
                  OBČASNÍK   č. 5/19 
                města Krásné Údolí

       

    Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim 
                                          Tel. MÚ : 730 182 849,  E-mail : starosta@krasneudoli.cz 
                                                                www.krasneudoli.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vydává: Městský úřad Krásné Údolí pod číslem registrace MK ČR E 20052. 

Sídlo: Městský úřad Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim. 

Odpovědná osoba: Ing. Martin Frank 

Číslo 5/19 vyšlo: dne 2.12.2019 

 

Občasník č. 5/19 města Krásné Údolí – str. č. 1 

  

 

prosinec  2019 
 

Vážení,  

v tomto pátém vydání přinášíme opět nějaké nové informace a pozvání na poslední akce 

letošního roku. 
 

Počátkem listopadu byl dokončen Povodňový plán města Krásné Údolí, který samozřejmě 

zahrnuje i Odolenovice. Tímto jsme opět doplnili nutné dokumenty vztahující se k řádnému chodu a 

detailním přehledu města o další část. Plán je zpracovaný v digitální formě a je plně v souladu 

s Povodňovým plánem správního obvodu ORP (obec s rozšířenou působností) Karlovy Vary. Odkaz 

na jeho prohlédnutí naleznete na našich internetových stránkách města nebo na http://webmap.kr-

karlovarsky.cz/dpp/pub_555304/. Celkové náklady na zpracování tohoto dokumentu byly 96.074,-Kč. 

Jako dotační podporu jsme od Karlovarského kraje obdrželi 80% z této částky, tj. 76.859,-Kč.   
 

V září zastupitelé schválili znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/19, o „nakládání s odpady“. 

Podstatnou novinkou od 1.1.2020 je rozšíření sběru tříděného odpadu o „Jedlé tuky a oleje“ (viz 

plakátky dále). Tento odpad budeme shromažďovat ve sběrném koutě na dvoře městského úřadu. 

V případě, že budete tyto jedlé potravinářské tuky a oleje chtít odevzdat do systému recyklace, přineste 

je vždy v uzavřených nádobách (nejlépe pet lahve) a předejte některému zaměstnanci úřadu.  

Na říjnovém jednání zastupitelstva města byly odsouhlaseny a vydány další tři vyhlášky města 

a to o místních poplatcích = č. 2/19 - za psy, č. 3/19 - za užívání veřejných prostranství a č. 4/19 - za 

odpady. Novely vyhlášek byly způsobeny novou legislativou a změnami zákona o místních poplatcích. 

Podstatou pro vás, pro poplatníky zejména za psy a odpady, je podstatná informace, že zastupitelé 

částky nenavyšovali a zůstávají i pro rok 2020 ve stejné výši. Hranicí pro nižší platbu za psy je věková 

hranice 65 let majitele. Termín úhrady zůstal beze změny – vždy do 30. června daného roku. Prosíme, 

dodržujte jej. Všechny platné vyhlášky města naleznete na našich internetových stránkách. 
 

Díky neustálému nárůstu požadavků na uveřejňování písemností jsme byli nuceni rozšířit 

úřední desku a vitríny na náměstí o další díly. Nabízíme občanům možnost vyvěšení smutečního parte. 
 

 Na další straně Vám předávám informace k ochranné deratizaci kanalizačního systému, které 

mi na výzvu poskytl zástupce provozovatele naší splaškové kanalizace – Vodakva Karlovy Vary.  
 

Zveme občany na „Dětskou mikulášskou diskotéku“ (7.12.), „Vánoční setkání“ (21.12.) a 

„Procházka přírodou“ (28.12.). Akce „Vánoční setkání“ nahrazuje „Zpívání u Betléma“. Důvodem je 

změna místa (nyní bude u bývalé radnice - dům čp.1), kdy jsme se v posledních letech více brodili 

v blátě v parku, než dupali po sněhu. Největší podstatou je, že slámové figurky z Betléma „dožili“ a 

nešlo je již vyspravovat. Z tohoto důvodu letos není Betlém v parku postaven a pokusíme se založit 

tuto tradici trochu jinak. Všichni jste zváni. 
 

Dále upozorňujeme na prodej mnoha druhů ryb u domu manželů Štefkových, který proběhne 

22. a 23.12., vždy od 09.00 do 19.00 hodin. 
 

Hezké vánoční svátky všem. 

                         Ing. Martin Frank 
               starosta města 
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