
DNY A HODINY
NA MĚST. ÚŘADĚ
PRO VEŘEJNOST

Pokladna
Pondělí, středa  8.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.30 − 15.00    
Pátek  7.30 − 13.00    

Podatelna
Pondělí, středa  7.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.00 − 15.00    
Pátek  7.00 − 13.00    

Pasy, občanské průkazy,
registrace vozidel
a řidičské průkazy

Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Pátek  7.30 − 13.00    
Úterý, čtvrtek - po předchozí telefonické
                          dohodě

Všechna ostatní pracoviště
Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Úterý, čtvrtek, pátek − po předchozí    
                                    telefonické dohodě

Těžko uvěřit, že tímto zátiším jsme se mohli spolu
s návštěvníky "kochat" minulý pátek v nedávno
zpřístupněné části Hradební ulice. Komentář je
zbytečný, nebo& názor na ty, kdož místo do kontej-
neru umis&ují pytle s odpadem mimo, si každý umí
udělat sám. Díky kamerovému systému ČKRF jsou
autoři tohoto naturalistického díla známi. Foto MP

K R Á T C E
DVA NOVÉ OBORY SUPŠ sv. Anežky České
- scénická technika a užitá fotografie - které
se budou po rekonstrukci kláštera vyučovat v
prostorách tzv. velkého konventu (přemístí
se tam i část Alšovy jihočeské galerie), se do
ukončení prací nastěhují od září do budovy
ZUŠ v Kostelní ul.

V SEIDELOVĚ FOTOATELIÉRU natáčela
minulý týden rakouská televize, jež se chce
stát mediálním partnerem projektu otevření
této unikátní památky v roce 2009. V reportáži
vysílané v pondělí hovořil i starosta Č. Krum-
lova JUDr. František Mikeš.

ALCHYMIE A KRUMLOV bude v srpnu
náplní natáčení reportáže v Č. Krumlově pro
cyklus Toulavá kamera vysílaný každou ne-
děli na ČT 1.

KANADSKÁ UNIVERZITA z Halifaxu pře-
sunula výuku letního semestru oboru diva-
delní historie do Č. Krumlov. Červen tu strá-
vilo na základě nabídky Nadace barokního
divadla 30 studentů a profesorů - a mají v
plánu vracet se sem do roku 2010.

MEZINÁRODNÍ KURZY pro studenty sklad-
by se v Č. Krumlově uskuteční už podesáté
pod vedením prof. Marka Kopelenta od 21.
do 28. srpna.

H U D B A  P O  2 2 .  H O D I N Ě
RADA MĚSTA SCHVÁLILA společnosti Au-
viex pořádání koncertů v rámci Mezinárodní-
ho hudebního festivalu po 22. h v exteriérech
Č. Krumlova, a to 29. července, 30. července.
6. srpna, 12. srpna a 13. srpna. Koncerty po-
trvají zhruba do 23 h. Konat se může i ohňo-
stroj - 12. srpna.

ČESKOKRUMLOVSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY
mohou z rozhodnutí rady města vystupovat
po 22. h (do půlnoci) na letním parketu u
Restaurace Jelenka s podmínkou, že nepře-
kročí hranici hlučnosti a nebudou rušit noční
klid. Hrát budou v tyto pátky: 29. července,
5. 12., 19. a 26. srpna, 2. a 9. září.

Minulou sobotu se na náměstí Svornosti konalo jedno ze čtyř vystoupení 180 dětí z uměleckých souborů
z Ruska, Ukrajiny, Tatarstanu a dalších zemí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu dětí a mládeže
v Jihočeském kraji. Četní diváci obdivovali i tento soubor z Jekatěrinburku. Foto Jana Zuziaková

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
ČTYŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL se týkají vý-
jimky z počtu dětí zapsaných do jednotlivých
tříd na školní rok 2005/2006. Školský zákon
stanoví počet dětí ve tříde od 19 do 24, přičemž
zřizovatel může povolit výjimku - minimálně
15 a maximálně 28 dětí. V MŠ T. G. Masaryka
budou mít obě třídy 27 dětí, v MŠ Tavírna
obě 28, v MŠ Za Nádražím 2. a 3. tř. 28 dětí
(1. tř. - 22) a ve školce Plešivec II naplní obě
třídy po 15 dětech.

VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE v budově

Městského úřadu ČK je projekt, který je možné
realizovat v rámci programu Phare CBC 2003,
schválený radou města. Město připraví ve spo-
lupráci s Energy centrem Č. Budějovice žádost
o dotaci, která by mohla dosáhnout 75 % z
dvou až třímiliónové investice, jež by měla
přinést až 65procentní úsporu spotřeby energií
v objektu v Kaplické ulici.

ČTYŘI DESÍTKY FELICIÍ projedou v sobotu
6. srpna mezi 11. a 12. h městem přes nám.
Svornosti v rámci srazu těchto vozidel v Ple-
šovicích.

Kdo pečuje o zeleň
    Komplexní údržbu veřejné zeleně v Č.
Krumlově provádějí tyto tři firmy:
1. Nádražní předměstí - Jiří Slovák − Zelená
architektura
2. Vyšný, Domoradice, Horní Brána, Nové
Spolí, Nové Dobrkovice a Nádražní před-
městí, Latrán, Vnitřní Město - Služby města
Č. Krumlov, s. r. o.
3. Plešivec, část Vnitřního města a Latránu
− Irena Dunková

Sezóna je opět nabitá, všichni
by měli být ohleduplnější
    Ve středu 20. července se uskutečnila schůz-
ka zástupců města Č. Krumlov a městského
úřadu s podnikateli v cestovním ruchu a po-
řadateli kulturních akcí ve městě. Sledovala
dva cíle − zlepšení organizace akcí v hlavní
turistické sezóně tak, aby se vzájemně neruši-
ly, a aby při jejich konání nedocházelo k rušení
nočního klidu obyvatel města. Podle starosty
JUDr. Fr. Mikeše, který setkání inicioval, se
město snaží koordinovat akce pořádané měs-
tem, ale jiná situace nastává v případě aktivit
podnikatelského sektoru. K omezení vzájem-
ného ovlivňování souběžně konaných akcí mů-
že významně přispět internetový plánovač akcí
(www.mu.ckrumlov/planovac), do něhož by
měli pořadatelé ukládat informace o jejich ko-
nání. Jeho prostřednictvím se tak další zájemci
dozvědí, nedojde−li ke kolizi s jinou plánova-
nou akcí.
    V souvislosti s nadměrným hlukem má měs-
to na základě vyhlášky města č. 16/2001, o
zajištění veřejného pořádku při pořádání ve-
řejných hudebních produkcí, možnost pro-
střednictvím rady města rozhodnout o zvlášt-
ním režimu konkrétní problémové provozovny
rušící hlukem okolí. K této krajní možnosti
by město sáhlo nerado, věří, že podnikatelé
dokáží akceptovat stížnosti občanů na hluč-

nost jejich produkce a brát ohled na jejich
zákonné potřeby a práva. Krajská hygienická
stanice bude provádět měření hluku v chrá-
něných prostorách, a to nejen v případě hu-
dební produkce, ale i hlučnosti např. různých
technických zařízení, a to bez vědomí provo-
zovatelů. Při porušení zákona o ochraně ve-

řejného zdraví hrozí podle jejich pracovníků
vysoké pokuty.
    Podle stavebního úřadu se podnikatelům
vyplatí oznámit záměr provozovat hudební
produkce v předstihu, a to nejlépe v průběhu
řízení o povolení stavby, nebo změny užívání
stavby. Spolu s dalšími doklady předloží hlu-
kovou studii, která obsahuje i návrh nezbytně
nutných opatření tak, aby pozdější užívání
stavby splnilo mimo jiné i příslušné limity
hluku. V případě zjištění užívání stavby v roz-
poru s kolaudačním rozhodnutím, tedy i v
případě pořádání hudebních produkcí, hrozí

provozovateli značné sankce podle stavebního
zákona.
    Českokrumlovští občané budou i nadále in-
formování o kulturních akcích konaných po
22. h, které povolila rada města, a to pro-
střednictvím úřední desky, internetových strá-
nek úřadu (www.mu.ckrumlov.cz), Česko-
krumlovských listů, Zpravodaje města Č.
Krumlov. Ale ani v tom případě nesmí hudební
produkce překročit právními předpisy přede-
psanou hranici hlučnosti, musí být koordino-
vána s městskou policií tak, aby nedocházelo
k rušení nočního klidu, a musí být sladěna s
dalšími případnými akcemi tak, aby se vzá-
jemně nerušily.

✦  ✦  ✦
    Starosta města obdržel v pondělí dopis od
účastníka schůzky MUDr. Jaroslava Loskota:
"Rád bych vyzdvihl koncert skupiny Spiritual
kvintet ze soboty 23. 7. jako příklad skvělé
kulturní akce v centru našeho města. Akce
byla dokonalá jak po stránce samotného kon-
certu, tak po stránce organizační. Po skončení
koncertu procházely pod našimi okny stovky
jeho návštěvníků a téměř jsme o tom nevěděli.
Naše poděkování patří všem, kdo se o toto
vystoupení zasloužili. Kéž by byly v Č. Krum-
lově jen takovéto pořady."

Zahájení 14. Mezinárodního hudebního festivalu si
15. července opět vychutnal i prezident Václav
Klaus, významné osobnosti veřejného života, např.
premiér Jiří Paroubek, Vladimír Špidla, řada zahra-
ničních osobností. Starosta JUDr. František Mikeš
využil slavnostních chvil také k setkáním ve pro-
spěch města.
Festival má včetně dnešního večera připraveno do
27. srpna ještě 18 koncertů rozmanitých žánrů. Ve
čtvrtek 18. srpna se na nám. Svornosti uskuteční
koncert britského dětského symfonického orchestru
Encore, na který je vstup volný. Pod vedením Step-
hena McDade zaznějí skladby Brahmse, Dvořáka,
Čajkovského a McCunna. V této době, tedy od 18
do 20 h, bude uzavřen průjezd z Latránu na náměstí
i z Horní ul. na náměstí.  (zz), foto Zuzana Kyselová

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajišRuje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poš-
tovní schránce vždy v pátek před posled-
ním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 23.
září 2005), obracejte se prosím na Evu Ja-
rešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svor-
nosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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Za kolik se bude od srpna
parkovat v centru města
    O tom, že parkování v centru Českého
Krumlova věnuje radnice velkou pozornost,
svědčí skutečnost, že změnu podmínek k zís-
kání vyhrazeného trvalého parkovacího místa
v historické části města i mimo ni zastupitelé
schválili až napočtvrté.
    Na červnovém jednání zastupitelé schválili
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, jež mění
a doplňuje vyhl. č. 15/2003 o místních po-
platcích. Podle nové vyhlášky je od 1. srpna
v historické části města měsíční paušální po-
platek v historické části města
a) 1 000 Kč za vozidlo taxislužby
b) 1 000 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem mimo pěší zónu
c) 750 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně
d) 250 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně staršího 60 let
e) 3 000 Kč za vozidlo provozovatele ubyto-
vacího zařízení v pěší zóně s kapacitou uby-
tování 45 a více lůžek

Mimo historickou část Č. Krumlova se platí
měsíčně 300 Kč za osobní automobil a 800 Kč
za parkovací místo pro nákladní automobil
nebo autobus.
    Změna vyhlášky, po vyhodnocení zkuše-
ností provozu a připomínek občanů a podni-
katelů, přináší pro trvale žijící v centru snížení
měsíčního poplatku za parkovací místo o 250
Kč (na 750). U stejné kategorie obyvatel, ale
starší 60 let, snížení dokonce o 750 Kč (na
250), přičemž dochází i ke snížení ceny pro
tuto skupinu na parkovištích ČKRF ze 100 na
50 Kč za měsíc.
    Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu
vozidel do pěší zóny, tedy příloha č. 6 vyhláš-
ky, nově stanoví, že v jednorázovém povolení
musí být vyznačeno místo opravy nebo číslo
popisné objektu, kde oprava probíhá, a před-
pokládaná doba opravy (začátek a konec
opravy).


