právnickou osobu
nebo fyzickou osobu, která je podnika−
telským subjektem, též čísla účtů u
bank, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatel−
ské činnosti.
(4) Poplatník je povinen vést řádně
evidenci ubytovaných osob pro
potřeby kontroly placení poplatku,
zapsat jméno, datum narození a adresu
trvalého pobytu ubytovaného, druh a
číslo dokladu totožnosti, den příchodu
a odchodu, počet dní rozhodných pro
stanovení základu poplatku. V evi−
denci musí být uváděna pořadová čísla
ubytovaných osob od začátku roku až
do jeho konce.
(5) Poplatník je povinen písemně nebo
ústně do protokolu oznámit správci
poplatku ukončení činnosti ve lhůtě do
15 dnů ode dne jejího faktického
ukončení.

Poplatek za každé využité lůžko a
den pobytu, není−li tento dnem
příchodu, činí

(1) Poplatník je povinen vypracovat a
pravidelně po skončení kalendářního
měsíce (čtvrtletí) doručit správci
poplatku nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce (čtvrtletí)
přiznání k poplatku (vyúčtování).
(2) Poplatník (fyzická osoba) je

Čl. 5
Sazba poplatku

2 Kč.
Čl. 6

Přiznání k poplatku

povinen při přiznání k poplatku
předložit správci poplatku ke kontrole
evidenci ubytovaných osob.

Poplatku z ubytovací kapacity
nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících pro ubytování pracovníků
fyzických a právnických osob, které
toto zařízení vlastní nebo k němu mají
právo hospodaření.,
c) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících sociálním a charitativním
účelům,
d) ubytovací kapacita ve zdravotnic−
kých nebo lázeňských zařízeních,
pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení,
e) ubytovací kapacita v zařízeních ve
vlastnictví města Karlovy Vary.

Poplatek je splatný nejpozději do 15
dnů po uplynutí každého měsíce
(čtvrtletí).

Čl. 7
Osvobození od poplatku

Čl. 8
Splatnost poplatku

Čl. 9
Sankce

Čl. 5
Sazby poplatku

Čl. 6
Poplatková povinnost

Čl. 7
Přiznání k poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací
přístroj na tři měsíce činí 5.000 Kč.

(1) Poplatek se platí od prvého dne, ve
kterém byl výherní hrací přístroj
uveden do provozu.
(2)Poplatková povinnost zaniká dnem
ukončení provozu výherního hracího
přístroje.

Poplatník je povinen vypracovat a
pravidelně ve lhůtě do 3 dnů po
skončení třech měsíců, v nichž byl
výherní hrací přístroj provozován
alespoň jeden i započatý den, doručit
správci poplatku přiznání k poplatku
(vyúčtování).

Čl. 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný :
a) při povolení provozování výherního
hracího přístroje na dobu tří měsíců do
jednoho měsíce od zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního
hracího přístroje a dobu šesti měsíců
ve dvou splátkách odpovídajících
délce provozu v příslušném čtvrtletí, a
to splatných vždy poslední den
příslušného čtvrtletí,
c) při povolení provozování výherního
hracího přístroje na kalendářní rok ve
čtyřech splátkách odpovídajících
délce provozu v příslušném čtvrtletí, a
to splatných vždy poslední dne
příslušného čtvrtletí.
(2) Poplatek může být zaplacen
poplatníkem i jednorázově ve lhůtě do
jednoho měsíce od zahájení provozu
výherního hracího přístroje.

Čl. 9
Sankce

(

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

1) Nebudou−li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené poplatky až o 50 %.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji
oznamovací povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 4/1998, o
místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj a obecně
závazná vyhláška města Karlovy Vary
č. 15/1998, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 4/1998, o
místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj.

3)

Čl. 11
Účinnost

ě í

ý

,

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 10. 12. 2001 a nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2002.

á ě á
ě

Č
ě

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva financí č.
223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve
znění pozdějších předpisů,

§ 37, § 37a zákona ČNR č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

1. n m stek prim tora
m sta Karlovy Vary

len zastupitelstva
m sta Karlovy Vary

Mgr. Zden k Roub nek

Ing. Josef Mal

1)

2)

3)

(1) Nebudou−li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem a včas nezaplacené poplatky
může zvýšit až o 50 %.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji
oznamovací povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 7/1996, o
místním poplatku z ubytovací kapaci−
ty.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 10. 12. 2001 a nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2002.

1)

l

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

ČL. 11
Účinnost

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

Člen zastupitelstva
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek

Ing. Josef Malý

) ustanovení § 37 a § 37a zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.

Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne 6.
12. 2001 podle ustanovení § 15 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními §
10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydává tuto obecně závaznou vyhláš−

ku č. 16/2001.

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanoví místní
poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

Poplatku ze psů (dále jen "poplat−

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Předmět poplatku

dokončení ze str. 6

pokračování na str. 8

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ  PŘÍSTROJ Č. 13/2001

O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY Č. 15/2001

O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Č. 16/2001
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NAD NOVÝMI VYHLÁŠKAMI O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

ku") podléhají psi starší 6 měsíců.

(1) Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která je vlastníkem
psa a která má na území města trvalý
pobyt nebo sídlo.
(2) Výkon správy poplatku provádí
Magistrát města Karlovy Vary, odbor
financí a ekonomiky (dále jen "správ−
ce poplatku").

(1) Poplatník je povinen přihlásit
každého psa k evidenci u správce
poplatku do 15 dnů po nabytí tohoto
psa do vlastnictví.
(2) Povinnost přihlásit psa k evidenci
má i vlastník, jehož pes poplatku
nepodléhá nebo je od poplatku podle
této vyhlášky osvobozen. Tuto
skutečnost musí správci poplatku
doložit.
(3) Poplatník je rovněž povinen
oznámit a doložit každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku nebo na
osvobození do 15 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti
je poplatník povinen sdělit a doložit
správci poplatku své plné jméno nebo
název, bydliště, místo podnikání nebo
sídlo, rodné číslo, identifikační číslo,
jakož i údaje osvědčující povolení
nebo oprávnění k podnikatelské
činnosti. Jde−li o právnickou osobu
nebo fyzickou osobu, která je podnika−

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) povinnost

telským subjektem, též čísla účtů u
bank, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatel−
ské činnosti.

Správce poplatku vydá poplatníkovi
evidenční známku pro psa bez ohledu
na to, zda pes poplatku podléhá nebo je
od poplatku osvobozen. Tato známka
je nepřenosná na jiného psa, i kdyby
šlo o psa téhož vlastníka.

Poplatek činí ročně:
1. a) za prvního psa na celém území
města 1000 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa na
celém území města 1500 Kč
2. a) za prvního psa, jehož vlastníkem
je poživatel invalidního, starobního
nebo vdovského důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa,
jehož vlastníkem je poživatel invalid−
ního, starobního nebo vdovského
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu 300 Kč

(1) Poplatek se neplatí ze psů:
a) užívaných k doprovázení nebo
ochraně, jejichž vlastníky jsou osoby
nevidomé, neslyšící, bezmocné,
držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce
postižený s průvodcem),
b) užívaných Policií ČR, Armádou ČR
a městskou policií,
c) umístěných v útulcích pro psy,

Čl. 5
Identifikace psů

Čl. 6
Sazby poplatku

Čl. 7
Osvobození od poplatku

d) se speciálním záchranářským
výcvikem.
(2) Osvobození od poplatku ze psů
zaniká, zanikne−li důvod osvobození.
(3) Poplatek se snižuje ode dne
účinnosti této vyhlášky:
a) o 50 % ze sazby podle čl. 6 této
vyhlášky ze psů převzatých z útulku
do vlastnictví,
b) o 50 % ze sazby podle čl. 6 této
vyhlášky ze psů, u kterých byla
provedena kastrace−sterilizace nebo
označení psa mikročipem.

(1) V případě poplatkové povinnosti
(vlastnictví psa staršího šesti měsíců)

Čl. 8
Poplatková povinnost

po dobu kratší než kalendářní rok se
poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendář−
ních měsíců.
(2) Zanikne−li poplatková povinnost
(např. úhyn psa), je poplatník povinen
tuto skutečnost oznámit a doložit
správci poplatku do 15 dnů.
(3) Na žádost poplatníka se vrátí
přeplatek vzniklý na poplatku, činí−li
více než 50 Kč.

(1) Poplatek je splatný:
a) nečiní−li více než 500 Kč ročně,
nejpozději do 31. března každého
roku,
b) činí−li více než 500 Kč ročně, ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpoz−
ději do 31. března a 30. listopadu
každého roku.
(2) I při vyšší částce než 500 Kč lze

Čl. 9
Splatnost poplatku

poplatek zaplatit najednou, a to v ter−
mínu určeném pro zaplacení poplatku
jednou částkou, tj. do 31. března
každého roku.

(1) Nebudou−li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezapla−
cené poplatky až o 50 %.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji
ohlašovací povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy .

Zrušuje se obecně závazná
vyhláška města Karlovy Vary č.
14/1996, o místním poplatku ze psů.

Tato obecně závazná vyhláška byla
vyhlášena dne 10. 12. 2001a nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2002.

§ 37, § 37a zákona ČNR č. 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 10
Sankce

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Čl. 12
Účinnost

1)

1)

1. náměstek primátora
města Karlovy Vary

Člen zastupitelstva
města Karlovy Vary

Mgr. Zdeněk Roubínek

Ing. Josef Malý

Dnem 1. ledna nabylo účinnosti
šest nových vyhlášek o místních
poplatcích. Při jejich návrzích byla
respektována skutečnost, že rozvíjejí−
cí se systém místní samosprávy s se−
bou přináší i růst zodpovědnosti za tu
část daňových příjmů, na jejichž výši
má obec oproti ostatním daňovým
příjmům přímý vliv. Místní poplatky
mají dnes charakter místních daní
a na jejich vybírání je obec plně
zainteresována. Také z tohoto důvodu
není ve vyhlášce zakotveno osvobo−
zení od místních poplatků nad rámec
zákona, mj. vzhledem k tomu, že
maximální možné sazby platí již od
roku 1990. Filozofií a cílem správy
poplatků je zajistit stabilní příjem
z nich i při těchto dlouhodobě nezmě−
něných sazbách.

Obecně závazná vyhláška jedno−
značně definuje předmět poplatku na
základě taxativního výčtu zvláštního
užívání veřejného prostranství podle
zákona o místních poplatcích,
přičemž oproti původní vyhlášce pro
přehlednost člení pod samostatná
písmena umístění stavebních zaříze−

již

Užívání veřejného prostranství

ní, prodejních a reklamních zařízení a
dále použití veřejného prostranství
pro kulturní a sportovní akce a použití
veřejného prostranství pro účely
tvorby filmových a televizních děl.
Byla doplněna také sazba mimo
sezónu u předzahrádek a u předsunu−
tého prodeje v souladu s novelou
Tržního řádu.

Nově je schváleno osvobození od
poplatku při užívání veřejného
prostranství z důvodu odstranění
havárií inženýrských sítí a dále
užívání veřejného prostranství, které
není ve vlastnictví státu nebo územně
samosprávného celku.

Došlo i ke zpřesnění lhůty splatnos−
ti poplatku, přičemž je zachována
splatnost „předem“ vzhledem
k osvědčeným výsledkům z praxe.

Sazba poplatku je nově shodná pro
celé město v maximálně zákonem
stanovené výši především s ohledem
na fakt, že zákon platí déle než deset
let a neodpovídá již současným
cenovým relacím. Bylo vypuštěno
diskriminující ustanovení o částeč−
ném osvobození tuzemců.

Lázeňský nebo rekreační pobyt

Ubytovací kapacity

Provozovaný výherní hrací
přístroj

Psi

Nad rámec zákonného osvobození
bylo doplněno pouze osvobození
ubytovací kapacity v zařízeních ve
vlastnictví města.

Novou povinností poplatníka je
přiznání k poplatku. Nutnost jejího
zavedení ukázala praxe.

Na základě podnětů a poznatků
dochází ke sjednocení výše sazeb.
Problematika chovu psů v městských
aglomeracích je široká, všemi
viditelná a politicky citlivá, avšak
všeobecný pohled na poplatek ze psů
bývá nesprávný. Nejedná se o platby,
za které by obec měla např. povinnost
po psech uklízet. Jde jednoznačně o
místní daň, která v českých zemích
byla zavedena již v roce 1867.

V nové vyhlášce je zachováno
osvobození od poplatku ze zákona.
Na základě poznatků z praxe vlastní i
jiných obcí je motivačně zvolena
úleva z poplatku u psů převzatých z
útulku a u psů, u kterých byla prove−
dena kastrace−sterilizace nebo

označení čipem.
Ustanovení o možnosti snížení

nebo prominutí poplatku v jednotli−
vých případech je dáno zákonem.
Doplnění lhůty pro oznámení a
povinnosti prokázat zánik poplatkové
povinnosti je nutné vzhledem ke
skutečnosti, že poplatková povinnost
je odlišná od povinnosti oznamovací −
nelze vybírat poplatek ze psů, pokud
pes nedovršil věk šesti měsíců,
rovněž nejde vázat zánik poplatkové
povinnosti na okamžik oznámení
správci poplatku, že došlo k úhynu
psa.

Splatnost poplatku, termíny splátek
a jejich počet je rovněž upraven ve
vyhlášce. Novou úpravou se omezí
počet žádostí o povolení posečkání
s placením poplatku a povolení
zaplacení poplatku ve splátkách ve
smyslu zákona o správě daní a
poplatků, jejichž vyřizování je značně
administrativně náročné. Je snížen
počet možných splátek ze čtyř na dvě.
Zažité termíny splatnosti těchto dvou
splátek zůstávají beze změny.

Ing. Miroslava Knapová,
vedoucí OFE

dokončení ze str. 7

O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Č. 16/2001
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gestivním opakováním tónů a slov bude vtahovat
do hlubokého soustředění

25. 1. melodie ze slavných muzikálů West Side
Story, Bídníci, Jesus Christ Superstar, Sněhurky aj.
zazpívají žáci Jany Přibylové (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary −
Rybáře)

27. 1. klubový pořad DaD
kvintetu, jeho hostů a Vemi malého komorního orchest−

ru Varvary Divišové. Písničky inspiro−
vané keltskou a i r s k o u l i d o v o u
hudbou, tentokrát ovšem v lehce tvrdším kabátě.
30. 1. − Petr Váša, Petr Zavadil, Tomáš

Fröhlich − s novým projektem paradujícím rock´n ´roll v
hudebních i slovních hříčkách (mj. i použitím balalajky).
"Komorní beag beat" aneb "divadelní rock bez bicích"
na den přesně po roce v našem klubu

Výstavy
do 30. 1. Přírodní

mikrosvěty i makrosvěty na fotografiích z posledních
pěti let

5. 2. − vernisáž výstavy fotografií z Etiopie a
Indie
Jižní Amerika a Nepál − povídání a projekce diapozitivů
cestovní kanceláře Montana Trekking

od 15. 1. − do 28. 2.

od 30. 1. − Olejomalby s karlovarskou tematikou

18. 1. L. v. Beethoven: Egmont (předehra), Ah!
Perfido, Leonora III., J. Sibelius: Symfonie č. 5, Sarah
Johanssen − zpěv, dirigent: Wolfgang Michel

1. 2. − H. Berlioz: Římský karneval, M. Ravel:
Klavírní koncert G dur, C. Franck: Symfonie d moll,
dirigentka: Cornelia von Kerssenbrock

8. 2. , VSC 1, H. Purcell: Tři fantazie pro smyčce, G.
Puccini: Fantazie z Bohémy, G. Bizet: Fantazie na
motivy z Carmen, B. Martinů: Symfonické fantazie,
dirigent: Stanislav Macura

14. 2. Městské divadlo, MSC 1, Z. Kodály: Leť, páve, J.
Brahms: Uherské tance č. 17−21, L. v. Beethoven: Král
Štěpán, F. Liszt: Fantazie na maďarská témata, Jan
Jiraský, klavír, dirigent: Jaromír Krygel

7. 2. poslechová diskotéka na téma hudební
novinky

Knížka snů −

Keltská hudba z povzdálí −

Ty syčáci: Lék & jed

Robert Klaus − Svět jako barevná iluze?

Lída Škapíková

Forte a piana

Pavel Hynek

Jiří Černý −

18.00

19.30

Nová louka 23, tel.: 322 62 53

ZUŠ A. Dvořáka, Kollárova 17, tel.: 322 32 40
pondělí 15.30 − 18.00, úterý −  čtvrtek 13.00 −18.00, pátek 13.00 − 16.00

Lázeňská 3, tel.: 322 38 88
otevřeno středa − neděle 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00

I. P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07
19.30 Lázně III −

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30

Studijní oddělení, Lidická ul. budova SPgš
19.00

Sestavila Jitka Arnoldová

KARLOVARSKÉ MUZEUM

MALÁ GALERIE

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

OKRESNÍ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Změna programu vyhrazena

od 15. 1. do 19. 2. zavřeno

do 29. 1. zavřeno

ART 38 a.s.

DIVADELNÍ STUDIO D3

DIVADLO DAGMAR

DIVADLO DĚTÍ

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

KLUB PADEREWSKI

Západní 63, 322 66 07
16.00 Thermal, velký sál

kontakt: Anna Ratajská, tel.: 322 95 65
19.30 Divadlo Husovka

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.: 317 81 11

19.30

10.00

19.30

15.00

19.30

Vítězná 51, tel.: 322 00 86
10.30

15.00
15.00

Kino Darhomíra, Vítězná 48, tel.: 323 39 33
začátky představení v 19.30

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

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8
otevírací doba: út − ne 9.30 − 12.00 a 13.00 − 17.00

18.00

19.30

15.00

K Letišti 144, tel.: 322 57 72

18.30
19.30

Lázeňská 5, tel.: 322 78 75, 0603 375 555
představení začínají v 19.30

9.2. −

14. 2. − Tulio Pirelli:

15.−17. 2. − malá divadelní přehlídka
15. 2. , na námět J.C. Carriera, Studio Divadla

Dagmar
16. 2. , herecká dílna pro děti od 9 do

14 let
16. 2. , dramatizace karlovarských

pověstí

17. 2. , dramatizace pohádky bratří
Grimmů Modrý kahanec, DDD Děčín

17. 2. , o cestě svaté
rodiny přes Čechy za vlády císaře Františka Josefa

19. 1. již tradiční doprovodná akce k pohád−
kám, sraz na Dolním nádraží, odjezd směr Pajndl

20. 1.
27. 1.

17. 1 , Polsko, 1975
24. 1. , Francie, Švýcarsko,

Itálie, 1999
31. 1 , Francie, Rakousko, 2001
7. 2 , Polsko, 1989

14. 2. , Francie, 1999

do 31. 1. , Musikschule der
Hofer Symphoniker Hof − Saale

od 6. 2.

do 27. 1.
do 27. 1. 5 let výuky propagační

grafiky na Střední průmyslové škole keramické
v Karlových Varech

24. 1.
(k derniéře výstavy Jiří John − Kresby)

29. 1. − koncert legendárního
hanspaulského písničkáře

2. 2.
jedno z nejlep

ších slovenských loutkohereckých divadel v mnoha
festivaly oceněném představení pro neposlušné děti a
jejich starostlivé rodiče (pro lidi od 5 let)

pátek a sobota
− obnovená premiéra pořadu

− koná se jen za jasné oblohy

15. 1. tematický večer s povídáním a projekcí diapozi−
tivů cestovní kanceláře Sen

23. 1. další z magických večírků krále
českého minimalismu − tajemné hudby, která vás su−

Dáda − Barevná paráda

Zlatá blecha

Divadlo Dagmar dětem
Ptačí sněm

Mé tělo je můj nástroj

Strašidla a krásné panny

Hebe hebe hebere

Útěk do Egypta přes Království české

Sněhulákyáda −

Pohádka o kvítkovi Vítkovi
Pohádka Z papírové krabice

. Historie hříchu
Sbohem, můj sladký domove

. Pianistka

. Poslední zvonění
Kapky deště na rozpálených kamenech

Výtvarné práce studentů z Hofu

Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Jiří John − kresby
Graphic design education −

Vzpomínání na Jiřího Johna − PhDr. Jaromír Zemina

Ivan Hlas & Navi Papaya

Divadlo PIKI (SR) − Paskudárium (Divadelní pro
cházka po muzeu neposlušnuých dětí) −

Honba za novami
Za drahokamy Orionu

Gruzie −

Oldřich Janota −

17. 2. , herecká dílna pro děti od 9 do
14 let

10.00 Mé tělo je můj nástroj

4. 2. − 1. 3. zavřeno

KARLOVARSKÝ INFORMA NÍ M SÍ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve m st

p ináší asopis

KULTURNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM

zimní vydání s programy až do dubna
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20. 1. Becherovka − Kladno
25. 1. Becherovka − Pardubice
3. 2. Becherovka − Vítkovice
8. 2. Becherovka − České Budějovice

extraliga mladší dorostenky
9. 2. Lokomotiva KV− Žabovřesky

10. 2. Lokomotiva KV− Přerov
16. 2. Lokomotiva KV− Aritma Praha

oblastní přebor muži
10. 2. Lokomotiva KV− UBK Plzeň

extraliga starší dorostenky
17. 2. Lokomotiva KV− USK Praha

27. 1. Thermia − Beroun
2. 2. Thermia − Benešov
3. 2. Thermia − České Budějovice

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

12. − 13. 1. Boží Dar − Štít Krušných hor, Memoriál J. Mašaty −
župní přebor

Informační telefonní linka o sněhových podmínkách v lyžařských
areálech

Hřiště a
Západočeská divize, hala Slavia každou sobotu od 9.00 hod.
16. 2. Pohár primátora a předsedy OFS, mezinárodní turnaj

žáků

23. 2. Karlovarská číše − pohárový závod s mezinárodní účastí

13. 1. Západočeský pohár muži
26. 1. Slovan B − TJ Ostrov
9. 2. Slovan B − Sokol TeVo Bor
9. 2. Slovan B − Lokomotiva Mariánské Lázně

23. 2. Oblastní přebor II. třídy

16. 1. Turnaj středních škol

Každé úterý − večerní turnaje
Každý pátek − jednohodinový šach
19. 1. KŠ TIETZ − ŠK Líně
17. 2. KŠ TIETZ − TJ Lokomotiva Plzeň

2. − 3. 2. oblastní přebor, muži
9. − 10. 2. oblastní přebor, dorost

Sestavil František Řezáč

17.30
17.30
17.30
17.30

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Hala Jízdárenská, kontakt Roman Maleček 0602 415 281

16.00
10.00
11.00

12.00

11.00
TJ Thermia, hala SpGŠ Drahovice, kontakt 322 60 61
10.30
17.00
11.00

GOLF Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, kontakt 333 11 01

Lyžařský klub Mattoni, kontakt 358 62 29

hala AC Start, hala Slavia, kontakt 0607 852 242

(

TJ Slovan, kontakt  356 77 18
10.00

TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt 356 80 92
9.00
9.00
9.00

14.00
9.00

TJ Start, Západní 69, kontakt 322 25 89
8.00 − hala AC Start

KŠ TIETZ, šachová kavárna Thermal, kontakt 0608 730 294
19.00
19.00

10.00
10.00

TJ Slovan − TC Gejzírpark, tel.: 322 26 62, Slovenská 5A
9.00
9.00

Změna programu vyhrazena

KOŠÍKOVÁ

LYŽOVÁNÍ

MALÝ FOTBAL − FUTSAL

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

STOLNÍ TENIS

ŠACHY

141 16

TENIS

hala Lokomotivy, Jízdárenská 1)

SPORT
BRUSLENÍ

HOKEJ

Zimní stadion, Dolní Kamenná, kontak: 344 91 74
18.30 −  20.00

ACD Růžový Vrch, kontakt: 356 43 66

Zimní stadion, Dolní Kamenná, kontakt 344 91 74
17.30
17.30

Každou sobotu , vstupné 20 Kč

Kluziště (v případě příznivých klimatických podmínek)

11. 1. Becherovka − Sparta Praha
13. 1. Becherovka − Havířov

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM

26. ledna od 16.00 do 22.00 hodin
kongresový sál LS Thermal

P edprodej vždy v úterý od 9 do 11 hod.
v Klubu d chodc

na nám. Dr. M. Horákové

1. ples senior

KULTURA
MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83, předprodej vstupenek:
pondělí − sobota 14.00 − 17.30 a vždy hodinu před začátkem představení

10.00

19.30 Divadlo Pod Palmovkou
Praha − předplatné

15.00 Divadlo
„M" Duchcov −

19.30

předplatné

19.30 MDKV
přdplatné P3

19.30 MDKV

19.30

19.30

předplatné P2
19.30 MDKV

předplatné P5
19.30

MDKV

25. 1. − školní představení
MDKV, režie Martin Tichý

26. 1. Henrik Ibsen:
rají: Jiří Langmajer, Kateřina

Macháčková, Jan Skopeček, Ivo Kubeček, Slávka
Hozová aj., režie: Petr Kracík

27. 1. Marie Petrovská:
hudební pohádka o čarodějnicích, které

by se rády vdávaly
30. 1. J. W. Goethe: , v hlavních rolích

Ondřej Pavelka, Marek Ronec,  Monika Krejčí, režie
Jiří Nekvasil,

5. 2. Anton Pavlovič Čechov: , , Režie Sergej
Fedotov,

7. 2. M. Dostojevskij: Něžná, , režie Vladimír
Morávek

12. 2. Dario FO: Pražské komorní
divadlo, režie Patrik Hartl, hrají: Karel Roden, Jana
Krausová, Marian Roden

13. 2. Werner Schwab:
Pražské komorní divadlo,

14. 2. Johann Wolfgang Goethe:
V hlavních rolích: Ondřej Pavelka (Faust) a Marka
Ronce (Mefisstofeles). Jako Markétka se představí
Monika Krejčí. Režie: Jiří Nekvasil.

15. 2. William Shakespeare:
, , režie Oto Ševčík

Pohádky vánočního zvonku

Peer Gynt

Čarodějnická pohádka,

Faust a Markétka

Racek

Otevřené manželství,

Lidumor aneb má játra beze smyslu,

Faust a Markétka,

Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete

P1 − h

P6
19.30

Divadlo Spejbla a Hurvínka
předplatné P69

10.00
15.00 předplatné P9

Husovo nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01 − předprodej ,
alternativní scéna Městského divadla v Karlových Varech

21.00

19.30

19.30

21.00

19.30 Divadelní studio D3,

2. 2. H. Štáchová:
, režie: Helena Štáchová,

3. 2. M. Klásek: , Divadlo Spejbla a
Hurvínka, režie Martin Klásek,

25. 1. − koncert „Z hospody do baru, z baru
do bufetu, z bufetu do hrobu...„ první koncert této
pražské kapely v Karlových Varech, na kterém představí
své zánovní CD

6. 2. − Divadlo VIZITA, každé představení
VIZITY se odehraje

pouze jednou, je s o u č a s n ě p r e m i é −
rou i derniérou. Ústřední postavou VIZITY je známý
herec a moderátor Jaroslav Dušek.

8. 2. − Nekonečný večer v duchu scifi dada vize,
Vystoupí: H. Novotná, M. Krejčí, E. Gerová, M.

Lišková, N. Pajanková,
R. Bár, D. Červinka, V. Efler, P. Liška, K. Šimandl The
Ufoms of The Universe, režie: K.F.J.Tománek a Petr
Buš Michálek

9. 2. Praha, Známá pražská formace
zahraje především vlastní skladby a moderní jazz

14. 2.
Italská lidová komedie

15. 2. 21.00 − Koncert v rámci turné ke 20. výročí

Hurvínkovy smysluplné nesmysly,

Hurvínek a zrcadlo

A

Letouni soumraku

Pudové putování

Kůl Kabaret

František Kop Kvartet,

Thulio Pinelli: Zlatá blecha,

Visací zámek

DIVADLO HUSOVK


