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Výběrové řízení
na volné byty

RADNICE INFORMUJE
K PETICI OBČANŮ, žijících v blízkosti domoradické betonárny, se vyslovili zástupci firmy ČR Beton Bohemia. Situace, na kterou si
petitenti stěžovali, tedy na provoz ve dnech
pracovního volna a pracovního klidu, v době
nočního klidu od 22 do 6 h, na hlučnost,
prašnost atd., byla podle nich výjimečná, způsobená dokončováním staveb provozů
Schwan Cosmetics a Madeta. Přesto občané s
provozem betonárny nesouhlasí a požadují,
aby Město Č. Krumlov učinilo kroky k ukončení jejího provozu. Touto záležitostí se v
pondělí zabývali radní. Petice byla předána
právnímu oddělení MÚ, které posoudí možnosti, jež má město k naplnění jejich požadavků. V zájmu občanů bude zaslán také dopis krajské hygienické stanici.

Sedm rodin z Českého Krumlova má
šanci získat jeden z uvolněných bytů ve
třech domech využívaných podle koncepce sociálního bydlení.
Zájemci o dva byty 0+1 v domě 160 v
ulici Nad Nemocnicí rekonstruovaném
před třemi lety, jeden stejné velikosti Za
Tavírnou a čtyři bytové jednotky o velikosti 1+1 těsně nad nemocnicí musí
splňovat dané podmínky. Musí jít o rodinu či jednotlivce s jedním a více dětmi, s
trvalým bydlištěm v Č. Krumlově, o žadatele, jimž finanční situace neumožňuje
řešit bydlení přístavbou, vestavbou nebo
rekonstrukcí nemovitosti u příbuzných,
a oni ani členové společné domácnosti
nemají dluhy vůči Městu Č. Krumlov.
Rozhodujícím kritériem výběru, který
provede rada Města, se stane počet nezaopatřených dětí, členů společné domácnosti a velikost dosavadního bytu.
Přihlášky do výběrového řízení jsou k
dispozici na odboru správy majetku městského úřadu v Kaplické ulici a je nutné
podat je do 5. listopadu do 12 h. Informace dostanete na tel. 380 766 608.

PŘÍSPĚVKY NA PODPORU AKTIVIT v oblastech souvisejících s všestranným rozvojem
města a uspokojování potřeb jeho obyvatel
budou poskytovány podle zastupitelstvem
schválených Zásad a pravidel pro poskytování
podpor z rozpočtu Města Č. Krumlov. Zveřejnění grantů, příspěvků a městských projektů
naleznete na úřední desce, na internetových
stranách města a v denním tisku.
PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ

na Chvalšinské
silnici v obou směrech úseku sportovní hala
− Tenis centrum učiní přítrž dopravní značky
se zákazem stání vozidel nad 3,5 t, to znamená
že autobusy by měly využívat parkovací prostor v areálu bývalého ČSAD.

MLADÍ SPORTOVCI DOSTALI DOTACI.

Upozornění pro pořadatele
kulturních akcí!!
Do plánovacího kalendáře na
www.mu.ckrumlov.cz/planovac zadávejte informace o konání těchto kulturních akcí:
▲ ADVENT 2004 − nejpozději
do 31. října 2004
▼ KULTURNÍ
KALENDÁŘ
2005 − nejpozději do 7. listopadu 2004

Václav Klaus pozdravil krumlovské slavnosti
Při zahájení Svatováclavských slavností na náměstí Svornosti představili starosta Mikeš a místostarosta Michálek ručně vázanou Svatováclavskou pamětní knihu, do níž se mohou od letošního 3.
ročníku slavností podepisovat Václavové a Václavky. Slíbili, že ji bude uvádět prezident republiky. Ve
své zaslané zdravici, vlepené do pamětní knihy, napsal: "S lítostí nad tím, že se bohužel nemohu do
této knihy podepsat osobně jako návštěvník Svatováclavských slavností, srdečně, alespoň na dálku,
zdravím všechy níže podepsané Václavy, stejně jako ty, kteří nosí jméno jiné. S upřímnými pozdravy
a přáním úspěchu vašich slavností Václav Klaus."
Foto Jana Zuziaková

Českokrumlovský městský úřad
lze navštívit pět dnů v týdnu
dispozici pět dní v týdnu. V pondělí a ve středu
od 7.30 do 17 h, v úterý, čtvrtek a v pátek je
vhodné sjednat si schůzku předem telefonem,
nebo mnozí z pracovníků vykonávají v tyto
dny v rámci státní správy a samosprávy i činnosti v terénu − kolaudace, kontroly, místní
šetření apod. Telefonní číslo na spojovatelku
je 380 766 111.
Od poloviny listopadu získají občané základní informace a většinu tiskopisů na tzv.
Infobodu, který se v současné době buduje.
Na stejném pracovišti bude fungovat i podatelna a ústředna.

Město Český Krumlov dále zkvalitňuje služby veřejnosti centralizací pracoviš městského
úřadu. Zatímco do června museli občané vyřizovat své záležitosti v šesti budovách rozesetých po městě, od 1. července funguje převážná část českokrumlovského městského úřadu
v budově Komerční banky, kterou město koupilo. Do tohoto objektu v Kaplické ulici se po
nezbytných drobných úpravách sestěhovaly
všechny odbory kromě pracoviště kanceláře
starosty, městské policie a oddělení matriky,
které zůstávají v budově radnice na náměstí
Svornosti. V příštím týdnu se do nového objektu úřadu stěhuje i odbor dopravy a silnič-

ního hospodářství − to znamená rovněž oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů, dosud působící v objektu Policie ČR v
Domoradicích. Proto budou v příštím týdnu
tato oddělení uzavřená, stejně i odd. pozemních komunikací na Plešivci. Od 1.listopadu,
kdy začne odbor dopravy a sil. hospodářství
fungovat na Kaplické ul., budou platit tato tel.
čísla:
380 766 500
vedoucí
odboru,
380 766 503-504 přestupky v dopravě,
380 766 510-511 evidence motorových vozidel,
380 766 512 řidičské průkazy.
Úředníci městského úřadu jsou občanům k

Parkovací místa
pro invalidy

Nejlevnější parkoviště Pod Poštou.
Bodová karta dává značné výhody

V současné době mají invalidé vyhrazeno
ke stání sedm míst ve vnitřním městě − dvě
na prvním nádvoří zámku (místo dvou přemístěných od Červené brány), jedno na náměstí Svornosti, dvě u pošty a dvě v Linecké
ulici.
Podle silničního zákona mohou řidiči se
speciálním označením vozidla přepravujícího
osobu těžce zdravotně postiženou nebo sluchově postiženou po dobu nezbytně potřebnou stát v zákazu stání. Přitom ale nesmí
ohrožovat plynulost a bezpečnost silničního
provozu. V případě požadavku Centra pro
zdravotně postižené v Č. Krumlově na zajištění dalších parkovacích míst pro invalidy se
jím bude zabývat dopravní komise rady Města.

Na odstavných parkovištích Jelenka, Pod
Poštou a v Městském parku, která jsou vybavena uzavřeným závorovým systémem, kamerovým systémem sledovaným na centrálním dispečinku na BUS parkovišti V Lomu,
lze parkovat s bodovou kartou, která řidičům
přináší mnoho výhod. Například parkování v
okrajových časech, to znamená mezi 16 a 10
h, se vyznačuje výraznou slevou − hodina v
této době stojí jen dvě koruny, takže lze využít
při návštěvě kulturních akcí, nákupech a podobně. Od 10 do 16 h stojí každá hodina na
parkovišti v Jelence 25 Kč, v Městském parku
20 Kč a na parkovišti Pod Poštou 15 Kč,
tedy nejméně.

Při použití bodové karty řidič nemusí vystupovat z vozu, na rozdíl od plateb přes automatickou pokladnu. Vjezdovou závoru otevře vložením karty do vjezdového stojanu, při
výjezdu rovněž se současným odpočtem příslušného počtu bodů podle skutečné doby parkování a ceny. Bodové karty jsou ke koupi
Infocentru na náměstí Svornosti (tel.
380 704 623) za 200 Kč − základní kredit 100
Kč, druhá stovka je za datový nosič. Po vyčerpání kreditu lze na libovolné automatické
pokladně těchto odstavných parkoviš, tedy
ve dne v noci, kartu dobít až na 800 Kč.

Na zářiovém zasedání schválili zastupitelé Č.
Krumlova přidělení neinvestičních dotací v
oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 300 000
korun. Jedná se o 75 procent prostředků
schválených pro letošní rok v rozpočtu Výboru pro školství, mládež a tělovýchovu. Příspěvek 263 Kč na člena do 18 let dostalo 18
krumlovských klubů, které mají celkem 1137
takto mladých sportovců.

DO KONCE LISTOPADU by podle Martina
Kučery z krumlovské deratizační firmy Deradez, která provedla ošetření zhruba 50 vstupů
do kanalizační sítě na Plešivci, měla být maximálně snížena populace potkanů v toto
městské části.
VÍTÁNÍ 25 NOVÝCH OBČÁNKŮ, z toho
dvou párů dvojčátek, se uskuteční příští pátek
29. října ve 13 h v Prokyšově sále krumlovské
Prelatury.

Dar Města Český
Krumlov nemocnici
Oddělení následné péče českokrumlovské
nemocnice dostane od Města Č. Krumlov
26 000 korun. Vzhledem k tomu, že 88 pacientů, kteří pobývají na tomto oddělení a v
léčebně dlouhodobě nemocných, je z celého
krumlovského okresu, vyzval starosta Č.
Krumlova dr. František Mikeš na sněmu starostů k poskytnutí finanční příspěvku i představitele ostatních měst a obcí. Oddělení následné péče a léčebna dlouhodobě nemocných
v českokrumlovské nemocnici totiž potřebují
pořídit deset speciálních stolků a čtyři termosy
na čaj za zhruba 80 000 Kč.

Jednání zastupitelů
Výjimečně ve středu, a to 27. října
v 16 h v zasedací místnosti městského úřadu (budova Komerční banky)
v Kaplické ulici se sejdou zastupitelé
na veřejném jednání, kde kromě jiného
rozhodnou o těchto záležitostech:
➽ Zřízení školního klubu na ZŠ Za
Nádražím a ZŠ Plešivec
➽ Rozdělení státních finančních prostředků poskytnutých Min. kultury ČR
v rámci Programů regenerace MPR a
MPZ Č. Krumlov pro rok 2004
➽ Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu otočného mostu přes
Vltavu u pivovaru Eggenberg
➽ Pronájem bytů Lipová 159 s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
kupní
➽ Prodeje pozemkových parcel

