
                  OBČASNÍK   č. 6/20 
                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 6/20 vyšlo: dne 8.12.2020 

 

Občasník č. 6/20 města Krásné Údolí – str. č. 1 

  

 

prosinec  2020 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 v tomto letošním šestém vydání přinášíme několik nových informací k dění v našem městečku 

a také letáky a inzerci. 
 

Policie ČR nás požádala o distribuci letáku k prevenci bezpečnosti při online nákupech 

k ověření věrohodnosti prodávajících e-shopů a ochraně při platbách za nakupované zboží.  
 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje požádal o 

zveřejnění informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních 

jímek (žump), resp. na zřízení kontrol technického stavu žump od roku 2021. 
 

Na druhé straně tohoto listu je nabídka manželů Štefkových na prodej čerstvých ryb včetně 

možného zpracování v době před Štědrým dnem.  
 

S ohledem na celoroční situaci s Covidem jsme letos nezajišťovali žádné drobné dárky, které 

v sudých letech předáváme do každé rodiny. Proto tento rok s tímto Občasníkem obdrží každá rodina 

malý stolní kalendář na rok 2021. Tímto nákupem jsme malinko podpořili Místní akční skupinu Kraj 

živých vod, Svazek obcí Slavkovský les (v obou je naše město členem) a Svazek obcí Krašov, kteří 

kalendář ve spolupráci se starosty produkují.  
 

 S ohledem na neustálé změny a stupně opatření nově zavedeného Protiepidemickému systému 

ČR (tzv. PES), který mimo jiné částečně upravuje i činnost orgánů státní správy a samosprávy 

upozorňuji, že může opět docházet ke změnám úředních hodin pro veřejnost našeho městského úřadu. 

Aktuální stav naleznete vždy ve vitrínách na náměstí. Vůbec nic nezkazíte, když svou návštěvu budete 

avizovat (konzultovat) na telefonu městského úřadu (730 182 849), nebo starosty (724 180 369). 
 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech oznamuje, že zvýší v roce 2021 cenu vodného 

a stočného v průměru o 4,5 procenta. Cena včetně DPH se tak vrátí na úroveň, která platila do května 

2020, než se snížila DPH a tedy poklesla cena vodného a stočného. Rozhodla o tom valná hromada 

sdružení, které pokrývá většinu Karlovarska, Tachovska a některé obce na Chomutovsku a 

Křivoklátsku. Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou dvousložkové ceny, kdy 

odběratelé platí kromě ceny za odebrané množství vody také paušální poplatek, stanovený podle 

velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v 

roce 2021 celkem 74,32 Kč s DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 

2087,25 Kč s DPH za rok. Zvýší se i ostatní paušální poplatky za větší vodoměry. 
 

Na závěr mi dovolte poděkovat, že situaci s pandemií zvládáme a zároveň popřát klidné a 

hezké prožití vánočních svátků, aby rok 2021 byl lepší než ten současný a všem hlavně zdraví a co 

největší pohodu. 

   

                   Ing. Martin Frank 
               starosta města 
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