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K A R L O VAR S KÉ

Počátkem roku vstoupila 
v platnost nová obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku ze 
psů. Karlovy Vary na rozdíl od 
celé řady jiných měst ponechaly 
tento poplatek ve stejné výši jako 
v letech předchozích. Přesto 
nabízí majitelům psa i některé 
nadstandardní služby.

Útulek pro opuštěné psy
Řadu let již funguje ve Dvorech 

útulek, který je určen výhradně 
pro katastr města Karlovy Vary. 
Nejedná se o žádný psí hotel, ale 
o azylový přístřešek pro zatoula−
né a opuštěné psy. Ti jsou do 
zdejších prostor umisťováni 
pouze na dobu nezbytně nutnou. 
Pokud není zjištěn jejich majitel, 
neprodleně je pro psa hledán 
náhradní domov. Za tímto účelem 
se psi svěřují pouze občanům 
České republiky a provádí se 
pravidelné kontroly, jak je s nimi 
zacházeno.

ODPADOVÝ KALENDÁŘ

OBECNĚ ZÁVAZNÉ 

VYHLÁŠKY

o místních poplatcích

MĚSTSKÁ POLICIE

SOCIÁLNÍ OBLAST

SKATE PARK

PĚŠÍ ZÓNY

TELEGRAFICKY

ÚČELOVÉ DOTACE

KULTURNÍ KALENDÁŘ

KURZ PRO BUDOUCÍ 

PRVŇÁČKY

Zařízení se neustále zdokona−
luje. Koncem loňského roku zde 
byla dokončena výměna zateple−
ných „boudiček“. Rádi bychom 
touto cestou vyjádřili poděkování 
všem sponzorům, i těm, kterým 
jejich finanční prostředky dovolí 
zasílat pouze řádově desetikoru−
nové částky měsíčně, a přesto 
pravidelně přispívají.

Na pravidelné návštěvy sem za 
pejsky docházejí děti ze škol 
a školek. Pro ně odbor životního 
prostředí  jako poděkování 
a odměnu uspořádal soutěž 
o nejhezčí obrázek. Dětské 
kresby budou od února vystaveny 
na panelech v přízemí obou 
budov magistrátu města (na 
Moskevské i U Spořitelny).

Koše na psí exkrementy
Počátkem loňského léta bylo 

v Tuhnicích nainstalováno v rámci 
experimentálního provozu 30 
košů na sběr a likvidaci psích 
exkrementů. Tato část města byla 
vybrána záměrně, neboť tvoří 
uzavřený celek. Koše zde byly 
rozmístěny podél tří hlavních 
komunikačních tras. Přestože se 
projekt od počátku setkal 
s pozitivním ohlasem ze strany 
obyvatel města, hned první den 
provozu přinesl doslova šok. 
Neznámý vandal rozházel sáčky 
na psí exkrementy doslova po 

celé čtvrti. Naštěstí to byl nejen 
první, ale také poslední projev 
vandalismu během půlročního 
zkušebního provozu.

Po dokončení rekonstrukce 
parku U kočky došlo v lokalitě na 
Vyhlídce k osazení dalších 7 kusů.
Vzhledem k tomu, že se tato 
služba setkala s velmi příznivým 
ohlasem, bude letos počet košů 
rozš í řen  a  sběr  zaveden 
i v dalších částech města. Mělo by 
dojít k rozšíření počtu košů ze 37 
na 100 kusů. Odbor životního 
prostředí, který akci zajišťuje, 
vycházel ze znalosti místní 

situace a navrhl zavedení 31 košů 
do Staré Role a 32 kusů do 
Drahovic. Umístění košů kopíruje 
hlavní komunikační trasy na 
uvedených sídlištích.

Kromě samotné instalace jsou 
zajištěny také denní obsluha 
a úklid kolem koše, včetně likvida−
ce sebraných exkrementů. Sáčky 
jsou doplňovány dle momentální 
potřeby, dojde−li k nějakému 
problému, je řešen okamžitě.

Pokud v průběhu roku nenasta−
nou nějaké komplikace, lze počí− 
tat s rozšířením tohoto projektu 
i do dalších částí města.

Město nabídlo majitelům psů nadstandardní služby

Ing. Stanislav Průša

vedoucí 
odboru 
životního 
prostředí

V listě

Ilustrace Kristýnka Eisenvortová, MŠ Mládežnická

Kontakt: Chodovská ul., Dvory
Tel.: 721 203 866 pouze v pracovní době
Provozní doba: pondělí až pátek 11.00 až 16.30
sobota 10.00 až 13.00, neděle a svátky zavřeno
Informace též na www.mmkv.cz

DVORY

ÚTULEK



KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY2

Jak s komunálním odpadem v letošním roce?
Stejně jako v loňském roce 

dává odbor životního prostředí 
Magistrátu města Karlovy Vary 
občanům našeho města k dispo−
zici tzv. odpadový kalendář, ve 
kterém jsou uvedeny termíny pro:
− přistavení velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) určených 
k odkládání objemného odpadu 
vznikajícího v domácnostech 
(není určeno pro podnikatele 
a právnické osoby),
− mobilní sběr nebezpečných 
odpadů (nebezpečné složky 
komunálního odpadu z domác−
ností).

Připomíná se zde umístění 
a provozní doba dvou sběrných 
dvorů i místa určeného pro 
stavební odpad.

Stejně jako v loňském roce zde 
odbor  ž ivo tn ího  pros t řed í  
Magistrátu města Karlovy Vary 
občany informuje o tom, že každý 
občan, každá domácnost, se 
může zbavit komunálního odpadu 
bez větších problémů a legálně.

Možná bude karlovarskou 
veřejnost zajímat, kolik ze 
„společné kapsy“ bylo v roce 2003 
vydáno za odstranění:
• nebezpečných složek komu−
nálního odpadu  − mobilní sběr
• komunálního odpadu uložené−
ho ve sběrných nádobách (popel−
nicích)
• ob jemného komunáln ího  
odpadu (vlny VOK)
• separovaných složek komunál−
ního odpadu (papír, sklo, plast)
• komunálního odpadu uložené−
ho do odpadkových košů + vývoz 
košů na psí exkrementy
• komunálního odpadu (včetně 
jeho nebezpečných složek) 
odkládaného na 2 sběrných 
dvorech
• komunálního odpadu včetně 
jeho nebezpečných složek 
odkládaného na místech, která 
k tomu nejsou určena (likvidaci 

černých skládek, kterých loni bylo 
městem zaevidováno 410).
Celková suma těchto finančních 
prostředků dosahuje výše, kdy za 
číslicí 30 je ještě šest nul (tj. 
milionů).

Chtěli bychom věřit, že tyto 
informace mohou pomoci k tomu, 
aby se míra ignorantství někte−
rých  naš ich  spo luobčanů  
v letošním roce snížila. Snad se 
právě letošní rok stane rokem, 
kdy vlastníci garáží např. v ulicích 
Majakovského,  Jabloňová,  
M l ý n s k á  −  T ř e b o ň s k á ,  
Gagarinova i v dalších ulicích, 
přestanou odhazovat vyřazené 
pneumatiky, autobaterie, ple−
chovky od olejů, někdy i celé 
autovraky, atd. atd. na pozemky 
ke garážím přiléhající.

Možná, že letošní rok bude 
právě tím rokem, kdy někteří 
„čuníci“ přestanou odkládat 
vyřazené televizory, ledničky 
(nebezpečný odpad) na stanoviš−
tě sběrných nádob (popelnic) 
a odvezou je na sběrný dvůr. 
Možná, že se stane něco neob−
vyklého, co dosud naše město 
nezažilo:  u popelnic se nebude 
hromadit použitý nábytek, kober−
ce, lina, boilery, části kuchyň−
ských linek a další odpad.

Stav zde uváděný, není výmys−
lem „úředníka“, to jsme jen 
zalistovali v několika posledních, 
fotodokumentací doložených, 
úředních záznamech hlídek 
městské policie a odboru životní−
ho prostředí.

Jak tedy s komunálním odpa−
dem v letošním roce? Stane se 
zázrak?

Dvoudenní mobilní sběr 
nebezpečných odpadů
2 6 .  a  2 7 .  b ř e z n a ,  
18. a 19. června, 22. a 23. října

pátek − Rybáře, Bohatice, 
Drahovice, Tuhnice, Karlovy 
Vary, Hůrky, Olšová Vrata
sobota − Doubí, Dvory, Tašovice, 
Počerny, Stará Role, Rosnice, 
Čankov, Sedlec, Růžový Vrch, 
Rybáře

Po předložení občanského 
průkazu je možné předat násle−
dující nebezpečné odpady: 
lednice, televizory, autobaterie, 
zářivky, léky, monočlánky, staré 
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, 
spotřební chemii, postřiky, 
výboje.

Vlny velkoobjemových 
kontejnerů
I. etapa:

Olšová Vrata, Hůrky, Drahovice, 
lázeňská a obchodní část
II. etapa:

Tuhnice, Doubí, Tašovice, Dvory
III. etapa:

Stará Role, Počerny, Rosnice, 
Čankov, Rybáře, Růžový Vrch, 
Bohatice

Sběrné místo Karlovy Vary 
Sedlec (odkaliště Rádler)
Areál provozuje Vladimír Marek 
tel.: 353 562 497
Provozní doba:
Pondělí až pátek 7.00 až 16.30
Sobota 7.00 až 12.00
Provádí se sběr:
beton, cihla, tašky a keramické 
výrobky, směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek

pro odkládání nebezpečných 
složek komunálního odpadu, 
objemného odpadu a stavebního 
a demoličního odpadu
Sběrný dvůr Růžový Vrch
Adresa: nad horním nádražím, 
sjezd z ulice Jáchymovská, 
provozuje RESUR spol. s r.o. 
tel.: 353 228 737
Provozní doba:
Pondělí až pátek 9.00 až 17.00
Sobota 9.00 až 12.00
Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: v ulici Buchenwaldská 
křižovatka s ulicí Celní (naproti 
prodejně Prima), provozuje ASP 
služby spol. s r.o., 

1. vlna: 19. až 21. března
2. vlna: 11. až 13. června
3. vlna: 27. až 29. srpna
4. vlna: 3. až 5. prosince

1. vlna: 26. až 28. března
2. vlna: 18. až 20. června
3. vlna: 3. až 5. září
4. vlna: 10. až 12. prosince

1. vlna: 2. až 4. dubna
2. vlna: 25. až 27. června
3. vlna: 10. až 12. září
4. vlna: 17. až 19. prosince

Místa určená k předání 
stavebního a demoličního 
odpadu fyzických osob

SBĚRNÉ DVORY

tel.: 353 449 300
Provozní doba:
Pondělí až pátek 9.00 až 17.00
Sobota 9.00 až 12.00
Oba dvory provádějí sběr:
televize, pračky, sporáky, barvy, 
rozpouštědla, lepidla, kyseliny, 
hydroxidy, vyřazený nábytek 
a jeho části, boilery, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovodíků, 
koberce, lina, podlahové krytiny, 
vyřazené chladničky.

Petr Chalupa, 
odbor životního prostředí
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Likvidace komunálního 
odpadu skládkováním

V soutěži o veřejnou zakáz-
ku „Převzetí a odstranění 
směsného komunálního 
odpadu skládkováním pro roky 
2004 a 2005“, která byla 
uskutečněna formou výzvy 
třem zájemcům, byla komisí 
vybrána nabídka firmy ZITAS-
TKO s.r.o. Tato společnost, 
která provádí likvidaci na 
skládce v Činově, měla 
nejnižší náklady - 1 tunu 
směsného komunálního 
odpadu zpracuje za 588,50 Kč 
vč. DPH. Jedná se o likvidaci 
odpadů pouze z velkoobjemo-
vých kontejnerů (nikoli popel-
nice a nebezpečný odpad). Za 
jeden rok se sem vyveze 
z Karlových Varů zhruba 12 až 
14 tisíc tun odpadu.

Firma likvidovala odpad 
z velkoobjemových kontejnerů 
pro město Karlovy Vary už 
v loňském roce.

odbor životního prostředí

ODPADOVÝ KALENDÁŘ 2004

umístění sběrných dvorů



Kniha pro Vaši 

novou knihovnu
sbírková akce Krajské 
knihovny Karlovy Vary

V souvislosti s přípravou 
projektu adaptace původní 
vojenské jídelny na novou 
krajskou knihovnu se mohou 
všichni zájemci podílet na 
utváření jejího knihovního 
fondu − ovlivnit skladbu 
knihovního fondu, který budou 
využívat zájemci z celého 
kraje.

V akci „Kniha pro Vaši 
novou knihovnu“ je v půjčovně 
pro dospělé v hlavní budově 
knihovny (I. P. Pavlova 7, 
Karlovy Vary) připravena 
knižní nabídka, ze které může 
kdokoliv vybrat knihu do fondu 
knihovny a příslušný finanční 
obnos vhodit do kasičky. 
Všechny takto získané knihy 
jsou označeny logem akce 
a podle přání může být v knize 
uvedeno jméno dárce.

Na rozvoj knihovního fondu 
je možné přispět i dalšími 
cestami: 
− příspěvkem na sbírkové 
konto 803 926 309/0800
− ho tovos t í  do  kas iček  
u m í s t ě n ý c h  n a  v š e c h  
odděleních a pobočkách 
Krajské knihovny.

Vybrané finanční prostředky 
budou použity výhradně na 
nákup knihovního fondu 
Krajské knihovny − tedy pro 
všechny její čtenáře.

Další informace a průběh 
akce můžete sledovat na 
webových stránkách knihovny 
www.kn ihovna.kvary .cz .  
Můžete psát na e−mailovou 
adresu:
knihovna@knihovnakv.cz 
nebo telefonovat na číslo 
353 232 280, linka 37.

Jana Dusilová,
Krajská knihovna K. Vary 
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Platit pokutu asi nechce nikdo. 
Když však taková situace nasta−
ne, je dobré mít několik možností, 
jak věc vyřešit. Městská policie 
Karlovy Vary nyní zavedla do 
provozu platební terminály a tak 
již není pro občana problém 
strážníkovi uhradit na místě 
blokovou pokutu kreditní kartou.

Městská policie v současné 
době využívá dva platební termi−
nály. Jeden je umístěn v jejím 
sídle na Moskevské ulici, oddělení 
přestupků, druhý pak brázdí ulice 
ve Staré Roli. Jde totiž o mobilní 

e čtvrti 
Bohatice, v místě nevyužívaného 
fotbalového hřiště. Byla zpraco−
vána studie zástavby a je zadána 
jednostupňová projektová 
dokumentace s termínem 
dokončení do 15. května  t. r.

Navržený areál je v souladu 
s využitím území dle územního 
plánu a dotčené pozemky jsou 
ve vlastnictví města. Pro nové 
využití se navrhuje vybudování 
skateparku, hokejbalového 

Rada města K. Vary rozhodla 
o zřízení nového víceúčelového 
sportovního areálu v

hřiště a tréninkového hřiště pro 
žákovský fotbal. Ve skateparku 
se předpokládá využití pro 
skateboard, inline a BMX trial. 
Provoz jednotlivých sportů se 
střídá v čase, proto je navrženo 
společné zázemí pro všechny 
pohybové aktivity ve stávajícím 
objektu šaten a tělocvičny. Dále 
je v tomto objektu navrženo 
zřízení služebního bytu správce 
areálu a kanceláře občanského 
sdružení pro alternativní sporty. 
Celý areál bude oplocen 
a osvětlen.

Kdokoli se může během svého 
života dostat do nepříznivé životní 
situace v níž bude potřebovat 
sociální služby, a proto všichni 
musí mít možnost do plánování 
mluvit. Z tohoto důvodu byl 
v l istopadu loňského roku 
v Karlových Varech zahájen 
proces komunitního plánování 
sociálních služeb první kontaktní 
pracovní schůzkou. Ta odstarto−
vala práci na „Katalogu poskyto−
vatelů služeb“ ve městě a na širší 
spolupráci subjektů, zejména 
uživate lů a poskytovate lů 
sociálních služeb, při plánování 
potřebných služeb. Výsledkem 
tohoto snažení bude „Komunitní 
plán“. Ten musí vznikat, měnit se 
a rozvíjet nejen před zraky celé 
veřejnosti, ale přímo za aktivní 
účasti těch, koho se týká. Až 
nastane chvíle, kdy budeme 
potřebovat využít sociální službu, 
je třeba, aby potřebná služba byla 
v dosahu, v odpovídající kvalitě, 
abychom si ji mohli dovolit, 
abychom se na ni mohli spoleh−
nout a abychom byli chráněni 
proti zneužívání nebo špatnému 
zacházení. Velmi dobře vystihuje 
souhrn v lastnost í  kval i tně 
postavené sociální služby termín 
„uživatelsky přítulná služba“.

Hlavním záměrem procesu 
komunitního plánování je vytvořit 
takový systém sociálních služeb, 
v němž by byla zaručena 

Skatepark se stěhuje do Bohatic
Náklady na pořízení a budová−

ní areálu pak výrazně ovlivňuje 
fakt, že pozemky jsou v majetku 
města a je zde možnost postup−
né výstavby areálu. V prvé etapě 
lze zbudovat skatepark a hokej−
balové hřiště. Celkové předpo−
kládané náklady na víceúčelové 
hřiště jsou pro obě etapy propoč−
teny na 16 mil. Kč. V současné 
době se uvažuje s realizací první 
etapy, tj. vlastního sportoviště. 
Zároveň bylo požádáno o státní 
dotaci od MŠT.          

 Jaroslava Chalupová

dostupnost služeb pro všechny 
o s o b y ,  k t e r é  s e  o c i t n o u  
v nepříznivé životní situaci, 
přičemž je nezbytné zároveň 
garantovat kvalitu služeb, zavést 
jejich účinnou kontrolu, vytvořit 
způsob  p lánován í  s lužeb  
a v neposlední řadě vymezit 
požadavky na profesionalitu 
pracovníků v sociálních službách. 
(Více o komunitním plánování 
s o c i á l n í c h  s l u ž e b  n a  
www.mmkv.cz).

Ve městě Karlovy Vary bude 
systém sociálních služeb řešen 
ve skupinách dle problematik. 
P r v n í m  v ě t š í m  v ý s t u p e m  
z činnosti pracovních skupin by 

měl být právě Katalog poskytova−
ných služeb, a to jednak v tištěné 
podobě, dále i v internetové 
p o d o b ě  a  n a  s t r á n k á c h  
Karlovarských radničních listů. 
Předpokládá se distribuce i na 
další vhodná místa (čekárny 
ordinací lékařů, instituce, úřady).

Bc. Jiří Pilař, 
koordinátor komunitního 

plánování

Kontaktní adresa:
Magistrát města Karlovy Vary
Bc. Jiří Pilař
U Spořitelny 2, 360 20 K. Vary
tel.: 353 118 585, 606 942 590
komunitniplanovani @mmkv.cz

terminál, který využívají strážníci 
jmenovaného okrsku. Po vyhod−
nocení přínosu této služby se 
bude rozhodovat o vybavení 
dalších vozidel platebními termi−
nály. Dlužno dodat, že pořízení 
celé technologie si nevyžádalo 
žádné finanční náklady z rozpočtu 
města, neboť bylo dodáno na 
základě smlouvy o zápůjčce.

Krátká rekapitulace řešení 
přestupku:

Dopustí−li se občan přestupku, 
jehož projednání je v kompetenci 
strážníka městské policie, bude 
věc projednána takto:

1. občan si je vědom přestupku 
a souhlasí s projednáním na 
místě:  strážník uloží dle závaž−
nosti jednání přestupci domluvu 
nebo blokovou pokutu;

2. občan si není vědom přestup−
ku a nesouhlasí s projednáním na 
místě: strážník sepíše úřední 
záznam, který popř. doplní 
o fotodokumentaci a věc postoupí 

k projednání na věcně a místně 
příslušný správní orgán (v případě 
dopravního přestupku má občan 
možnost se vyjádřit na vyplněný 
tiskopis);

1.1 uloží−li strážník blokovou 
pokutu, uhradí ji přestupce 
v hotovosti na místě;

1.2 nemá−li u sebe přestupce 
potřebnou hotovost, je mu vypsán 
blok na pokutu na místě nezapla−
cenou, kterou uhradí do 15 dnů na 
městské policii nebo prostřednic−
tvím složenky (pozor, dle zákona 
není možné se odvolat proti 
pokutě uložené v blokovém řízení 
a neuhrazené pokuty se postupují 
k vymáhání);

1.3 a nyní nově zavedená 
služba umožňuje uhradit 
pokutu při nedostatku finanční 
hotovost i  prostřednictví  
kreditní karty. Občan se tak 
vyhne zbytečnému běhání po 
úřadech.
Kontakt: www.mpkv.cz

Proces komunitního plánování 

sociálních služeb

Pokuty zaplatíte i kreditní kartou

Bc. Marcel Vlasák

velitel
městské 
policie

odbor architektury a územního rozvoje
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...telegraficky
Mgr. Jakub Kaválek

tiskový 
mluvčí 
magistrátu

V souladu s obecně závaz−
nou vyhláškou města Karlovy 
Vary č. 9/2003, o prokazování 
znalosti místopisu, znalosti 
právních předpisů upravujících 
taxislužbu, ochranu spotřebi−
tele, znalosti obsluhy taxamet−
ru řidiči taxislužby a způsobu 
ověřování těchto znalostí 
a zároveň v souladu s ustano−
vením § 6 zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, 
který upravuje ověřování 
odborné způsobilosti k provo−
zování taxislužby vyhlašuje 
Magistrát města Karlovy Vary 
tyto termíny zkoušek pro rok 
2004 v budově Moskevská 21:
18. března 
8.30 až 15.30 1.patro
27. května 
8.30 až 15.30 3.patro
1. července
 8.30 až 15.30 3.patro
9. září 
8.30 až 15.30 1.patro
18. listopadu 
8.30 až 15.30 1.patro

Ke zkouškám je třeba se 
předem písemně přihlásit na 
odboru dopravy, Moskevská 
u l . ,  k a n c e l á ř  č .  3 4 8 ,  
tel.: 353 118 428. Obě zkoušky 
je možné absolvovat ve stejný 
den. 

Ing. Milan Novák, 
vedoucí odboru 

odbor dopravy

Termíny zkoušek 

řidičů taxislužby

Pěší zóna 

V termínu do 31. března bude provedena uzavírka ul. Kolmé 
v prostoru hotelu Ambiente. Důvodem je rekonstrukce sesunuté 
opěrné zdi. Objízdná trasa se nestanovuje.

V souvislosti se zahájením prací na rekonstrukci pěší zóny − třídy 
T. G. Masaryka dojde k částečné uzavírce této ulice. Uzavírka potrvá 
do 3. září. Uzavřena vždy bude 1/2 šíře vozovky tak, aby mohly být 
zásobovány obchody. Rovněž bude zajištěn bezpečný přístup 
chodců přes rekonstruovanou část vozovky do protilehlých budov 
a obchodů.

Odbor dopravy informuje: uzavírky silnic

Zimní období má své kouzlo 
a nejvíce jej docení asi ti nejmen−
ší. Pro ty je sníh pravým požehná−
ním, o čemž mohou nejvíce 
vyprávět maminky, které své 
ratolesti pravidelně vítají celé 
promáčené ze sněhových rado−
vánek.

Zima nám však v běžném 
každodenním životě přináší 
i nejednu starost. Mezi takové 
zcela určitě patří úklid sněhu. 
Dovolte mi tedy, abych zde krátce 
ocitoval povinnost pro vlastníky 
nemovitostí vyplývající z obecně 
závazné vyhlášky č. 8/1997 
o rozsahu, způsobu a lhůtách 
k odstraňování závad ve schůd−
nost i  místních komunikací  
a průjezdních úseků ve městě 
Karlovy Vary. Tento obecně 
závazný předpis stanovuje 
povinnost pro vlastníky nemovi−
tostí provést nebo zajistit (např. 
smluvně) údržbu přilehlých 
chodníků, a to vždy po spadu 
sněhu. Přitom se přilehlým 

chodníkem rozumí celá šíře 
chodníku, je−li tento oddělen od 
vozovky obrubníkem, nebo v šíři 
2 m, není−li oddělen obrubníkem 
od komunikace.

Kontrolu jsou oprávněni prová−
dět strážníci městské policie, 
policisté ČR nebo pověření 
zaměstnanci magistrátu města. 
V případě, že strážníci zjistí za−
nedbání úklidu, kontaktují odpo−
vědnou osobu a upozorní ji na  
zjištěné nedostatky. Zároveň mo− 
hou strážníci zanedbání postih−
nout dle přestupkového zákona a 
uložit na místě blokovou pokutu.

Doufám, že tohoto opatření 
nebude třeba, neboť nesplněním 
této povinnosti vlastník nemovi−
tosti nejenže porušuje právní 
předpis, ale znepříjemňuje 
užívání chodníku ostatním obča−
nům a dokonce ohrožuje jejich 
zdraví, z čehož mohou pramenit 
další postihy.   

Bc. Marcel Vlasák, 
velitel měst ské policie

Úklid chodníků v zimním období

na další jednání 
zastupitelstva města,

které se koná 17. února

POZVÁNKA

Ve dnech 20. a 21. prosince 
loňského roku se uskutečnil 
tradiční „Kočárový příjezd 
Vánoc“. Ten byl v neděli zakon−
čen na nám. Milady Horákové, 
kde se odpoledne konal bohatý 
program pro děti včetně soutěží 
o hodnotné ceny, vystoupení zpě−
váků a tanečních skupin.      (foto)

Rada města se zabývala 
výběrem nového kronikáře 
města, neboť dosavadní kronikář 
p. Vladislav Jáchymovský se 
rozhodl ukončit svou práci na 
pokračování kroniky. Touto funkcí 

byl od 1. ledna 2004 pověřen Mgr. 
Květoslav Kroča, který má odpo−
vídající vzdělání, praxi i vztah 
k městu Karlovy Vary.

Město Karlovy Vary je od roku 
1996 součástí programu pre−

vence kriminality na místní 
úrovni a každoročně předkládá 
projekty se žádostí o dotaci na 
Ministerstvo vnitra České republi−

ky. Na svém posledním jednání 
schváli la komise prevence 
kriminality a protidrogové preven−
ce projekt na výstavbu překážek 
v novém skate areálu, na který 
žádá po ministerstvu dotaci ve 
výši 90.000 Kč.

Z důvodu nedostatku ubytova−
cích kapacit pro sociálně 
potřebné občany rozhodlo 
zastupitelstvo města o vybudová−

ní dvou objektů pro umisťování 
nájemníků soudně vystěhova−
ných a sociálně potřebných. 
Jedná se o dům v Teplárenské 
ulici, kde již proběhla i potřebná 
rekonstrukce a o budovu v ulici 
Františka Halase, jejíž úpravy 
začaly  v lednu letošního roku.

Na internetových stránkách 
Magistrátu města Karlovy Vary 
bude možné sledovat hlasování 
jednotlivých zastupitelů ke 
konkrétním projednávaným 
bodům. Zobrazení hlasování jsou 
na internetu k dispozici počínaje 
zápisem číslo 10 ze zasedání 
zastupitelstva dne 16. prosince 
2003. 

Dne 23. 12. 2003 byla uzavřena 
smlouva se Státním fondem 
rozvoje bydlení o poskytnutí 
státní dotace na výstavbu 320 
bytových jednotek „U vysílače“ 
ve Staré Roli. Celková výše 
dotace na tuto výstavbu činí 
130,100.000 Kč. Zároveň bylo 
předáno staveniště zhotoviteli 
stavby firmě Metrostav a.s. a tím 
prakticky zahájena 1. etapa 
výstavby  136 bytových jednotek.

Ve dnech  5. − 10. ledna proběh−
la v Karlových Varech a některých 
okolních obcích j iž  čtvr tá 
Tříkrálová sbírka ve prospěch 
sociálně slabých a trpících. Více 
než 50 skupinek koledníků 
vybralo v Karlových Varech 
částku zhruba 90.000 Kč.

V tomto roce je v Karlových 
Varech prováděna komplexní 
obnova (revitalizace) pěší 
zóny, která zahrnuje celou 
třídu T.G. Masaryka, části ulic 
Dr. D. Bechera, Bulharské, 
Jugoslávské a ulici Zeyerovu.
Práce probíhají ve směru od 
hlavní pošty postupně po 
jednot l i vých pracovn ích  
záběrech (úsecích).

O době a způsobu realizace 
jednotlivých pracovních úseků 
pěší zóny budeme obyvatelé 
včas informovat prostřednic−
tvím Karlovarských radničních 
listů, regionálních sdělovacích 
prostředků a kromě toho také 
na úřední desce na Moskevské 
ulici před budovou Magistrátu 
města K. Vary.

odbor investic
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Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt č. 4/2003

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva ze dne 
18. listopadu 2003, podle ustano−
v e n í  §  1 4  z á k o n a  Č N R  
č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanove−
ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2003.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

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

Čl. 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je pře−
chodné ubytování za úplatu na 
území města za účelem léčení 
nebo rekreace.

Čl. 3
Poplatník

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

Čl. 4
Plátce a správa poplatku

(1) Poplatek vybírá ve stanovené 
výši fyzická nebo právnická 
osoba, která přechodné ubytová−
ní za úplatu poskytla, tedy ubyto−
vatel (dále jen "plátce"). Plátce 
pod svou vlastní majetkovou 
odpovědností poplatek vybraný 
od poplatníků odvádí správci 
poplatku a za poplatek ručí.

(2) Výkon správy poplatku prová−
dí Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor financí a ekonomiky (dále 
jen "správce poplatku").

Čl. 5
Oznamovací (ohlašovací) 

povinnost
(1) Plátce je povinen oznámit 
správci poplatku zahájení činnosti 
(ubytování) ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne faktického zahájení této 
činnosti.
(2) Při plnění oznamovací povin−
nosti je plátce povinen sdělit 
správci poplatku své plné jméno 
nebo název, bydliště, místo 
podnikání nebo sídlo, rodné číslo, 
identifikační číslo, jakož i údaje 
osvědčující povolení nebo opráv−
nění 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 podnika−

1)telské činnosti.
(3) Plátce (ubytovatel) je povinen 
vést v písemné podobě evidenční 
knihu, do které zapisuje dobu 
ubytování, účel pobytu, jméno, 
příjmení, adresu místa trvalého 
pobytu nebo místa trvalého 
bydliště v zahraničí a číslo občan−
ského průkazu nebo cestovního 
dokladu fyzické osoby, které 
ubytování poskytl. Zápisy do 
evidenční knihy musí být vedeny 
přehledně a srozumitelně. Tyto 
zápisy musí být uspořádány pos−
tupně z  časového hlediska. Evi− 
denční knihu plátce uchovává po 
dobu 6 let od provedení poslední−
ho zápisu. Zpracování osobních 
údajů v evidenční knize se řídí 

1a)zvláštním právním předpisem.

(4) V evidenci musí být zapsány 
všechny ubytované osoby včetně 
osob, které poplatku nepodléhají 
nebo jsou od poplatku podle této 
vyhlášky osvobozeny.
(5) Plátce je povinen písemně 
nebo ústně do protokolu oznámit 
správci poplatku ukončení čin−
nosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejího faktického ukončení.

Čl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku za osobu 
a každý i započatý den pobytu, 
není−li tento dnem příchodu, činí 
pro celé území města Karlovy 
Vary 15 Kč.

Čl. 7
Přiznání k poplatku

Plátce je povinen vypracovat 
a pravidelně po skončení kalen−
dářního měsíce doručit správci 
poplatku nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce přiznání 
k poplatku (vyúčtování).

Čl. 8
Osvobození od poplatku

Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné 
nebo osoby s těžkým zdravotním 
postižením, kterým byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod podle 

2)zvláštního předpisu  a jejich 
průvodci.
b) osoby mladší 18 let a starší 70 
let nebo osoby, na které náležejí 

3)přídavky na děti (výchovné)  
anebo vojáci v základní službě 
a osoby, které vykonávají civilní 
službu.

Čl. 9
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději 
do 15 dnů po uplynutí každého 
kalendářního měsíce.

Čl. 10
Sankce

(1) Nebude−li poplatek odveden 
včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku  popla−
tek platebním výměrem. Včas 
neodvedený poplatek nebo jeho 
neodvedenou část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud plátce nesplní svoji 
oznamovací povinnost stanove−
nou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité 

4)povahy.

závazná 
vyhláška města Karlovy Vary 
č. 12/2001, o místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt.

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
byla vyhlášena dne 25. listopadu 
2003 a nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2004.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

1. náměstek primátora města 
Karlovy Vary

Mgr. Jana Petříková v. r.

1) § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozděj−
ších předpisů.
1a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpi−
sů.
3) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4) §37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozděj−
ších předpisů.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně 

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj č. 5/2003

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva ze dne 
18. listopadu 2003, podle ustano−
v e n í  §  1 4  z á k o n a  Č N R  
č. 565/1990 Sb., o místních pop−
latcích, ve znění pozdějších před−
pisů, a v souladu s ustanoveními 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o ob− 
cích (obecní zřízení), ve znění  
pozdějších předpisů, vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2003.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška 
(dále jen „vyhláška“) stanoví míst− 
ní poplatek za provozovaný vý− 
herní hrací přístroj (dále jen 

„poplatek“).
Čl. 2

Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý 

povolený výherní hrací přístroj 
1)podle zvláštních předpisů.

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

(1) Poplatníkem je právnická 
osoba, která je provozovatelem 
výherního hracího přístroje.
(2) Výkon správy poplatku prová−
dí Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor financí a ekonomiky (dále 
jen „správce poplatku“).

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) 

povinnost
(1) Poplatník je povinen ve lhůtě 

do 3 dnů písemně nebo ústně do 
protokolu oznámit správci poplat−
ku uvedení výherního hracího 
přístroje do prvního provozu 
a doložit tuto skutečnost protoko−

2)lem.
(2) Při plnění oznamovací povin−
nosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku název právnické 
osoby, její sídlo, identifikační číslo 
a statutární orgán. Současně 
uvede čísla účtů u bank, na nichž 
jsou soustředěny peněžní pro−
středky z jeho podnikatelské 
činnosti.
(3) Poplatník je povinen ve lhůtě 
do 3 dnů písemně nebo ústně do 
protokolu oznámit správci poplat−
ku ukončení provozování výherní−

ho hracího přístroje a doložit tuto 
2)skutečnost protokolem.

Čl. 5
Sazby poplatku

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

Čl. 6
Poplatková povinnost

(1) Poplatek se platí od prvého 
dne, ve kterém byl výherní hrací 
přístroj uveden do provozu.
Poplatek se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru.
(2) Poplatková povinnost zaniká 
dnem ukončení provozu výherní−
ho hracího přístroje.

pokračování na str. 6
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Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj č. 5/2003

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
z ubytovací kapacity č. 6/2003

Čl. 7
Přiznání k poplatku

Poplatník je povinen vypraco−
vat a pravidelně ve lhůtě do 3 dnů 
po skončení třech měsíců, v nichž 
byl výherní hrací přístroj provozo−
ván 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 na 
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 splát−
kách odpovídajících délce provo−
zu v příslušném čtvrtletí, a to 
splatných vždy poslední den 
příslušného čtvrtletí.
(2) Poplatek může být zaplacen 
poplatníkem i jednorázově ve 
lhůtě do jednoho měsíce od 
zahájení provozu výherního 
hracího přístroje.

Čl. 9
Sankce

(1) Nebude−li poplatek zaplacen 
včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek 

platebním výměrem. Včas neza−
placený poplatek nebo jeho 
nezaplacenou část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
Vyměřený poplatek se zaokrouh−
luje na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji 
oznamovací povinnost stanove−
nou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité 

3)povahy.
Čl. 10

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná 
vyhláška města Karlovy Vary 
č. 13/2001, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací 
přístroj.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
byla vyhlášena dne 25. listopadu 
2003 a nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2004.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.
1. náměstek primátora města 

Karlovy Vary
Mgr. Jana Petříková v. r.

1) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů,
2)  Vyhláška ministerstva financí 
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, 
ve znění pozdějších předpisů,
3) § 37, § 37a zákona ČNR č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva ze dne 
18. listopadu 2003, podle ustano−
v e n í  §  1 4  z á k o n a  Č N R  
č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanove−
ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku 
č. 6/2003.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

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

Čl. 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou 
využitá lůžka v zařízeních urče−

1)ných  k přechodnému ubytování 
za úplatu na území města.

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

(1) Poplatníkem je fyzická nebo 
právnická osoba, která přechod−
né ubytování poskytla, tedy 
ubytovatel (dále jen „poplatník“).
(2) Výkon správy poplatku prová−
dí Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor financí a ekonomiky (dále 
jen „správce poplatku“).

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) 

povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit 
správci poplatku zahájení činnosti 
(poskytování ubytování), ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne faktického 
zahájení této činnosti.

(2) Poplatník je rovněž povinen 
oznámit a doložit správci poplatku 
každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku nebo na osvobo−
zení do 15 dnů od jejího vzniku.
(3) Při plnění oznamovací povin−
nosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku své plné jméno 
nebo název, bydliště, místo 
podnikání nebo sídlo, rodné číslo, 
identifikační číslo, jakož i údaje 
osvědčující povolení nebo opráv−
nění 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 podnika−

2)telské činnosti.
(4) Poplatník (ubytovatel) je 
povinen vést v písemné podobě 
evidenční knihu, do které zapisuje 
dobu ubytování, jméno, příjmení, 
adresu místa trvalého pobytu 
nebo místa trvalého bydliště 
v zahraničí a číslo občanského 
průkazu nebo cestovního dokladu 
fyzické osoby, které ubytování 
poskytl. Zápisy do evidenční 
knihy musí být vedeny přehledně 
a srozumitelně. Tyto zápisy musí 
bý t  uspořádány postupně 
z  časového hlediska. Evidenční 
knihu poplatník uchovává po 
dobu 6 let od provedení poslední−
ho zápisu. Zpracování osobních 
údajů v evidenční knize se řídí  

3)zvláštním právním předpisem.
(5) Poplatník je povinen písemně 
nebo ústně do protokolu oznámit 
správci poplatku ukončení čin−
nosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejího faktického ukončení.

Čl. 5
Sazba poplatku

Poplatek za každé využité 
lůžko a den pobytu, není−li tento 
dnem příchodu, činí 4 Kč.

Čl. 6
Přiznání k poplatku

Poplatník je povinen vypraco−
vat a pravidelně po skončení 
kalendářního měsíce doručit 
správci poplatku nejpozději do 10. 
dne následujícího měsíce přiznání 
k poplatku (vyúčtování).

Čl. 7
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity 
nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních 
sloužících pro přechodné ubyto−
vání studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních 
sloužících pro ubytování pracov−
níků fyzických a právnických 
osob, které toto zařízení vlastní 
nebo k němu mají právo hospoda−

4)ření,
c) ubytovací kapacita v zařízeních 
sloužících sociálním a charitativ−
ním účelům,
d) ubytovací kapacita ve zdravot−
nických nebo lázeňských zaříze−
ních, pokud nejsou užívána jako 
hotelová zařízení,
e) ubytovací kapacita v zařízeních 
ve vlastnictví města Karlovy Vary.

Čl. 8
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději 
do 15 dnů po uplynutí každého 
kalendářního měsíce.

Čl. 9
Sankce

(1) Nebude−li poplatek zaplacen 

včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas neza−
placený poplatek nebo jeho 
nezaplacenou část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji 
oznamovací povinnost stanove−
nou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité 

5)povahy.
Čl. 10

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná 

vyhláška města Karlovy Vary 
č. 15/2001, o místním poplatku 
z ubytovací kapacity.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška  
byla vyhlášena dne 25. listopadu 
2003 a nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2004.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.
1. náměstek primátora města 

Karlovy Vary
Mgr. Jana Petříková v. r.

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů).
2) § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozděj−
ších předpisů.
3) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 58 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupo−
vání v právních vztazích, ve  znění pozděj−
ších předpisů.
5) § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.

dokončení ze str. 5
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Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku ze psů č. 7/2003

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva města ze 
dne 18. listopadu 2003 podle 
ustanovení § 14 zákona ČNR 
č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanove-
ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 
vydává tuto obecně závaznou 
vyhlášku č. 7/2003.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

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

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů star-
ších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník a správa poplatku

(1) Poplatníkem je fyzická nebo 
právnická osoba, která je držite-
lem psa a která má na území 
města trvalý pobyt nebo sídlo. 
Držitelem psa může být i jiná 
osoba než jeho vlastník. Jedná se 
o osobu, která o psa pečuje, jako 
by jej vlastnila a pes se u této 
osoby nachází.
(2) Výkon správy poplatku prová-
dí Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor financí a ekonomiky (dále 
jen „správce poplatku“).

Čl. 4
Oznamovací (ohlašovací) 

povinnost
(1) Poplatník je povinen přihlásit 
každého psa k evidenci u správce 
poplatku do 15 dnů po dni, ve 
kterém se stal držitelem tohoto 
psa.
(2) Povinnost přihlásit psa 
k evidenci má i držitel, který je od 
poplatku podle této vyhlášky 
osvobozen. Tuto skutečnost musí 
správci poplatku doložit.
(3) Poplatník je rovněž povinen 
oznámit a doložit každou skuteč-
nost, která má vliv na výši poplat-
ku nebo na osvobození do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.
(4) Při plnění oznamovací povin-
nosti je poplatník povinen sdělit 
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 

1)z její podnikatelské činnosti.
Čl. 5

Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplat- 

níkovi 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 
držitele.

Čl. 6
Sazby poplatku

Poplatek činí ročně:
1. a) za prvního psa na celém 
území města 1.000 Kč;
b) za druhého a každého dalšího 
psa na celém území města 1.500 
Kč;
2. a) za prvního psa, jehož držite-
lem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důcho-
du 200 Kč;
b) za druhého a každého dalšího 
psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 300 Kč.

Čl. 7
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek se neplatí ze psů, 
jejichž držitelem je

2) a) osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod podle 

2a)zvláštního právního předpisu,  
osoba provádějící výcvik psů ur- 
čených k doprovodu těchto osob,
b) provozovatel útulku zřízeného 
městem Karlovy Vary pro ztrace-
né nebo opuštěné psy,
c) osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní 

2b)právní předpis.

(2) Osvobození od poplatku ze 
psů zaniká, zanikne-li důvod 
osvobození.
(3) Poplatek se snižuje:
a) o 50 % ze sazby podle čl. 6 této 
vyhlášky ze psů převzatých 
z útulku zřízeného městem 
Karlovy Vary pro ztracené nebo 
opuštěné psy,
b) o 50 % ze sazby podle čl. 6 této 
vyhlášky ze psů, u kterých byla 
provedena kastrace-sterilizace 
nebo označení psa mikročipem.

Čl. 8
Poplatková povinnost

(1) V případě držení psa po dobu 
kratší než jeden kalendářní rok se 
poplatek platí v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započa-
tých kalendářních měsíců.
(2) Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa 
poplatek od počátku kalendářní-
ho měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nastala, 
nově příslušné obci. Pro výpočet 
poměrné výše poplatku platí 
obdobně odstavec 1.
(3) Na žádost poplatníka se vrátí 
přeplatek vzniklý na poplatku, 
činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 9
Splatnost poplatku

(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 
nejpozděj i  do 31.  března 
a 31. října každého roku.
(2) I při vyšší částce než 500 Kč 
lze poplatek zaplatit najednou, 
a to v termínu určeném pro zapla-
cení poplatku jednou částkou, 
tj. do 31. března každého roku.

Čl. 10
Sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen  
včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas 
nezaplacený poplatek nebo jeho 
nezaplacenou část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji  
ohlašovací povinnost stanovenou 
touto vyhláškou, může mu správ-
ce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité 

3)povahy.
Čl. 11

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná 

vyhláška města Karlovy Vary 
č.16/2001, o místním poplatku ze 
psů.

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná 
vyhláška byla vyhlášena dne 25. 
listopadu 2003 a nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2004.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

1. náměstek primátora města 
Karlovy Vary

Mgr. Jana Petříková v. r.

1) § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.
2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon o důchodovém pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů.
2a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů.
2b) Například zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 37, § 37a zákona č. 337/1992 Sb. 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství č. 8/2003

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva ze dne 
16. prosince 2003, podle ustano−
v e n í  §  1 4  z á k o n a  Č N R  
č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanove−
ními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku 
č. 8/2003.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

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

Čl. 2
Vymezení pojmu veřejného 

prostranství
Veřejným prostranstvím jsou 

všechna náměstí, ulice, tržiště, 
1)chodníky, veřejná zeleň,  parky 

a další prostory přístupné každé−
mu bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto 

1a)prostoru.
Čl. 3

Předmět poplatku 
(1) Předmětem poplatku je 
zvláštní užívání veřejného pro−
stranství, které je určeno v mapo−
vé příloze této vyhlášky. 
(2) Zvláštním užíváním veřejného 
prostranství se rozumí:
a) provádění výkopových prací,
b) umístění dočasných staveb 

a zařízení sloužících pro poskyto−
vání prodeje a služeb,
c) umístění stavebních zařízení,
d) umístění reklamních zařízení,
e) umístění zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí,
f) umístění skládek,
g) vyhrazení trvalého parkovacího 
místa,
h) užívání veřejného prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní 
akce,
i) užívání veřejného prostranství 
pro potřeby tvorby filmových 
a televizních děl.

Čl. 4
Poplatník a správa poplatku

(1) Poplatníkem je fyzická nebo 
právnická osoba, která užívá 
veřejné prostranství způsobem 
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Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství č. 8/2003

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, 
odpovídají za zaplacení celého 
poplatku společně a nerozdílně. 
Správce poplatku může uložit 
zaplacení poplatku kterémukoliv 
z nich.

Čl. 5
Oznamovací (ohlašovací) 

povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit 
správci poplatku způsob, rozsah 
a termín užívání veřejného 
prostranství nejpozději v den, kdy 
bylo s užíváním veřejného pro−
stranství započato. Pokud je tento 
den dnem pracovního klidu nebo 
pracovního volna, nejpozději 
v nejblíže následujícím pracovním 
dni.
(2) Při plnění oznamovací povin−
nosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku své plné jméno 
nebo název, bydliště, místo 
podnikání nebo sídlo, rodné číslo, 
identifikační číslo, jakož i údaje 
osvědčující povolení nebo opráv−
nění 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 podnika−

2)telské 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 osvobo−
zen.
(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.

Čl. 6
Sazby poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného 
prostranství k prodeji zboží na 
prodejním stánku, pultu nebo 
jiném obdobném prodejním 
zařízení je stanoven za každý 

2i započatý m /den a činí:
a) v částech města tvořených 

3)vnitřním lázeňským územím,  
n á b ř e ž í m  J .  P a l a c h a ,  
T. G. Masaryka 100 Kč;
b) v ostatních částech města 
80 Kč.
(2) Poplatek za užívání veřejného 
prostranství formou předzahrád−

ky a k předsunutému prodeji 
(poplatek stanoven za každý 

2i započatý m /den) činí:
a) v částech města tvořených 

3) vnitřním lázeňským územím
4)a obchodně správním územím:

1. v sezóně, tj. v období od 
1. dubna do 31. října včetně 10Kč;
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 trvalé−
ho parkovacího místa stanovený 
roční paušální částkou činí:
a) pro podnikatelské subjekty,  
kromě taxislužeb a ostatní subjek−
ty s právní subjektivitou:
1. v částech města tvořených 

3)vnitřním lázeňským územím  a 
4)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 vyhlášky, konkrétně neuve−
deným v tomto čl. odst. 1 až 3, za 

2každý 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.

Čl. 7
Osvobození od poplatku

(1) Poplatku nepodléhá:
a) akce, jejichž celý výtěžek je 
určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osoby zdravotně 

5)postižené,
c) akce, které pořádá město 
Karlovy Vary,
d) užívání veřejného prostranství 
z důvodu opravy místních komu−
nikací,
e) užívání veřejného prostranství 
k účelům podle čl. 3 této vyhlášky, 
které není ve vlastnictví státu 
nebo územně samosprávného 
celku,
f) užívání veřejného prostranství 
z důvodu odstranění havárií 
inženýrských sítí,
g) 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 parkovací−
ho místa pro příspěvkové organi−
zace a obecně prospěšné společ−
nosti zřízené městem Karlovy 
Vary.

Čl. 8
Poplatková povinnost

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, 
za ř í zen í  by lo  ods t raněno  
a veřejné prostranství bylo 
uvedeno do původního stavu.

Čl. 9
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději 
v den, kdy bylo s užíváním veřej−
ného prostranství započato, 
pokud je tento den dnem pracov−
ního klidu nebo pracovního volna, 
nejpozději v nejblíže následujícím 
pracovním dni.
(2) Na žádost poplatníka se vrátí 
přeplatek na poplatku, činí−li více 
než 50 Kč.

Čl. 10
Sankce

(1) Nebude−li poplatek zaplacen 
včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas neza−
placený poplatek nebo jeho 
nezaplacenou část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji 
oznamovací povinnost stanove−
nou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité 

6)povahy.
Čl. 11

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná 
vyhláška města Karlovy Vary 
č. 11/2001, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
byla vyhlášena dne 17. prosince 
2003 nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2004.

Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

1. náměstek primátora města 
Karlovy Vary

Mgr. Jana Petříková v. r.

1) veřejnou zelení 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.
1a) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.
2) § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.
3) vnitřním lázeňským územím 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 jmenovanou 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 
c h a t ě .  D á l e  h r a n i c e  s l e d u j e  
Findlanterovu a Labického pěšinu. Nad 
letním kinem sestupuje bezejmennou 
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 
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.
4) obchodně správním územím se pro 
účely této vyhlášky 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 Vrázovou ulicí, 
odbočuje do ulice Jízdárenská, přetíná 
ulici Moskevskou a Západní a pokračuje 
okolo dopravního 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 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.
5) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů,
6) § 37, § 37a zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.



KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ÚNORU
ne 1. 15.00 Městské divadlo P9 C. Collodi: Pinocchiova dobro−

družství, Středočeské divadlo Kladno, režie: O. Zajíc
15.00 Divadlo dětí Putování za ztracenou kapkou, KHD

út 3. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Doteky živé cesty, 
MUDr. P. Kadleček

19.30 Městské divadlo P6 Y. Jamiaque: Pan Hamilkar, 
Divadlo Rokoko Praha, režie: O. Zajíc, hrají: P. Štěpá−
nek, P. Křiváček, T. Vilhelmová, M. Steinmasslová aj.

19.30 Komorní scéna „U“  P. Q. Enquist: Svržený anděl, 
Divadlo Dagmar

st 4. 19.30 Městské divadlo A. Ayckbourn: Aby bylo jasno, situační 
komedie, režie: P. Veselý, hraje soubor MDKV

čt 5. 19.30 Husovka P. Michálek: JOKER (reality show), 
režie: P. Michálek, hraje soubor MDKV

19.30 Drahomíra Sladký život, režie F. Felini, Itálie 1960, FK
pá 6. 17.00 Komorní scéna „U“ Ó. Preussler, H. Franková: Útěk do 

Egypta přes Království české, pro rodiče s dětmi od 
8 let, Divadlo Dagmar

19.30 Městské divadlo P2 V. Havel: Pokoušení, v životě 
člověka je mnoho pokušení: krásná žena nebo muž, 
peníze, touha po kariéře či společenském uznání..., 
Západočeské divadlo v Chebu, režie: P. Palouš

so 7. 17.00 Komorní scéna „U“ R. Kipling, J. Thurber: Bajky aneb 
jak přežít na širém moři, pro rodiče s dětmi od 8 let, 
Divadlo Dagmar

19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr, divadelní inscena−
ce operety, árie a dueta v německém originále, mluvené 
texty česky, překlady na titulkovacím zařízení, spoluprá−
ce MDKV a Operního studia MPCAD, režie: D. Janota, 
dirigent: F. Drs

ne 8. 15.00 Divadlo dětí  Pohádka o Kvítkovi Vítkovi, KHD
17.00 Komorní scéna „U“ M. Samec, H. Franková: 

Král William, Drama synů a dcer (koláž z děl  
W. Shakespeara pro mladé publikum), Divadlo Dagmar

út 10. 13.00 až 17.00 Oddělení pro děti a mládež I.P. Pavlova 
Dětská výtvarná dílna „Lásko, bože, lásko, kde ťa ľudia 
berú…“ vyrábíme valentýnská srdíčka, Krajská knihovna

18.00 Regenerační centrum Srdíčko Doteky živé cesty reiki, 
MUDr. P. Kadleček

19.30 Městské divadlo P3 N. Simon: ...vstupte! komedie  
o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi, Pražská 
divadelní agentura Václava Hanzlíčka, režie: P. Háša, 
hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová

19.30 Klub Paderewski Norsko prostřednictvím diapozitivů 
a vyprávění do ráje fjordů, vodopádů, hor, ledovců, lesů, 
skřítků a běžkařů

st 11. 19.30 Husovka Hazard XVIII
čt 12. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Poznání duchovní 

podstaty univerza, V. Gajdoš
19.30 Městské divadlo Benefiční koncert Farní charity 

K. Vary, Bizet, Grieg, Dvořák, Borodin, Chačaturjan, 
Lehár, Rotta, Moricone, Loewe, křest CD "Hudba  
z kolonád," G. Kopperová: soprán, R. Šicho: tenor, 
J. Štruncová: flétna, J. Kubricht: sopránsaxofon, dirigent 
M. Formáček, KSO

19.30 Drahomíra Kachní polévka, režie Leo McCarey, USA, 
1933, FK

pá 13.18.00 Regenerační centrum Srdíčko Užití čtyř živlů v životě 
s podporou bylinných preparátů, A. Baudyš jr.

19.30 Městské divadlo P5 S. Königgratz: Ještě žiju s věšá−
kem, čepicí a plácačkou, komedie ze života modrých 
andělů, režie: A. Krob, hraje soubor MDKV

19.30 Klub Paderewski Lenka Vychodilová & hudební 
skrumáž divadla Sklep, známá herečka a zpěvačka 
kultovního Divadla Sklep a Malého tanečního orchestru 
Universal se svým sólovým pořadem, tak trochu kabaret 
plný písniček a básniček s typicky sklepáckou poetikou 
pro malé i velké příznivce humoru a parodie

so 14.19.30 Městské divadlo P8 F. Hervé: Mam´zelle Nitouche, 
opereta, Městské divadlo v Ústí n. Labem
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ne 15.15.00 Městské divadlo I. Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupež−
níků, pohádka, režie: T. Dvořák, hraje soubor MDKV

15.00 Divadlo dětí Pohádka o Bacílkovi, KHD
19.30 GH Pupp Mimořádný koncert, A. Dvořák: Requiem, 

H. Šrubařová: soprán, A. Hlasová: alt, M. Olbrzimek: 
tenor, A. Procházka: bas, Český filharmonický sbor 
Brno, sbormistr P. Fiala, dirigent M. Formáček, KSO

út 17. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Živá cesta reiki, MUDr. 
P. Kadleček

19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: Kouzelná flétna 
(zpěvohra pro činoherce), představení se hraje v českém 
jazyce, režie: O. Spišák, hraje soubor MDKV

čt 19. 19.30 Thermal, Velký sál Izerská padesátka, nový maratón 
zábavy se Zdeňkem Izerem, ART 38

19.30 Městské divadlo A. Christie: Past na myši (Mousetrap), 
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
D. Fleischer−Brown, hraje soubor MDKV

19.30 Drahomíra Dalších 10 minut II, režie B. Bertolucci, 
Německo, Velká Británie, 2002, FK

19.30 Husovka Sváťa Karásek Mezi nebem a zemí
pá 20.19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus B (5), 

R.  Strauss: Koncert pro hoboj, L. van Beethoven: 
Symfonie č. 6 F dur, op. 68 "Pastorální," R. Holota: hoboj 
(Slovensko), dirigent M. Košik (Slovensko)

21.00 Husovka Jazz v Husovce
so 21.19.30 E. Kálmán: Hraběnka Marica a Čardášová princezna, 

divadelní inscenace duetů, árií a slavných scén z operet, 
árie a dueta v německém originále, překlad na titulkova−
cím zařízení, spolupráce MDKV a Operního studia 
MPCAD, režie: D. Janota, dirigent: J. Štruncová

ne 22.15.00 Divadlo dětí  Pohádky Ze zahrádky, KHD
po 23.19.30 Klub Paderewski Pavel Dobeš, osobitý muzikant 

s repertoárem plným vtipných písniček založených 
z části i na ostravském dialektu stále zůstává věrný 
kytarové muzice, doprovod kytarista Tomáš Kotrba

út 24. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Živá cesta reiki, 
MUDr. P. Kadleček

19.30 Husovka JOKER (reality schow)
19.30 Komorní scéna “U” P.Q. Enquist: Svržený anděl, 

Divadlo Dagmar
st 25. 19.30 Městské divadlo P7 S. Königgratz: Ještě žiju s věšá−

kem, čepicí a plácačkou, komedie ze života modrých 
andělů, režie: A. Krob, hraje soubor MDKV

čt 26. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Poznání duchovní 
podstaty univerza, V. Gajdoš

19.30 Klub Paderewski Ondřej Konrád & Gumbo, „pořádný 
blues“ v podání jednoho z našich nejvýraznějších hráčů 
na foukací harmoniku Ondřeje Konráda a jeho kapely, 
která vaří z lákavých ingrediencí zvaných blues, jazz, 
funky i rock

19.30 Drahomíra Ať jsi kdekoli, režie K. Zanussi, Polsko 
1988, FK

pá 27.19.30 Lázně I Mimořádný koncert J. S. Bach: Koncert č. 3 
d moll pro 2 housle, Ch. W. Gluck: Iphigenie v Aulidě −  
ouvertura, W. A. Mozart: Koncert pro 2 housle C dur, 
K. 190, L. van Beethoven: Symfonie č. 4, V. Liněckij: 
housle, A. Balek: housle, dirigent W.  Michel (SRN)

ne 29.15.00 Divadlo dětí Chlupatá pohádka, KHD
15.00 Městské divadlo Božena Šimková: Krakonošův klo−

bouk, Divadelní agentura Praha, režie: Jiří Untermüller
Změna programu vyhrazena                  

Sestavila Jitka Arnoldová, 
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

19.30 Klub Paderewski, DERNIÉRA T. Murphy: 
Bailegangangaire aneb Město beze smíchu, příběh tří 
žen o tom, jak město Nechechtov přišlo ke svému 
jménu, v hlavní roli Libuše Balounová, Divadlo Dagmar

so 28.19.30 Městské divadlo P1 PREMIÉRA Alexander Dumas: 
Tři mušketýři, divadelní inscenace románu, režie: 
D. Fleischer−Brown, hraje soubor MDKV
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HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

Hvezdarna.kv@email.cz, www. astropatrola.cz
každý pátek a sobota

19.15 Orion a jeho věrní psi, pořad s umělou 
oblohou, pohádka a je−li jasno, pozorování noční 
oblohy hlavně pro mladší děti od 5 let

20.30 Za drahokamy Orionu, pořad s umělou oblohou, 
pohádka a je−li jasno, pozorování noční oblohy 
pro zájemce starší 10ti let

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131

4. až 26. 2. Výtvarné práce žáků, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388, 

e−mail: gukvolny.cz
Otevírací doba: út až ne 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Česká kresba 16/Petr Štěpán výstava 
z cyklu představujícího tendence současné
kresby, tentokrát tvorba duchovně zaměřená

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, 

e−mail: klubpaderewski@volny.cz
do 26. 2. Lenka Hořínková: Zastavení, obrázky a kresby 

mladé karlovarské autorky z posledních let

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252

Otevřeno st až ne 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

od 12. 2. Znaky měst a rodů Karlovarského kraje,
vernisáž ve středu 11. 2. od 17.00

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

Změna programu vyhrazena              Sestavila Jitka Arnoldová, 
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

do 8. 2. z technických důvodů zavřeno

do 29. 2. z technických důvodů zavřeno

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

LK Mattoni, kontakt 353 586 229
21. až 22. 2. Boží Dar, 32. KARLŮV BĚH, sobota  volně, 

neděle klasicky

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

Klínovec sever tel: 474 396 236, Klínovec jih tel.: 601 283 458
TJ Klínovec tel.: 474 396 463, Boží Dar Neklid tel.: 353 815 119
Boží Dar Novako tel.: 353 815 000 − dětská hřiště, snowtubing
Nové Město tel.: 353 811 591, Pernink tel.: 353 892 456

STOLNÍ TENIS
TJ Slovan, DK Sadov, kontakt 353 568 092

7. 2., 21. 2.  ligové zápasy Slovan A, B, C, divize kraje
TJ Start, tělocvična ZŠ Růžový Vrch

7. 2. ligové zápasy Start A, divize karlovarského kraje

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost: salonek hotelu Marttel, Lidická 12, 

1. patro, kontakt 777 740 223
8. 2. 10.00 2. liga sk. A − 7. kolo

15. 2. 10.00 krajská soutěž II. − 7. kolo
22. 2. 10.00 2. liga sk. A − 8. kolo
Každé úterý a pátek od 18.00 pravidelné tréninky
Změna programu vyhrazena       Sestavila Gabriela Hazuchová, 

odbor školství a tělovýchovy

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

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

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

multifunkční sportoviště s umělými povrchy 
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské 
hřiště, možnost zamluvit si termín.
provoz: po až pá 13.00 až 21.00, so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15.00 až 19.00

BRUSLENÍ
Dostihový areál Dvory, kontakt 353 592 120

HOKEJ
Zimní stadion HC Energie, kontakt 353 449 174

Extraliga:
15. 2. 17.30 HC Energie  − Slavia Praha
20. 2. 17.30 HC Energie  − Plzeň
27. 2. 17.30 HC Energie − Pardubice

NOHEJBAL
SK Liapor, kontakt 353 223 307

únor, mezinárodní turnaj

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

Extraliga st. dorostenky:
17. 2. 17.00 BK Loko  − Gambrinus Brno

8. 2. 11.00 BK Loko  − KP Brno
21. 2. 17.00 BK Loko  − Loko Trutnov
22. 2. 11.00 BK Loko  − Sokol Hradec Králové
Extraliga ml. dorostenky:
14. 2. 16.00 BK Loko  − Sokol Hradec Králové
15. 2. 10.00 BK Loko  − Sokol Nusle
Krajský přebor muži:

7. 2. 19.00 BK Loko  − Jiskra Aš
8. 2. 13.00 BK Loko  − Loko Cheb

Žákovská liga:
7. 2. 15.00 BK Loko  − MUS Strakonice
8. 2. 9.00 BK Loko  − BK Tábor

BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061
III. liga muži:

7. 2. 19.30 BK Thermia  − Nymburk B
8. 2. 11.00 Bk Thermia  − Mladá Boleslav

Krajský přebor muži:
7. 2. 19.30 BK Thermia B  − Loko K. Vary B
8. 2. 11.00 BK Thermia B  − Kraslice

Krajský přebor dorostenci:
21. 2. 19.30 BK Thermia  − S. Kraslice

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), ´

nám. Republiky 4, kontakt 607 601 858
7.2., 21.2. ligové zápasy SKK A, západočeský oblastní 

přebor
14.2., 28.2. ligové zápasy SKK B, karlovarský krajský přebor
7.2., 21.2. ligové zápasy SKK C, karlovarský krajský přebor

TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438
II. liga
14. 2. 10.00 Slavia A  − Slovan Jirkov
28. 2. 10.00 Slavia A  − SKK Kraslice
7. 2., 21. 2. ligové zápasy Slavia B, západočeský oblastní 

přebor
7. 2., 21. 2. ligové zápasy Slavia C, karlovarský krajský přebor

Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením
Bruslení pro školy: po až pá 9.00 až 13.45
Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.45

so 13.00 až 21.00, ne 13.00 až 18.45
Komerční využití: po až pá 19.00 až 21.00
so 9.45 až 12.45, ne 9.45 až 12.45 a 19.00 až 21.00


