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Vážení spoluobčané,
v těchto Zprávách z radnice Vás chceme informovat o změnách v našem správním území v uplynulých
měsících a o některých uskutečněných a připravovaných akcí.

Spolupráce s Úřadem práce Klatovy

Územní plán Města Plánice

Již několik měsíců trvá poměrně úspěšná
spolupráce mezi Městem Plánice a Úřadem práce
Klatovy, kdy město zaměstnává některé uchazeče
o práci na základě smlouvy na dobu určitou.
Tito uchazeči vykonávají pomocné a další
práce, které jsou potřeba například k zajištění
úklidu a úprav veřejného prostranství, drobné
opravy v bytových a nebytových prostorách anebo
pomocné a přípravné administrativní práce např.
ve stavebním archivu apod.
Na platy těchto pracovníků přispívá finančně
úřad práce. V současné době je takto v Plánici za
městnáno osm uchazečů o zaměstnání.
Na závěr této informace je nutno uvést výčet
akcí, na kterých pracovali také výše zmínění pra
covníci :
svod povrchové vody u čp. 196 v Plánici
svod vody od základů Spolkového domu v Plánici
zhotovení nového vstupu do bytu ve Spolkovém
domě v Plánici
svod povrchové vody z místní komunikace
v Bližanovech, včetně výstavby opěrné zdi a ka
nalizační vpustě
oprava ucpané kanalizace v Bližanovech
oprava porušené kanalizace v Plánici – 2 x
likvidace černé skládky v Bližanovech a v Plánici
dokončovací práce v prameništi, oprava vodoje
mu v Záhoří.
oprava vodojemu v Nové Plánici
úklid zeleně a ost. veřejného prostranství
úpravy okolí kapličky ve Zdebořicích
umístění laviček u bytových domů Plánice čp.
358 a 359, čp. 19 a na hřbitově v Nicově
oprava kamenné zdi v areálu ZŠ
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že se městu
zaměstnávat tyto pracovníky vyplatí.

Jak už bylo v minulosti uvedeno, jsou ob
ce povinny podle současně platného Stavební
ho zákona mít nový územní plán (dále jen
ÚP), a to nejpozději do konce roku 2015.
Realizace nového územního plánu byla již
započata a záměr města byl zveřejněn na
úřední desce po dobu 30 ti dnů. Během této
doby mohl každý občan podávat své návrhy
na doplnění nového ÚP, této možnosti několik
občanů také využilo.
Přesto na podnět rady města, starosty
a tajemníka byly svolány další schůzky se zá
stupci obcí a jejich osadních výborů, kde byla
konstruktivním způsobem řešena území
v jednotlivých obcích. Souhrn těchto podnětů
byl předán Stavebnímu úřadu Klatovy, který
bezprostředně zahájil další jednání, která
jsou nezbytně nutná k vlastní realizaci ÚP.
Tím však účast občanů na tvorbě nové
ho ÚP nekončí. Před dalším veřejným pro
jednáním budou mít opět možnost se znovu
ke zpracovanému návrhu ÚP vyjádřit.

Vydávání občanských průkazů
Od 1.1. 2012 bude nové občanské
průkazy vydávat pouze Městský úřad
Klatovy. Do 30. 11. 2011 mohou žádosti
o vystavení nových občanských průkazů
občané podat ještě na MěÚ v Plánici.

Platba za služby na hřbitovech
Upozorňujeme občany, že termín splat
nosti úhrady služeb na dva roky spojených
s provozem hřbitovů byl 30. 9. 2011.
Úhradu lze provést složenkou nebo
v hotovosti na pokladně MěÚ Plánice.

Připravované akce
27. 11. 2011 Zpívání pod vánočním stromem
od 17,00 hodin
3. 12. 2011 Mikulášská nadílka ve Spolkovém
domě od 17,00 hodin
3. 12. 2011 Benefiční koncert v Nicově
od 15,00 hodin
Český zahrádkářský svaz Plánice pořádá
25. 11. 2011 od 18,00 hod. ve Spolkovém domě
ukázky adventních dekorací
Program klubu seniorů prosinec 2011
14. 12. 2011
adventní setkání na faře
28. 12. 2011
Silvestr na faře
Začátek vždy ve 14,30 hodin.
Spolupráce s partnerským městem
v oblasti nezaměstnanosti
Při vzájemném setkání starostů ve Weidingu
byla nabídnuta pro občany z našeho správního
území pomoc při získávání pracovních příleži
tostí v Bavorsku přes Úřad práce v Chamu.
Ve středu 16. 11. 2011 v 16 hodin se bude
v zasedací síni města Plánice konat pro všechny
zájemce informativní schůzka, kde budou sezná
meni s nabídkou volných pracovních míst a
s podmínkami práce v Bavorsku. Město Plánice
nebude práci zprostředkovávat, pouze umožní
setkání s poskytnutím informací.

Další informace
Vhodné pozemky pro DPS
Zastupitelé schválili koupi stodoly včetně
pozemků v areálu bývalých drobných provozo
ven v Plánici. Dále je jednáno s majiteli soused
ních pozemků. Zakoupením těchto pozemků se
otevírá možnost vybudování nového domu
s pečovatelskou službou včetně odpočinkové zó
ny v lokalitě, která se nachází téměř v centru
Plánice.
Zateplení budovy MŠ v Plánici
Město uzavřelo Smlouvu o dílo za účelem
zpracování projektové dokumentace žádosti
o podporu z Operačního programu Životního
prostředí na projekt “Zateplení budovy MŠ
v Plánici“. Rozsah opatření na zateplení II. pavi
lonu vyplynul z energetického auditu a splňuje
podmínky žádosti o dotaci. I. pavilon byl již čás
tečně zateplen v loňském roce.

Byt ve Spolkovém domě v Plánici
Oprava tohoto bytu byla započata od
vedením vody od základů stavby, takže je
více než reálný předpoklad, že už nebude
docházet k průniku vody do sklepních
prostor.
Vlastní byt prošel již v minulosti úpra
vami, byly odizolovány a nově položeny
podlahy. V současné době byla dokončena
výměna oken a byt byl plynofikován. Rov
něž staré betonové schodiště u vstupu do
bytu, které bylo ve špatném stavu, bylo
opraveno a jeho povrch byl pokryt novou
dlažbou. Na závěr proběhlo vybílení
a úklid. Byt byl pronajat od 1. 11. 2011, no
vý nájemník bude zároveň od 1. 1. 2012
správcem Spolkového domu.
Klubovny SDH Zbyslav a Křížovice
Na klubovnu ve Zbyslavi byla podána
žádost o přidělení dotace, ta prošla admi
nistrativní kontrolou MAS (místní akční
skupina) Pošumaví a jako taková byla pře
dána k vyřízení na SZIF (Státní zeměděl
ský intervenční fond) do Českých Budějo
vic. Nyní je připravováno výběrové řízení
na dodavatele stavby.
U klubovny v Křížovicích proběhla sou
časně se zhotovením projektové dokumen
tace směna pozemku včetně zaměření mezi
městem a majitelem sousedního pozemku.
Tato směna byla nezbytně nutná z důvodu
umístění budoucí jímky pro klubovnu. Ny
ní jsme před vydáním stavebního povolení.
Oprava vodojemu v Nové Plánici
Vodojem v Nové Plánici byl v havarij
ním stavu, proto se přistoupilo k celkové
opravě tohoto objektu. Kromě stavebních
úprav bylo nově osazeno i dálkové ovládání
čerpání vody.
Umístění pamětní desky
Pamětní deska pana Jana Touše, poš
tovního zřízence, která byla v minulosti
sejmuta ze soukromého domu Plánice
čp. 24, bude umístěna na dům města Pláni
ce čp. 167, ve kterém je současná provozov
na České pošty, a.s.
Deratizace města
Vzhledem ke zvýšenému
výskytu nežádoucích hlodavců provede fir
ma DERATIS KLATOVY do konce roku
plošnou deratizaci města.

