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K A R L O VAR S KÉ

Vážení spoluobčané,
dne 20. ledna tohoto roku byl 
schválen rozpočet města Karlovy 
Vary. Tento dokument, který byl 
dlouhou dobu pečlivě připravován 
a konzultován, určuje, jakým 
způsobem bude nakládáno 
s financemi, které má naše město 
k dispozici.
Příjmová část rozpočtu odráží 
reálné možnosti města v oblasti 
získání finančních prostředků 
a podle našich zkušeností je tento 
propočet poměrně přesný, což je 
základem k sestavení reálného 
a splnitelného rozpočtu. Již 
několik let město každoročně 

hospodaří s částkou okolo jedné 
miliardy korun, což lze považovat 
za velmi příznivý trend.
Letošní rozpočet byl koncipován 
jako schodkový, nicméně pouze 
do té míry, kterou je možno bez 
problémů pokrýt z plánovaných 
zdrojů města bez potřeby jakého−
koli zadlužení. I nadále rovněž 
hledáme způsoby, jak schodek 
rozpočtu co nejvíce minimalizovat 
a zároveň ke snížení dojde 
i naplněním některých dotačních 
titulů pro plánované investiční 
akce. 
V tomto směru jsem velmi opti−
mistický, neboť uplynulý rok byl 
pro Karlovy Vary rekordní vzhle−
dem k množství získaných stát−
ních dotací, které přesáhly 170 
milionů korun. Očekávám tudíž, 
že i letos, díky dobré připravenosti 
jednotlivých investičních akcí, 
budeme v tomto směru úspěšní. 
Rovněž na vstup do EU se již nyní 
p e č l i v ě  p ř i p r a v u j e m e  
a chystáme se zúčastnit pilotních 
projektů, ve kterých bychom rádi 
získali další významné dotace. 
Výše plánovaných výdajů v tomto 
roce odpovídá přípravě na reali−

zaci významných  investičních 
akcí a tudíž více než jedna třetina 
celkových výdajů jsou výdaje 
investiční.
Priority rozpočtu jsou v několika 
oblastech, tak jak jsme již dříve 
deklarovali ve svých prohláše−
ních. Jedním z hlavních problémů, 
které řešíme, je nutnost nastarto−
vání rozsáhlejší bytové výstavby 
ve městě. Realizuje se již druhá 
etapa výstavby bytů v Mozartově 
ulici a zároveň už začala výstavba 
dalších 320 bytových jednotek ve 
Staré Roli. Na stavbu průtahu 
městem I/6 jsme pro letošní rok 
vyčlenili částku 90 milionů korun 
a podle posledních informací by 
již také vláda měla mít schváleno 
zapojení státních financí do této 
nezbytné výstavby. Tím se zahájí 
dlouho oddalované, nicméně 
velmi potřebné vyřešení problé−
mu našeho města.
Stranou pozornosti určitě nezů−
stala podpora kultury, sportu či 
rozvoje lázeňství, kde se napří−
klad v předchozích třech letech 
jen na rekonstrukci Mlýnské 
kolonády vynaložilo více než 50 
milionů korun a další práce budou 

letos pokračovat. Několik milionů 
se rozděluje na povinných 
i nepovinných grantech v oblasti 
kultury. Různým karlovarským 
sportovním oddílům byly přiděle−
ny granty ve výši 6 milionů korun, 
významné podpory se dostalo 
karlovarskému vrcholovému 
sportu: extraligovému hokejové−
mu klubu, fotbalistům či basket−
balistkám Lokomotivy Karlovy 
Vary.
Naším cílem je otevřít město 
Karlovy Vary co nejvíce mladým 
lidem a z tohoto důvodu investuje−
me nejen do zkvalitnění využití 
volného času, ale i do školských 
zařízení a pracujeme na projektu 
zřízení fakulty Univerzity Karlovy 
v Karlových Varech, čímž by zde 
byla zastoupena další vysoká 
škola.
Jsem rád, že mohu konstatovat, 
že v posledních letech hospodaří 
město Karlovy Vary v rámci 
makroekonomických ukazatelů 
velmi dobře. Pevně věřím, že 
tento nastolený trend udržíme 
i letošním rozpočtem a prostředky 
budou správně vynaloženy 
k dalšímu rozvoji našeho města.

Mgr. Zdeněk Roubínek

primátor
města

Slovo k rozpočtu

Prvního března uplynulo 100 
let od slavnostního otevření 
největší karlovarské pošty v té 
době s nejlepším a nejmoder−
nějším vybavením (celková 
cena 1.408.760 K).
Budova je postavena v rene−
sančním slohu. Z čelní strany 
výzdobu doplňují čtyři alegoric−
ké sochy, jež představují 
telegraf,  vodní dopravu, 
železnici a poštu. V budově na 
balustrádě v I. poschodí 
s pohledem do hlavní haly je 
umístěna socha představující 
v alegorii poštu.
V průčelí vchodu je umístěna 
busta zakladatele českoslo−
venského státu T.G. Masary− 
ka. Po roce 1951 byla busta 
odstraněna a znovu umístěna 
až v roce 1968. V letech nor−
malizace se ztratila. Ta nynější 
je dílem karlovarského sochaře 
Václava Lokvence.
Budova pošty je národní kul− 
turní památkou I. třídy. Obdoba  
této budovy je postavena 
v Českých Budějovicích a ve 
Vídni.
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V úterý 20. ledna navštívila 
Karlovy Vary delegace Správy 
služeb pro ústřední orgány 
Mongolska. V Karlových Varech 
navštívili členové delegace mimo 
jiné sklárny MOSER a Muzeum 
Becherovky. Na pracovním 
obědě se s nimi sešel primátor 
města Zdeněk Roubínek spolu 
s  t a j emn íkem mag is t rá tu  
Martinem Havlem.

Koncem ledna se primátor města 
Mgr. Zdeněk Roubínek zúčastnil 
jednání Kolegia primátorů, 
které se uskutečnilo v Plzni. Po 
slavnostním přijetí účastníků 
tohoto zasedání následovala 
prohlídka Plzně a dále pracovní 
program, kde se řešila problema−
tika statutárních měst.

Komise pro posouzení a hodno−
cení nabídek na obchodní veřej−
nou soutěž vyhlásila firmu Služby 
Kattenbeck Karlovy Vary, s.r.o. 
za vítěze na zakázku „Zimní 
údržba místních komunikací 

a letní čištění místních komunikací 
ve vlastnictví města Karlovy 
Vary“. Kromě výše nabízené ceny 
byl při posuzování brán zřetel na 
zkušenosti v oboru, technické 
zabezpečení či využívání místních 
pracovních sil.

V důsledku nepříznivého počasí 
došlo v některých regionech 
Německa k záplavám. Mezi 
postižená místa patřilo i partner−
ské město Karlových Varů 
Baden−Baden. Zde muselo být 
evakuováno několik desítek osob. 
Ke ztrátám na životech občanů 
naštěstí nedošlo, nicméně škody 
na majetku se pohybují řádově ve 
statisících Euro. Primátor města 
se o celou situaci velmi zajímal a 
telefonicky nabídl partnerskému 
městu případnou pomoc.

Rada města na svém jednání 
schválila odpověď Ministerstvu 
životního prostředí na návrh 
stanovení chráněného ložiskové−
ho území kaolínu Počerny 

a Rybáře. Zatímco s prvním 
návrhem, který znamená zmenšit 
stávající území vymezené pro 
těžbu kaolínu v Počernech, město 
Karlovy Vary souhlasí, druhou 
část odmítá. V té se požaduje 
rozšíření stávajícího chráněného 
ložiskového území v Rybářích. 
Podle územního plánu je ovšem 
toto území určeno k bydlení 
městského typu.

Společnosti EUBE a.s. a Metro− 
stav a.s. otevřou na přelomu 
m ě s í c e  b ř e z n a  a  d u b n a  
v Karlových Varech informační 
kancelář, kde bude možno se 
seznámit s konkrétními informa−
cemi o možnostech získat byt 
v nově připravované výstavbě 
320 bytových jednotek ve Staré 
Roli a zároveň zde uzavřít 
i smlouvu. Adresu této kanceláře 
a další podrobnosti se dozvíte 
z denního tisku.

Mgr. Jakub Kaválek, 
tiskový mluvčí města

Do rozpočtu města byly 
zahrnuty pouze nejnutnější 
běžné výdaje a kapitálové 
výdaje v té výši, jakou je 
město Karlovy Vary v roce 
2004 schopno financovat. 
Přes tuto skutečnost Zastupi− 
telstvo města Karlovy Vary 
svým usnesením uložilo radě 
města přehodnotit a snížit 
běžné výdaje.
Mimo běžných a kapitálových 
výdajů má město povinnost 
v roce 2004 splatit do státního 
rozpočtu návratnou finanční 
výpomoc na rozvoj bydlení ve 
výši 15.000 tis. Kč.
V návrhu rozpočtu se příjmová 
část navýšila o schválené 
dotace ze státního rozpočtu 
ve výši 76 mil. Kč. O tuto 
částku se snížila potřeba 
čerpání výdajů z prostředků 
města.
Na výši plánovaných výdajů 
se výrazným způsobem 
projevuje to, že v roce 2004 
dojde k zahájení realizace 
dlouho plánovaných větších 
investičních akcí. Je to v ob−
lasti dopravní infrastruktury, 
v oblasti budování sportovišť 
a v oblasti občanské vybave−
nosti (bytová výstavba).  
V tomto směru je možno 
charakterizovat plány města 
za extenzivní se zvýšenými 
nároky na financování. Výše 
investičních výdajů v návrhu 
rozpočtu v částce 494 mil. Kč 
tvoří cca 40% celkových 
výdajů rozpočtu, což je 
mnohem vyšší, než procento 
investičních výdajů v minulých 
letech. Výše navrhovaných 
běžných výdajů je takřka 
totožná se srovnatelnou 
částkou rozpočtu roku 2003.
V úvahu je nutno vzít i to, že 
rozpočet města v roce 2004 
bude zřejmě ovlivněn i inte−
grací České republiky do 
Evropské unie.

Ing. Miroslava Knapová, 
vedoucí odboru 

financí a ekonomiky

Nad rozpočtem 
pro letošní rok

Novela zákona o daních z příjmů, 
která nabude účinnosti od 
1. ledna 2004 obsahuje i nové 
ustanovení, které upravuje 
minimální základ daně a tím 
i minimální daň. Toto ustanovení 
se poprvé použije za zdaňovací 
období 2004.
Minimální základ daně se týká 
pouze poplatníků s příjmy podle 
§ 7 odst.1 písm. a) až c) zákona 
č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, 
ve znění dalších předpisů (dále 
jen " zákon") a to s příjmy

− ze zemědělské výroby, lesního 
a vodního hospodářství

− ze živností
− z jiného podnikání podle 

zvláštních předpisů
a musí být uplatněn, jestliže 
celkový základ daně (§ 5, 23 
zákona je nižší než minimální 
základ daně nebo poplatník 
vykazuje ztrátu. Prakticky to 
znamená, že pokud poplatník má 
několik druhů příjmů např. ze 
zaměstnání, z pronájmu a ze 
živnosti, musí uplatnit minimální 
základ daně tehdy, jestliže součet 
všech dílčích základů daně − tedy 
celkový základ daně z příjmů 
fyzických osob je menší než 
minimální základ daně stanovený 

pro příslušný rok.
Pro zdaňovací období 2004 bude 
činit roční minimální základ daně 
po zaokrouhlení 101.000 Kč, 
tomu odpovídá daň u poplatníka, 
který neuplatňuje, kromě základní 
položky snižující základ daně 
(38.040 Kč), jinou další položku 
podle § 15 zákona, částka ročně 
9.435 Kč.
Kromě toho byly z povinnosti 
minimální daně vyloučeny určité 
skupiny poplatníků, jedná se 
např. o poplatníka:

− kterému byla stanovena daň 
paušální částkou,

− kterému náleží rodičovský 
příspěvek a to i po část zda−
ňovacího období,

− kterému náležel příspěvek při 
péči o blízkou nebo jinou 
osobu podle zvláštního předpi−
su a to i po část zdaňovacího 
období,

− který je poživatelem starobní−
ho důchodu, plného invalidní−
ho důchodu nebo částečného 
invalidního důchodu,

− který na počátku zdaňovacího 
období nedovršil věk 26 let a 
který se v souladu se zvláštním 
právním předpisem soustavně 
připravuje na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným 
výcvikem,

− který ve zdaňovacím období 
podá daňové přiznání podle 
§ 38gb zákona a který do 
konce téhož zdaňovacího 
období neukončil podnikatel−
skou činnost.

Ustanovení o minimální dani 
neplatí také u poplatníka ve 
zdaňovacím období:
a) ve kterém zahájil nebo ukončil 
podnikatelskou činnost,
b) bezprostředně následujícím po 
zdaňovacím období, ve kterém 
zahájil podnikatelskou činnost.
Minimální základ daně, zaokrou−
hlený na celé stokoruny dolů, se 
nesnižuje o položky odčitatelné 
od základu daně, uvedené v § 34 
zákona (tj. daňovou ztrátu 
a odpočty ze vstupní ceny nově 
pořízeného hmotného majetku).
Daňovou ztrátu, dosaženou ve 
zdaňovacím období, ve kterém 
byl stanoven minimální základ 
daně, lze uplatnit v následujících 
zdaňovacích obdobích (podle 
§ 34 zákona).

Ing. Dana Bošinová, zástupce 
ředitele Finančního úřadu

v Karlových Varech  

MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ U DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
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Dvoustranu o rozpočtu z pod−
kladů odboru financí a ekono−
miky sestavila Haka. Vedoucí 
oddělení rozpočtu Ing. Jiřina 
Stolínová
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104 garsoniér, 28 bytů 1+1 
a 8 bytů 1+2 pro vozíčkáře, 
čekatelů na umístění 595.
Domy s byty zvláštního určení 
(domy s pečovatelskou službou 
DPS) 4 domy s 168 byty, maxi−
mální kapacita 214 osob, čekatelů 
na přidělení bytu 29.
dávky sociální péče
Na dávkách sociální péče bylo 
vyplaceno 92 mil. Kč (14 mil. Kč 
r. 1997, 27 mil. Kč r. 1998, 48 mil. 
Kč r. 1999, 63 mil. Kč r. 2000, 
66 mil. r. 2001, 74 mil. r. 2002)
Zdravotně sociální oblasti poskyt−
lo město účelové dotace ve výši 
2 mil. Kč (386 tis. Kč. r. 1997, 899 
tis. Kč r. 1998, 900 tis. Kč r. 1999, 
1,16 mil. Kč r. 2000, 1,6 mil. Kč 
r. 2001, 1,7 mil. Kč r. 2002).
Město zajišťuje provoz 3 klubů 
důchodců, na které přispívá ročně 
částkou kolem 200 tis. Kč.

Marie Voběrková, 
vedoucí odboru

ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ 
PODPORY

vyplatil 412.055.276 Kč, z toho 
158 mil. Kč na přídavky na děti, 
98 mil. Kč na rodičovský příspě−
vek, 80mil. Kč na sociální přípla−
tek.
Jedná se o čísla za celý bývalý 
okres, ke K. Varům patří i kontakt−
ní místa Ostrov, Nejdek, Toužim 
a Žlutice.

Ing. Sylva Houdková, 
vedoucí odboru

ODBOR ARCHITEKTURY 
A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Zažádáno bylo o více než 195 mil. 
Kč ze státního rozpočtu a Státních 
fondů, zajištěny byly dotace ve 
výši 174,895 mil. Kč. Z toho 
dotace pro akce bytové výstavby 
ze Státního fondu rozvoje bydlení 
ve výši 157,3 mil. Kč lze čerpat 
v období tří let od podpisu smlou−
vy.

Ing. Jan Humplík, 
vedoucí odboru

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ 
ÚŘAD

V souvislosti s reformou veřejné 
správy se územní obvod obecní−
ho živnostenského úřadu (dále 
jen ObŽÚ) rozšířil k 1. 1. 2003 
o územní obvody ObŽÚ Nejdek, 
Toužim a Žlutice. To znamená, že 
provádí v plném rozsahu výkon 
státní správy nejen pro město 
Karlovy Vary, ale pro dalších 
38 obcí a 1 území vojenského 
újezdu.
K 31. 12. 2003 eviduje 35.112  
podnikatelů, z toho:
fyzických osob 17.245
právnických osob 2.036
fyzických osob zahraničních 330 
právnických osob zahraničních 4 

Milí čtenáři, před lety jsme Vám 
nabídli statistiku, ze které jste se 
dozvědě l i  za j ímavá  č í s l a  
o fungování magistrátu města 
v uplynulém roce. Setkala se 
u Vás s kladným ohlasem, proto 
jsme se ji rozhodli přinést i letos. 
Statistika roku 2003 se však nedá 
srovnávat s rokem 2000, neboť od 
té doby přibyla na našem úřadu 
řada nových agend v souvislosti 
s novým správním zřízením.
Doufáme, že každý z Vás v tomto 
přehledu nalezne něco zajímavé−
ho.                  −red

ODBOR PRÁVNÍ 
Karlovarská radnice obdržela 
v loňském roce od občanů celkem 
4 podání označené jako petice, 
avšak pouze dvě z nich splňovaly 
náležitosti.
První petice poukazovala na 
rušení nočního klidu hlukem, který 
vzniká při provozu restauračního 
zařízení California club v Tyršově 
ulici a Na Vyhlídce v Karlových 
Varech  a byla podána občany 
okolních domů.
Druhá petice směřovala proti 
sloučení mateřské školy v ulici 
U Brodu, lokalita Tašovice, 
Karlovy Vary s mateřskou školou 
v ul. Komenského, lokalita Doubí, 
Karlovy Vary a zaslali ji rodiče 
dětí.
Jak je uvedeno výše dvě podání 
nesplňovala náležitosti dle 
zákona č. 85/1990 Sb. o právu 
petičním a týkala se jednak 
systému parkování v ulicích 
Koptova, Foersterova a K. Čapka 
v Karlových Varech a jednak 
požadavku občanů ulic K Letišti 
a Na Vrchu o instalaci zpomalova−
cích prahů.
Magistrát města obdržel celkem 
32 žádostí o informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb. V jednom případě 
bylo poskytnutí informace odmít−
nuto. Proti tomuto rozhodnutí 
nebylo žadatelem podáno odvo−
lání.
Celkové náklady na poskytnutí 
požadovaných informací byly 
vyčísleny částkou 3.386,50 Kč 
a byly dle zákona vyúčtovány 
žadatelům.

JUDr.Tomáš Ficner, Ph.D., 
vedoucí odboru

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na území města hlášeno 12.067 
občanů starších 60 let (údaj 
z evidence magistrátu).
Zařízení sociální péče
Domov důchodců 20 lůžek 
a jedno lůžko pro přechodný 
pobyt, čekatelů na umístění 12.
Domov penzion pro důchodce 
176 lůžek ve 140 bytech, z toho 

Živností celkem 35.112, z toho:
volných 24.193, tj. 68,9%
řemeslných 6.422, tj. 18,3%
vázaných 3.150, tj. 8,9%
koncesovaných 1.338, tj. 3,8%
provozovaných průmysl. 
způsobem 9, tj. 0,02%
celkem 35.112
Fyzickým osobám bylo vydáno 
celkem 28.300 živnostenských 
oprávnění, z toho: 19.026 pro 
živnosti volné, 5.609 pro řemesl−
né, 2.622 pro vázané a 1.043 pro 
koncesované.
Právnickým osobám bylo 
vydáno celkem 6.812 živnosten−
ských oprávnění, z toho: 5.167 
pro živnosti volné, 813 pro řeme−
slné, 528 pro vázané, 295 pro 
koncesované a 9 pro provozování 
živnosti průmyslovým způsobem.
V roce 2003 ObŽÚ vydal:
* 2.175 nových živnostenských 
listů, z toho: 590 právnickým 
osobám, 1.515 fyzickým osobám 
a 70 zahraničním fyzickým 
osobám,
* 64 nových koncesních listin, 
z toho: 18 právnickým osobám, 
45 fyzickým osobám a l zahranič−
ní fyzické osobě,
* 452 rozhodnutí o zrušení živnos−
tenského oprávnění na žádost 
podnikatele, z toho: 75 právnic−
kým osobám, 365 fyzickým 
osobám a 12 zahraničním fyzic−
kým osobám,
* 2.174 přerušení provozování 
živnosti, z toho: 124 právnickým 
osobám, 2.043 fyzickým osobám 
a 7 zahraničním fyzickým oso−
bám,
* 1.680 změnových živnosten−
ských listů a koncesních listin,
* 399 živnostenských listů 
a koncesních listin v důsledku 
změny právních prředpisů,
* 172 osvědčení o platnosti 
živnostenského oprávnění, 
* 1.522 oznámení o zaevidování 
zahájení nebo ukončení činnosti 
v provozovně,
* 220 oznámení o zaevidování 
změn statutárních orgánů práv−
nických osob,
* 339 oznámení o zaevidování 
změn odpovědných zástupců,

* 812 výpisů ze živnostenského 
rejstříku 
Správní poplatky
Za vydané živnostenské listy, 
koncesní listiny včetně jejich 
změn a další právní úkony bylo 
vybráno celkem  2.719.100 Kč.
Při kontrolní  činnosti bylo:
* provedeno 654 kontrol podnika−
telů, z toho 506 na dodržování 
živnostenského zákona, 50 podle 
zákona na ochranu spotřebitele a 
98 bylo zaměřeno na prodej 
tabákových výrobků,
* uskutečněno 73 zkoušek 
znalosti českého jazyka prodejců, 
kteří nejsou občané ČR nebo SR,
* uloženo 14 pokut ve správním 
řízení a 180 pokut v blokovém 
řízení,
* sankčně zrušeno 109 živnosten−
ských oprávnění,
* řešeno 7 stížností a 72 podnětů 
týkajících se podnikatelů.

Bc. Jaroslava Jirkovská,
vedoucí odboru

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 
A HOSPODÁŘSKÝ

V roce 2003 bylo prodáno celkem 
159 domů, z toho 101 byt. domů 
podle „Pravidel“, 57 byt. domů 
podle zákona č. 72/1994 Sb. 
a 1 nebytový dům.
Při majetkoprávním vypořádání 
byly celkem uzavřeny 4 kupní 
smlouvy na prodej pozemků 
a staveb, 11 kupních smluv na 
koupi pozemků a staveb, 1 smlou− 
va darovací, 7 směnných smluv, 
33 smluv na věcná břemena 
a uzavřeny 2 restituce.
Na pronájem nebytových prostor 
bylo celkem uzavřeno 45 nájem−
ních smluv a 256 uzavřených 
dodatků k nájemním smlouvám 
na nebytové prostory.
Na prodej pozemků bylo uzavře−
no 115 kupních smluv a 101 
nájemních smluv na pronájem 
pozemků.
V roce 2003 bylo přiděleno 
34 bytů schválených RM a ZM, 
z toho na vlastní náklady celkem 
6 bytů a na vyklizovací výměr byl 
přidělen 1 byt.

Ing. Stanislav Hubka, 
vedoucí odboru

Jaký byl uplynulý rok na magistrátu
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ODBOR FINANCÍ 
A EKONOMIKY

Oddělení místních poplatků
Registrováno bylo 834 rybářů, od 
kterých byly vybrány poplatky za 
rybářské lístky ve výši 62.040 Kč.
Od 4.457 majitelů psů bylo 
vybráno 2.019.588 Kč.
Provozovatelé 285 ubytovacích 
zařízení uhradili poplatek z ubyto−
vací kapacity v celkové výši 
1.487.105 Kč.
Poplatek za lázeňský nebo 
r e k r e a č n í  p o b y t  v e  v ý š i  
17.476.564 Kč byl odveden 262 
plátci.
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství (cca 534 předzahrá−
dek, míst předsunutého prodeje 
a parkovacích míst a 674 poplatní−
ků ostatního užívání veřejného 
prostranství tj. např. lešení, 
ohrady aj. stavební zařízení) 
v celkové výši 10.958.449 Kč 
uhradilo 1.208 poplatníků.
Od 35 provozovatelů hracích 
přístrojů bylo vybráno za místní 
poplatky z 407 přístrojů 9.460.818 
Kč.          

Ing. Miroslava Knapová, 
vedoucí odboru

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Matrika
počet dětí narozených v Karlo− 
vých Varech 923
počet osob zemřelých v Karlo−
vých Varech 791
počet uzavřených manželství 
v Karlových Varech 288 (z toho 16 
sňatků uzavřeno církevní formou)
rozvody zapsané do matričních 
knih 212
vystavování duplikátů matričních 
dokladů:
rodný list 129 pro cizinu, 
1016 pro ČR
úmrtní l ist  33 pro cizinu, 
148 pro ČR
oddací l ist 35 pro cizinu, 
157 pro ČR.
vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství 32
zápis matričních událostí občanů 
ČR nastalých v cizině do Zvláštní 
matriky v Brně 59.
Evidence obyvatel
cestovní doklady (pasy):
podáno žádostí . . . . . . . . 6.503
vydáno . . . . . . . . . . . . . . 7.246
z toho dětem do 15 let . . . 1.509
ztraceno . . . . . . . . . . . . . . . 434 
odcizeno . . . . . . . . . . . . . . . . 59
odňato . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
zrušeny z jiného důvodu . . . . 28
občanské průkazy:
počet žádostí . . . . . . . . . 11.178
vydáno . . . . . . . . . . . . . 10.986
z toho prvních (pro 15ti leté) 663
důvody vydání průkazu:
změna trvalého pobytu . . 2.965

změna rodinného stavu . . 1. 286
odcizení . . . . . . . . . . . . . . . 419
ztráta . . . . . . . . . . . . . . . . 1.689
poškození nebo zničení . . . . 49
ztráta platnosti . . . . . . . . . 3.029
zrušeno celkem . . . . . . . . . 705
z toho: z důvodu úmrtí  660
jiné důvody . . . . . . . . . . . . . . 17
ukončení pobytu na území ČR 16
pozbytí státního občanství ČR 12
Oddělení přestupků
Nově bylo oznámeno celkem 
4.908 přestupků, z roku 2002 
přešlo k vyřízení 608 přestupků.
Počet dosud nezpracovaných 
přestupků, přecházejících do 
r. 2004 byl 1.391.
Na pokutách uloženo celkem 
3.904.350Kč
Nejvíce přestupků řešil odbor 
dopravy.
Na odbor vnitřních věcí bylo 
oznámeno 1.726 přestupků, 
z toho projednáno a pravomocně 
ukončeno celkem 1.058.
Nejvíce bylo vyřízeno přestupků 
na úseku občanských průkazů 
a majetkových přestupků.  
U majetkových přestupků, zejmé−
na krádeží, byl zaznamenán 
nárůst počtu oznámených přípa−
dů v závislosti na  rozšiřování sítě 
hypermarketů a na změně trestní−
ho zákona, která přesunula 
některé majetkové trestné činy do 
oblasti přestupků.

Ing. Jindřiška Gallová, 
vedoucí odboru

ODBOR DOPRAVY
Na údržbu a čištění 421 km 
vozovek (z toho silnice I. třídy 
41 km, II. tř. 95 km a III. tř. 285 km) 
a 756 km chodníků vynaloženy 
finanční prostředky ve výši 7.419 
tisíc Kč, na zimní údržbu 296 km 
komunikací včetně posypových 
hmot 11.185 tisíc Kč, údržbové 
práce na vozovkách a chodnících 
10.028 tisíc Kč,  na obnovu 
vodorovného dopravního značení 
1.039 tisíc Kč a na údržbu svislé−
ho dopravního značení 1.629 tisíc 
Kč (ve městě je instalováno 1.500 
dopravních značek, oprava jedné 
poškozené značky stojí cca 1.000 
Kč, osazení nové cca 3,5 − 4 tisíce 
korun, vodorovné značení na 
komunikacích je obnovováno 
pravidelně vždy po jednom až 
dvou letech), na opravu a údržbu 
veřejného osvětlení 8.200 tisíc Kč 
(ve městě rozmístěno 6.575 
světelných míst).
Na místních komunikacích města 
bylo povoleno umístit 278 velko−
objemových kontejnerů, 107 
lešení, bylo povoleno provést 502 
výkopových prací v komunikaci, 
z nichž bylo 243 způsobeno 
odstraňováním havárií rozvodů 

. . . . .

inženýrských sítí.
Na silnicích II. a III. třídy povolil 
odbor dopravy provést 75 výko−
pových prací, z nichž bylo 28 
způsobeno odst raňováním 
havárií rozvodů inženýrských sítí.
Odbor dopravy vydal 21 staveb−
ních povolení pro stavby místních 
komunikací (opravy, rekonstruk−
ce) a 1 stavební povolení ve 
věcech stavby silnic II. a III. třídy.
Městská hromadná doprava
Prodáno 2.306.252 jízdenek, 
z toho u řidičů 399.370, z toho 
v prodejních automatech Merona 
36.917, z toho 3.045 jízdenek 
jednodenních a 5.603 týdenních. 
Vydáno 42.306 průkazek měsíč−
ních, 45.904 průkazek žákov−
ských, 39.327 průkazek pro 
důchodce, 6.192 čtvrtletních 
a 1.401 průkazek pololetních. 
Dále vydáno 3.701 průkazek pro 
dárce krve, 135 průkazek pro psy 
a vybráno na pokutách 319.660 
Kč.
Přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu
projednáno bylo celkem 1571 
přestupků a za prokázané delikty 
byly uloženy pokuty v celkové výši 
3.122.700 Kč.
Registr vozidel
Celkem bylo provedeno 38.391 
změn, z toho například:
prvně zaregistrováno 2.995 
motorových a přípojných vozidel, 
2.831 změn registračního místa, 
1.052 změn odhlášení mimo 
obvod K. Vary, 976 vozidel bylo 
vyřazeno, odsouhlaseno 97 
přestaveb vozidla, 2.057 nově 
vystavených technických průka−
zů, 1.048 vozidel dočasně vyřa−
zeno, 4.828 změn vlastníka 
motorového vozidla, 1.020 
schválení technické způsobilosti 
jednotlivě dovezeného vozidla. 
Do zahraničí bylo vyvezeno 
8 vozidel, bylo vydáno 12.700 ks 
osvědčení o registraci motoro−
vých a přípojných vozidel, u 87 
vozidel byl proveden zápis 
odcizené apod.
Registr řidičů
Celkem bylo provedeno 44.044 
změn, z toho například: vydáno 
4.385 řidičských průkazů, 936 
mezinárodních řidičských průka−
zů, 5.098 změn v řidičských 
průkazech apod.
Dále zkušební komisaři provedli 
v autoškolách celkem 2.380 
zkoušek u žadatelů o řidičské 
oprávnění (motocykl, osobní 
automobil, traktor, nákladní 
automobil, autobus a přípojná 
vozidla).

Ing. Milan Novák, 
vedoucí odboru 

ODBOR ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Městská zeleň
Rozloha travnatých ploch na 
území města činí cca 120 ha 
(z nich je 10 ha trávníků v centrál−
ních parcích: Smetanovy sady, 
Dvořákovy sady, park u Letního 
kina atd. a dalších 110 ha předsta−
vují další sekané travnaté plochy). 
Výměra ostatních ploch zeleně 
(nesekané plochy s keři a stromy) 
činila cca 72 ha. Na promenádách 
bylo 256 mobilních palem.
Ve městě sloužilo k odpočinku 
cca 400 laviček (včetně těch 
umístěných u dětských hřišť). 
V prostoru lázeňských lesů mohli 
jejich návštěvníci usednout na 
cca 300 lavičkách umístěných 
podél 120 km udržovaných 
promenádních cest a stezek. 

Ing. Stanislav Průša, 
                            vedoucí odboru

ODBOR  INVESTIC
Bylo realizováno 26 stavebních 
akcí (investice, rekonstrukce, 
opravy) v těchto oblastech: 
historický majetek města (koloná−
dy), bytový fond, inženýrské sítě, 
komunikace a školská zařízení.
Celkové náklady vynaložené 
městem prostřednictvím odboru 
investic činily cca 200 mil. Kč.
Mezi nejdůležitější akce patří:
bytová výstavba v Mozartově ulici 
(16 bytových jednotek) 30 mil. Kč
bytová výstavba v Mozartově ulici 
(51 bytových jednotek) 100 mil. 
Kč (zahájeno v říjnu)
pěší zóna T.G. Masaryka 95 mil. 
Kč (zahájeno v listopadu)
rekonstrukce Mlýnské kolonády 
27 mil. Kč
přestavba Vřídelní kolonády 
5,1 mil. Kč
oprava s t řechy Lázně I I I  
25 mil. Kč
rekonstrukce ZŠ Dukelských 
hrdinů 30 mil. Kč
inženýrské sítě Rolavská a Palac−
kého ulice 17 mil. Kč
oprava domu Krušnohorská 
866/2 11,6 mil. Kč
celková rekonstrukce hrobnické−
ho domku 6,3 mil. Kč
vyzdívka spalovací pece kremato−
ria 2 mil. Kč
rekonstrukce spojovacích chodeb 
ZŠ Poštovní 3,5 mil. Kč
osobní výtah ZŠ a ZUŠ Šmeralo−
va 4,7 mil. Kč
sociální zařízení ZŠ Truhlářská 
1,9 mil. Kč
izolace proti vlhkosti ZŠ Libušina 
1,8 mil. Kč        

  Ing. Daniel Riedl, 
vedoucí odboru

Jaký byl uplynulý rok na magistrátu
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ODBOR ŠKOLSTVÍ 
A TĚLOVÝCHOVY

Školská zařízení navštěvovalo: 
1.232 dětí 17 mateřských škol, 
4.721 žáků 13 základních škol.
V mateřské škole Krušnohorská 
16, byla od 1. 9. 2003 otevřena 
třída pro integrované děti, která je 
v současné době jediná na území 
města Karlovy Vary.

František Řezáč, 
vedoucí odboru

STAVEBNÍ ÚŘAD
Vydáno celkem 642 stavební 
povolení, z toho 292 na budovy 
bytové, 164 na nebytové, 50 na 
stavby zlepšující životní prostředí 
a 136 ostatních. Přičemž v 264 
případech se jednalo o novou 
výstavbu (73 bytových a 57 
nebytových budov, 30 staveb 
zlepšujících životní prostředí a 
104 ostatních). Vznikne v nich 
428 bytů. Povoleno bylo 20 změn 
dokumentace staveb, nástaveb 
a přístaveb, díky nimž vznikne 
nově dalších 119 bytů.
Zrušeno 14 bytů, z toho ve dvou 
případech z důvodu odstranění 
stavby pro bydlení nebo její části 
a ve 3 došlo ke sloučení bytů 
stavebními úpravami.
Příjmy stavebního úřadu za rok 
2003:
stavební archiv 
kopírování 43 690 Kč
řízení 
správní poplatky 2 121 500 Kč
pokuty − vydaná rozhodnutí 
v právní moci 151 500 Kč
Celkem 2 316 690 Kč
Na sankcích vybráno 720 078 Kč

Ing. Ivana Doubová, 
vedoucí úřadu

ODBOR KANCELÁŘ 
PRIMÁTORA

Oddělení krizového řízení
Sbory dobrovolných hasičů
Stará Role
Při  požárech a ž ive lných 
pohromách odpracováno 246 
hodin s průměrem 8 členů 
výjezdové jednotky na zásah. Při 
pohotovostech odslouženo 62 
hodin.
Tašovice
výjezdy zásahové jednotky 
k požárům − louka a les Březová  
Háje, lázeňské lesy dvakrát, 
louka Stará Role, plynový kotel 
v Cihelnách, skládka Božičany, 
les Počerny, les Cihelny, les Hory. 
Další zásahy při úniku plynu, 
úniku oleje na silnici, odstraňová−
ní padlého stromu.
Civilní služba
evidováno 352 žádostí
ukončilo výkon služby 74
nastoupilo výkon 78
vykonává 94

zbývá vykonat službu 283
z toho:  základní VS 258
vojenská cvičení 25
vysokoškoláci 7
Partnerská města
Započaty kontakty s lázeňským 
městem Varberg ve Švédsku, 
letos je připravováno uzavření 
partnerské smlouvy.
Ze všech čtyř partnerských měst 
byly zaslány dětské výkresy na 
výstavu v Muzeu Zlatý klíč 
konanou na téma: „Partnerská 
města Karlových Varů očima 
dětí“.
Z Carlsbadu v Kalifornii přijel na 
6 dní na MFF do Karlových Varů 
režisér Dan Hare, který má 
v úmyslu pořádat malý festival 
českých filmů v Carlsbadu a okolí. 
Do Carlsbadu byl zasílán v říjnu 
ú č a s t n ý  d o p i s  p r i m á t o r a  
v souvislosti s ničivými lesními 
požáry v okolí našeho partnerské−
ho města.
Z Kusatsu v Japonsku přijela 
v květnu 30ti členná skupina 
občanů vedená s taros tou 
Takashi Nakazawou na 3 dny do 
Karlových Varů, sešli se zde 
i s japonským velvyslancem. Od 
dubna je členem KSO mladý 
japonský hudebník Fumihito 
Terada pocházející z města 
Maebashi nedaleko Kusatsu, 
který u nás nastoupil svou 
hudební dráhu. V červenci opět 
pobývala v Karlových Varech 
malá skupinka kusatských 
studentů.
Tradičně nejvíce aktivit bylo 
organizováno s oběma našimi 
německými partnerskými městy: 
Baden−Baden a Bernkastel−Kues.
U příležitosti Zahájení lázeňské 
sezóny se stali našimi čestnými 
občany paní Helga Verspohl 
z Baden−Badenu (jako první 
čestná občanka) a pan René 
Achtermann z Bernkastelu−Kues 
za své mimořádné zásluhy 
o posílení partnerství mezi občany 
našich měst.
Významným úspěchem naší letité 
spolupráce s oběma německými 
městy (již od r. 1990) bylo ocenění 
v soutěži o nejlepší česko−
německé partnerství, kdy Karlovy 
Vary byly vybrány z celkově 65 
přihlášených mezi nejlepších 10 
hned dvakrát, jak s Baden−Baden, 
tak i s Bernkastel−Kues.
Do našich partnerských měst 
v Německu se s příspěvkem 
města podívaly a uskutečňovaly 
společné kulturní projekty skupiny 
studentů a studentek z Prvního 
českého gymnázia Karlovy Vary, 
Karlovarského pěveckého sboru, 
žáci a učitelé ze ZŠ a ZUŠ Karlovy 

Vary ve Šmeralově ulici, učitelé 
z Obchodní akademie a VOŠ CR 
Karlovy Vary v souvislosti 
s evropským projektem Sokrates.
V Baden−Badenu se uskutečnila 
začátkem listopadu výstava 
fotografií ze společných aktivit 
i velice úspěšný Kulturní večer 
Karlových Varů v souvislosti 
s pětiletým výročím podepsání 
partnerské smlouvy mezi našimi 
městy.
Z obou měst k nám přijeli jejich 
občané na pobyt s programem 
nebo na soukromé 14−denní 
lázeňské pobyty.
Podrobné informace o aktivitách 
s našimi partnerskými městy jsou 
vyvěšeny  na internetové adrese 
www.mmkv.cz.

Mgr. Johana Vydrová, 
vedoucí odboru

ODBOR LÁZEŇSTVÍ, 
KULTURY A PAMÁTKOVÉ 

PÉČE
Poskytnuto dotací na divadlo, 
hudbu, film, tanec a výtvarné 
umění 5 mil. Kč.
Na území města působí cca sedm 
uměleckých agentur, tři profesio−
nální, několik amatérských 
divadelní souborů, filmový klub, 
několik spolků a souborů lidové 
kultury.
Hlavní kulturní akce nadregionál−
ního významu: zahájení lázeňské 
sezóny, Mezinárodní filmový 
fest iva l ,  Jazzový fest iva l ,  
Tourfilm, Mezinárodní pěvecká 
soutěž A. Dvořáka, Mladé 
pódium, Festival staré hudby, 
Folklórní festival, Den památek, 
ART kontakt,  Mezinárodní 
a s t r o n o m i c k ý  w o r k s h o p ,  
Kočárový příjezd vánoc, Den 
studentů, Den seniorů atd.
Návš těvnos t  ku l tu rn ích  
zařízení
Hvězdárna
22 akcí pro 1.555 dětí
27 hromadných výprav a exkursí 
pro 855 návštěvníků
29 kroužky pro 175 osob
37 pořadů pro 366 návštěvníků
48 pozorování pro 946 návštěvní−
ků
16 akcí ke dnům dětí, seniorů aj. 
pro 275 návštěvníků
celkem akcí 179, pro 4.172 osob
počet přístupů na www.astropat−
rola.cz od 1. února 2.550
průměrný počet návštěvníků 
každý uplynulý den roku 13,91
průměrný počet návštěvníků na 
jednu  akci 23,31
celkové vstupné vybrané za rok 
27.420 Kč
Krajská knihovna
168.306 (166.927 v r. 2002)
čtenářů 14.274 (13.418 v r. 2002)

dětí 3.780 (3.919 v r. 2002)
výpůjček 716.699 (687.598 
v r. 2002)
Karlovarský symfonický orchestr
počet koncertů 172 (189 v r. 2002)
návštěvnost 39.270 osob (42.300 
v r. 2002)
Městské divadlo (k pololetí 2003)
počet představení 141 (227 
v r. 2002)
návštěvnost 35.799 osob (37.093 
v r. 2002)
Karlovarské muzeum
Nová louka 6.186 (7.360 
v r. 2002)
Zlatý klíč 9.406 osob (7.377 
v r. 2002)
Galerie umění
14.916 osob (10.508 v r. 2002)

Jiří Jeřábek, 
vedoucí odboru

MĚSTSKÁ POLICIE
Událos t í  33 .744,  ne jvě tš í  
zastoupení má kontrolní činnost, 
veřejný pořádek a doprava.
Přestupků 13.490, pokutou bylo 
řešeno 10.143, domluvou 2.564 
a 783 postoupeno správnímu 
orgánu.
Bylo uloženo pokut celkem za 
více jak 3 mil. Kč, čtvrtinu z této 
sumy tvoří pokuty na místě 
nezaplacené 955.900 Kč.  
Polovinu dlužné částky lidé platí 
v zákonem stanovené lhůtě, popř. 
je vymožena. Zbytek se nadále 
vymáhá.
Doprava
Bylo vypsáno 1.606 výzev pro 
n e p ř í t o m n é h o  p a c h a t e l e  
přestupku a v 7.342 případech 
bylo použito technické zařízení 
k zabránění odjezdu vozidla (tzv. 
botiček).
Celkem je evidováno 439 
přestupků řešených v blokovém 
řízení. Sankce dosáhly částky 
166.400 Kč.
Do útulku bylo strážníky umístěno 
171 psů. Celkem bylo odchyceno 
202 zvířat.
V rámci doručování 297 písem−
ností bylo provedeno 584 úkonů 
a ve 174 případech se písemnost 
podařilo doručit.
Strážníci předali svým kolegům 
z PČR 112 případů s podezřením 
na spáchání trestného činu. 
V rámci toho bylo zadrženo 55 
pachatelů trestné činnosti. Dále 
bylo nalezeno 22 hledaných osob 
a 7 vozidel.
Městským kamerovým systémem 
bylo zachyceno 1.896 případů 
vyžadujících zásah hl ídky. 
V 1.168 případech byl zásah 
úspěšně dokončen.

Bc. Marcel Vlasák, 
velitel městské policie

Jaký byl uplynulý rok na magistrátu
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I. etapa: 19. až 21. března
(11. až 13. 6., 27. až 29. 8.,

3. až 5. 12.)
Olšová Vrata:
Revoluční, vedle domu č. 24 na 
trávě
Josefa Lady, naproti domu č. 40 
na trávě
Hůrky:
K Letišti, vedle nádob na 
separovaný odpad
Pražská silnice, vedle nádob na 
separovaný odpad
Drahovice:
Mozartova, naproti domu č. 6
Ví tězná,  ved le  nádob na 
separovaný odpad
Úvalská,  vedle nádob na 
separovaný odpad
L id i cká ,  ved le  nádob  na  
separovaný odpad u garáží
Boženy Němcové, naproti domu 
č. 17 na trávě
Drahomířino nábřeží, podél stěny 
garáže na trávu za Drahovickým 
mostem
Mattoniho nábřeží, na konci vedle 
nádob na separovaný odpad
Maďarská, vedle nádob na 
separovaný odpad
L.O.Č.:
Fügnerova, naproti domu č. 13 na 
trávě
Krále Jiřího, vedle nádob na 
separovaný odpad
Zeyerova, za Národním domem
Zámecký Vrch, naproti domu 
č. 423/18 na trávě
Hálkův Vrch, naproti domu 
Libušina 615/11 na trávě

II. etapa: 26. až 28. března
(18. až 20. 6., 3. až 5. 9., 

10. až 12. 12.)
Tuhnice:
Krymská, vedle nádob na 
separovaný odpad
Vrázová, na trávě
Bečovská, vedle nádob na 
separovaný odpad
Brigádníků, vedle nádob na 
separovaný odpad
Plzeňská, před dům č. 93/1422 na 
trávu
Doubí:
Skalní, naproti domu č. 19/246
Modenská ,  napro t i  domu  
č. 20/292
U Dětské vesničky, vedle nádob 
na separovaný odpad
K Přehradě, vedle výměníkové 
stanice
Svatošská, naproti domu č. 25 na 
trávě
Tašovice:
Sopečná, vedle nádob na 
separovaný odpad
U Brodu, vedle zastávky MHD
Dvory:
V Lučinách, u výměníkové stanice
Karla Kučery, vedle nádob na 
separovaný odpad
Chebská, vedle zastávky MHD 
Mozart

III. etapa: 2. až 4. dubna
(25. až 27. 6., 10. až 12. 9., 17. 

až 19. 12.)
Stará Role:
Borová ,  ved le  nádob  na  
separovaný odpad
Školní, vedle parkoviště

Počernická,  naprot i  domu 
č. 52/531
Partyzánská, naproti domu č. 1 na 
rohu trávníku
Luční, naproti domu č. 16 na trávu
Počerny:
vedle nádob na separovaný 
odpad
Sedlec:
Merklínská, vedle nádob na 
separovaný odpad
Rosnice:
vedle nádob na separovaný 
odpad
Čankov:
vedle MHD
Rybáře:
Kosmonautů, vedle nádob na 
separovaný odpad
U Koupaliště, vedle nádob na 
separovaný odpad
Třeboňská, vedle nádob na 
separovaný odpad
Hybešova, za Elitou vedle 
výměníkové stanice
Růžový Vrch:
Plešivecká, vedle nádob na 
separovaný odpad
Krušnohorská, vedle nádob na 
separovaný odpad
Bohatice:
Na Výšině, vedle nádob na 
separovaný odpad
Táborská, na trávě
Štúrova,  vedle  nádob na 
separovaný odpad
Kamenického, vedle nádob na 
separovaný odpad

odbor životního prostředí

Vlny velkoobjemových kontejnerů

pátek 26. března
Rybáře 
Třeboňská 10.30 až 10.50
U Koupaliště, parkoviště Edeka−
Delta 11.00 až 11.20
Bohatice U Trati, konečná MHD 
č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 

12.00 až 12.20
Táborská, u Forda 

12.30 až 12.50
Drahovice Gagarinova x 
Maďarská 13.00 až 13.20
5. května u Smíchovského 
stadionu 13.30 až 13.50
Stará Kysibelská (Úvalská) 
Východní 14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 

14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 

15.00 až 15.20
Tuhnice Poštovní x Šumavská 

15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u 
paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary Krále Jiřího 
(Sokolák) 16.30 až 16.50

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Moskevská, u Magistrátu města 
Karlovy Vary 17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 

17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 

18.00 až 18.20
Hůrky pod hvězdárnou 

18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

Doubí Svatošská, vedle 
trafostanice 10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin 

11.00 až 11.20
Dvory Závodní x Karla Kučery 

11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER 

12.00 až 12.20
Tašovice Česká, nad zastávkou 

12.30 až 12.50
Počerny u hlavní silnice 

13.00 až 13.20
Stará Role Okružní, na konečné 
MHD 13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na 

sobota 27. března

Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště 

14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x 
Sukova 15.00 až 15.20
Rosnice zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov zastávka MHD

16.00 až 16.20
Sedlec u nádob na separaci 

16.30 až 16.50
Růžový Vrch Buchenwaldská x 
Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 

17.30 až 17.50
Rybáře Majakovského, naproti 
KB 18.00 až 18.20
Severní  Konečná, u staveniště 
garáží 18.30 až 18.50

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

Uzavírky silnic
• V době do 30. dubna bude 
uzavřena místní komunikace     
Divadelní ulice. Důvodem je 
rekonstrukce zadní části hotelu 
Rozkvět. Objížďka pro tuto 
uzavírku není stanovena.
• 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.
P ě š í  z ó n a  n a  t ř í d ě  
T.G. Masaryka
V tomto roce bude v Karlových 
Varech provedena komplexní 
obnova (revitalizace) pěší 
zóny, která zahrnuje celou 
třídu T.G. Masaryka, části ulic 
Dr.D. Bechera, Bulharské, 
Jugoslávské a ulici Zeyerovu.
V současné době probíhá 
stavební činnost na 1. a 2. 
pracovním úseku, tj. od Hlavní 
pošty po Českou spořitelnu. 
Práce na pěší zóně jsou 
a nadále budou  prováděny po 
p r a c o v n í c h  ú s e c í c h ,  
vymezených vždy jen na 
polovině šíře komunikace pěší 
zóny tak, aby byl umožněn 
přístup do bytových domů 
a provozoven a mohlo probíhat 
zásobování obchodů, byl 
zajištěn bezpečný pohyb 
chodců apod.  
D l e  h a r m o n o g r a m u  s e  
ukončení prací na této části 
pěš í  zóny  p ředpok ládá  
v polovině května t. r., nedojde−
li k nepředvídaným událostem, 
např. větší rozsah přeložek 
nezjištěných podzemních sítí.  
Aktual izované informace 
o průběhu revitalizace lze 
získat na Úřední desce před 
budovou Magistrátu města 
na  Moskevské ulici. 
Osazení dopravní značky
Do Divadelní ul ice byla 
natrvalo umístěna nová 
dopravn í  značka,  k te rá  
omezuje vjezd do této ulice 
a u t o m o b i l ů m  
s hmotností přesahující 3,5 
tuny. Důvodem je skutečnost, 
že v horní části ulice byly 
objeveny sklepní prostory a 
z toho vyplynula potřeba 
snížení únosnosti komunikace.

odbor dopravy
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V BŘEZNU
út 2. 19.30 Městské divadlo P3 A. Dumas: Tři mušketýři, divadelní 

ztvárnění románu, hrají: Z. Kalina, Z. Kupka, R. Bár, 
V. Efler, P. Liška, D. Červinka, L. Hušková, H. Karochová 
aj. režie D. Fleischer− Brown

st 3. 19.30 Komorní scéna "U" P. O. Enquist: Svržený anděl, 
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993 
pracovali v Divadle Dagmar

19.30 Husovka R. Pick: Smolaři, režie: A. Ratajská, D3
čt 4. 19.30 Paderewski Yvonne Sanchez: Brazilien Mood, 

zpěvačka světového renomé, temperamentní  
latinskoamerické rytmy, kapela Bossanova s meziná− 
rodní účastí

19.30 Městské divadlo A. Ayckbourn: Aby bylo jasno, 
situační komedie o těch nejneuvěřitelnějších situacích, 
jaké mohou vzniknout v rámci  manželského 
trojúhelníku, režie Petr Veselý, hrají V. Efler, L. Hušková, 
Z. Kupka, L. Domesová

19.30 kino Drahomíra Vlak života ,  Francie 1998, 
r. R. Mihaileanu, FK

pá 5. 19.30 Husovka HARD AGAIN, repertoár postaven na 
bluesových základech Muddy Waters Band, 
W. Dixona a R. Gallaghera, přestavěných do rockové 
až hard−rockové hutnosti a agresivity, se zachováním 
bluesového feelingu, včetně osobitých vlastních 
skladeb s texty J. Kainara

19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus A (6) 
A. Dvořák: Můj domov, předehra, J. Pauer: Fagotový 
koncert, J. Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op. 68, 
M. Rothbauer: fagot, dirigent R. Krečmer

so 6. 19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr, divadelní 
inscenace operety, árie a dueta zazní v německém 
originále, mluvené texty v českém jazyce, překlady na 
titulkovacím zařízení, spolupráce MDKV a Operního 
studia MPCAD, režie D. Janota, dirigent: F. Drs

ne 7. 15.00 Divadlo dětí Pohádka O Kvítkovi Vítkovi, KHD
út 9. 16.30 Regenerační centrum Srdíčko Klubové setkání 

Energy s ukázkou nabízené poradny J. Hrnka
19.30 Husovka P. Michálek: Joker, současná reality show, 

režie P. Michálek, hrají Z. Kupka, D. Červinka, V. Efler, 
M. M. Modrá aj., MDKV

st 10. 19.30 Městské divadlo A. Dumas: Tři mušketýři
čt 11. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Poznání duchovní 

podstaty univerza, V. Gajdoš
19.30 kino Drahomíra Stvořeni pro lásku, Hong Kong 

2000, r. W. Kar  Wai, FK
so 13.19.30 Městské divadlo P8 P. I. Čajkovskij: Spící krasavice, 

Městské divadlo Ústí n. L., balet, režie F. Nečas
ne 14.15.00 Divadlo dětí Pohádka o Bacílkovi, KHD
út 16. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Živá cesta Reiki, 

MUDr. P. Kadleček
19.30 Husovka V. Smrž, R. Baum: „Expedice Peak 38“, 

přednáška
19.30 Městské divadlo P5 A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid: 

Rusalka nejen podle Dvořáka, Studio Ypsilon Praha, 
parodie o vztahu světa mýtických postav a lidí, 
inscenace má střihový charakter, při níž postavy 
vystupují ze své role a různě komentují děj, režie 
J. Schmid, hrají: M. Dejdar, J. Lábus, J. Synková, 
J. Jiráň, J. Schmitzer, P. Vacek, aj.

st 17. 18.30 Paderewski Michal Brychta: Sýrie vernisáž, fotografie 
z let 2001/02 objektivem autora z Nového Sedla

19.30 Městské divadlo P4 A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid: 
Rusalka nejen podle Dvořáka

19.30 Komorní scéna "U" P. O. Enquist: Svržený anděl, 
Divadlo Dagmar

19.30 Paderewski Jiří Dědeček, známý písničkář, básník 
a překladatel, tentokrát s překlady písniček skvělého 
francouzského šansoniéra Jacquese Brela, ale nejen 
s nimi

čt 18. 19.30 Husovka PH R. Beran: Buchty a loutky, režie R. Beran 
a Buchty a loutky, hrají R. Beran, M. Bečka a V. Brukner

19.30 kino Drahomíra Intakto, Španělsko, r. J.C. Fresnadillo,
pá 19.19.30 Paderewski Velmi malý komorní orchestr Varvary 

Divišové slaví 50…!?, druhý největší orchestr 
v Karlových Varech a jeho BEST OF z Keltské hudby 
a BEST OF a ŇÚ OF z Kalandr a Revival band tentokrát 
v rámci benefice malující inženýrky Varvary Divišové 

19. 30 Městské divadlo DERNIÉRA Agatha Christie: Past na 
myši, režie D. Fleischer−Brown, hrají L. Hušková, 
Z. Kupka, V. Efler, H. Franková, K. Beseda aj.

so 20.15.00 konečná MHD č. 10 horní Drahovice: My za 
kamna nevlezem, turistický výšlap a soutěž na Tři kříže, 
KHD

17.00 Regenerační centrum Srdíčko večer s meditací na téma: 
Doteky andělů, V. Gajdoš

19.30 Paderewski Všechno to tu koluje a rotuje, Divadlo bez 
názvu uvádí svou absurdní komedii s erotickou zápletkou 
a tragickým koncem, po údajné květnové derniéře  
opět představení začínajícího karlovarského souboru 

19. 30 Městské divadlo E. Kálmán: Hraběnka Marica 
a Čardášová princezna, árie a slavné scény z operet, 
spolupráce MDKV a Operního studia MPCAD, árie 
zazní v německém originále, překlad na titulkovacím 
zařízení, režie D. Janota, dirigent: J. Štruncová 

19.30 Komorní scéna "U" M. Samec, H. Franková: Král William, 
drama synů a dcer, scénická koláž z děl 
W. Shakespeara; (pro mladé publikum) Světový den 
divadla pro děti a mládež

ne 21.15. 00 Městské divadlo Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet 
loupežníků, výpravné, humorné, svižné a písničkami 
doplněné představení pro děti i pro dospělé, režie 
T. Dvořák, hrají a zpívají V. Efler, R. Bár, Z. Kupka, 
D. Červinka aj.

15.00 Divadlo dětí  Pohádka Ze zahrádky, KHD
út 23. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Živá cesta Reiki, 

MUDr. P. Kadleček
19. 30 Městské divadlo P2 W. A. Mozart: Kouzelná flétna, 

nejslavnější zpěvohra všech dob, režie O. Spišák, hrají 
K. Beseda, P. Liška, H. Varadzinová, M. M. Modrá aj. 
(představení se hraje  v českém jazyce)

st 24. 17. 30 Regenerační centrum Srdíčko Zkušenosti z lékařské 
praxe s bylinnými preparáty Energy, MUDr. Stránský

19. 30 Městské divadlo A. Dumas:Tři mušketýři
čt 25. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Poznání duchovní 

podstaty univerza, V. Gajdoš
19.30 Městské divadlo Radůza, koncert svébytné písničkářky 
19.30 kino Drahomíra Organ, ČR 1964, r. Š. Uher, FK

Pá 26.19.30 Paderewski Cesta kolem světa za 80 minut, lidové
i moderní, známé i neznámé písničky ze všech koutů světa 
vám zazpívají žáci J. Přibilové ze ZŠ a ZUŠ Rybáře 19.30 

19.30 Městské divadlo P6 Smoljak, Cimrman, Svěrák: Blaník, 
Divadlo Járy Cimrmana, režie: L. Smoljak

so 27 19.30 Husovka Petr Michálek: JOKER
19.30 Městské divadlo Mimořádný koncert G. Verdi: 

La Traviata  předehra, A. Dvořák: Koncert pro violoncello 
h moll, op. 104, F. Mendelssohn−Bartholdy: Symfonie č. 3 
a moll „Skotská“, op.56, dirigent C. von Kerssenbrock 

ne 28.15. 00 Městské divadlo P9 J. Galinová, J. Turek: Kráska 
a netvor, Docela velké divadlo Litvínov, výpravný muzikál, 
určený všem divákům bez rozdílu věku, účinkují 
L. Lavičková, P. Janeček, J. Révai, aj., režie: J. Galin

15.00 Divadlo dětí Chlupatá pohádka, KHD
po 29.19.30 Městské divadlo P7 Smoljak, Cimrman, Svěrák: Blaník
út 30. 19.30 Thermal, velký sál Divadlo Sklep se svou 

Besídkou 2004
Změna programu vyhrazena                 

Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

po až pá 13.00 až 21.00, so až ne, volné dny 9.00 až 21.00

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením, 

dostihový areál Dvory, kontakt 353 592 120

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

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, 

kontakt 353 227 426 − hřiště Drahovice
14. 3. 10.30 SK BULDOCI − SK Semily, ČFL, 
14. 3. 14.30 SK BULDOCI − Spartak Chodov, kr. přebor, 
27. 3. 10.00 SK BULDOCI − SK Kladno B, česká divize 

st. dorost, 
27. 3. 12.15 SK BULDOCI − SK Kladno B, česká divize 

ml. dorost, 
28. 3. 12.30 SK BULDOCI − SK Toužim, kr. přebor 

dorost, hřiště Dvory/Drahovice
28. 3. 10.30 SK BULDOCI − FK Chomutov, ČFL muži, 

hřiště SKP/VTJ
28. 3. 15.00 SK BULDOCI − Loko K. Vary, kr. přebor muži 

MALÝ FOTBAL
MD Sport, kontakt 607 852 242

28. 3. 9.00 ZABÍJAČKOVÝ TURNAJ, hala Loko

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

13. 3. 18.00 BK Loko − USK Praha, I. liga žen
17. 3. 18.00 BK Loko − Gambrinus Brno, I. liga žen
21. 3. 18.00 BK Loko − Loko Trutnov, I. liga žen
13. 3. 15.00 BK Loko − Academy Praha, extraliga 

ml. dorostenky
14. 3. 11.00 BK Loko − Basket Slovanka, extraliga 

ml. dorostenky
6. 3. a 7. 3. utkání finálové části žákovská liga st. žákyň
20. 3. a 21. 3. utkání finálové části žákovská liga st. žákyň
13. 3. 9.00 a 11.00 BK Loko − Batesta Chodov, žačky
28. 3.9.00 a 11.00 BK Loko − Tatran Kraslice, minižačky ml.
BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061

6. 3. Thermia A − H. Počernice III. liga muži
7. 3. Thermia A − Beroun III. liga muži

27. 3. Thermia   − S. Chodov kr. přebor dorostenci

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), 

nám. Republiky 4, kontakt 607 601 858
6. 3. 9.00 ligové zápasy SKK A, zpč. oblastní přebor
6. 3. 9.00 ligové zápasy SKK C, karlovarský kr. přebor

13. 3. a 20. 3. ligové zápasy SKK B, karlovarský kr. přebor
TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438

13. 3. 10.00 Slavia A − Vltavan Loučovice II. liga
13. 3. ligové zápasy Slavia B, zpč. oblastní přebor
13. 3. ligové zápasy Slavia C, karlovarský kr.  přebor

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
LK Mattoni, kontakt 353 586 229

6. až 7. 3. Boží Dar MISTROVSTVÍ ČR dorost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

ŠERM
Lokomotiva K. Vary, šermírna sportovního areálu na Růžovém 

Vrchu, kontakt 353 223 863
27. až 28. 3. Memoriál V. Podlahy + K. Saligera − kord muži 

Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.45
so 13.00 až 21.00, ne 13.00 až 18.45

Informační telefonní linka o aktuálních sněhových podmínkách 
v lyžařských areálech: 14116

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost  Jaltská 7, 3. poschodí, 

kontakt 777 740 223
7. 3. 10.00 krajská soutěž 1. třídy 8. kolo

12. 3. 18.00 GRAND PRIX 5 turnaj v bleskovém šachu
14. 3. 10.00 krajská soutěž II. 9. kolo
21. 3. 10.00 2. liga sk. A 10. kolo
21. 3. 10.00 krajská soutěž 1. třídy 9. kolo
28. 3. 10.00 krajský přebor 10. kolo

TENIS
TJ Slovan  TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 353 222 662

13. až 16. 3. Republikový turnaj, ml. žáci

CYKLISTICKÉ SDRUŽENÍ A. M. BIKE NO LIMITS
Bližší informace: www.ambike.bahno.com, 

e−mail : prokops@seznam.cz, tel.: 725 051 037, 777 736 173
Jarní XC seriál Bahno 2004
21. 3. 10.00 na Linhartu, 28. 3. 10.00 u Letního kina
Kategorie: děti do 10ti let, 10 až 15 let, junioři 16 až 18 let, muži 
19−34 let, veteráni 35 až 50 let, superveteráni nad 50 let, juniorky 
16 až 19 let, žena 20 a více
Změna programu vyhrazena

Sestavila Gabriela Hazuchová, odbor školství a tělovýchovy

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

od 3. 3. Inspirace, kresba a grafika, akad. malířka Marie 
Lacigová

do 25. 3. Výtvarné hledání, Mgr. Alena Vávrová
od 31. 3. Jarmila Klimentová: Svět ticha, paličkovaná krajka 

karlovarské krajkářky

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, e−mail: gukv@volny.cz

Otevírací doba: út až ne 9.30 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
do 7. 3. Česká kresba 16/Petr Štěpán, výstava v rámci cyklu 

představujícího tendence současné kresby, tentokrát 
tvorba zaměřená duchovně

od 18. 3. Jindřich Prucha, malby a kresby z let 1907/14, 
retrospektiva významného krajináře (do 25.4.)

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

Hvezdarna.kv@email.cz, www. astropatrola.cz
pá, so 19.30 Orion a jeho věrní psi, pořad s umělou oblohou, 

pohádka a je−li jasno pozorování noční oblohy 
hlavně pro mladší děti od 5 let

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

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, 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
do 4. 4. Znaky měst a rodů Karlovarského kraje výstava

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
od 4. 3. Divadelní plakát vernisáž  ve středu 3. 3. v 17.00 (do 25. 4.)
Změna programu vyhrazena              Sestavila Jitka Arnoldová, 

odbor lázeňství, kultury a památkové péče

v rámci jarních prázdnin 10. − 12. 3.
9.45 a 11.15 Astronomické programy pro děti − pohádky a 

pozorování denní oblohy (Slunce a Měsíce) pro 
všechny děti od 5 let

AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM


