SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
léto se sice brání předat svoji vládu a slunečné dny se pomalu zkracují, ale podzim už pomalu a jistě o sobě začíná dávat
vědět. Stejně jako to dělám já teď.
Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil nejen jako občan, ale zároveň jako starosta městyse. Činím takto prostřednictvím
zpravodaje poprvé.
Úvodem bych se velice rád omluvil za to, že skoro až po roce se můžete opět začíst do stránek občasníku. Příčin, které
absenci čísel ,,zavinily“ bylo více, ať už se jednalo o časovou tíseň, změnu podmínek pro vydání či organizační změny v obci. Pevně
doufám, že už se v nadcházejících obdobích REGENT bude objevovat ve vašich schránkách opět pravidelně.
Určitě jste si všimli, že zpravodaj dostal ,,nový kabát“ a věřím, že je to i pro vás příjemná změna.
Stejně jako mí předchůdci i já se budu snažit se svými spolupracovníky a kolegy pokračovat v realizaci prací, které přispějí ke
zkvalitnění života obyvatel obce v nejrůznějších oblastech rozvoje území, investic, dotační politiky či kultury nebo sportu a budu se
snažit a usilovat o to, aby se nám v naší obci žilo a dařilo co nejlépe.
Za necelý rok mého působení ve funkci starosty se nám podařilo uskutečnit mnoho přínosného (více v rubrice ,,Dění v obci“)
a pokud se bude dařit i nadále, posune se městys Chodová Planá opět o kousek vpřed.
Ale všechno není jen o práci. Ve zpravodaji naleznete spoustu informací ze života obce, spolků apod.
Vážení spoluobčané, v závěru bych vám rád poděkoval za práci, kterou provádíte na veřejných prostranstvích a v okolí vašich
domů a přeji krásné prožití konce léta a začátku sychravých dnů a velmi se těším na setkání u nás na radnici či na některé z akcí .
Ctirad Hirš, starosta

DĚNÍ V OBCI
V úvodu jsem se zmínil o akcích, které již byly v naší obci
zahájeny nebo teprve čekají na svou realizaci.
V průběhu letošního roku byly provedeny opravy některých
částí místních komunikací. Konkrétně se jedná o komunikaci v
ul. Pohraniční stráže (finské domky), o cestu v parku a
komunikaci ke hřbitovu.
Před dokončením je zasíťování pozemků určených k zástavbě
RD - lokalita Slovany část I. Začátkem září bude provedeno
odvodnění staveniště a dokončen plynovod. Bohužel, dotace
z ROP Jihozápad, o kterou bylo požádáno na výstavbu
komunikace v dané lokalitě, nebyla přidělena.
Další akcí, která byla letos uskutečněna v rámci projektů VAK
byla kanalizace v Nádražní ulici a nyní probíhá rekonstrukce
ČOV.
Zcela nepřehlédnutelné jsou informace o rozsáhlých
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Chodová Planá.
Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání
vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s
ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto úpravy se pak
v praxi projevují například jako nové polní cesty, omezení
eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.
Komplexní pozemkové úpravy se zabývají stavem území v
celém jeho rozsahu a v rámci veřejného zájmu se jimi
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. To znamená, že
se slučují nebo dělí, zajišťuje se jejich využití a přístupnost,
dohlíží se na vyrovnání hranic a podmínky pro hospodaření
vlastníků půdy. Jedná se o jednu z největších pozemkových

úprav na Tachovsku. Nyní proběhlo zjišťování průběhu hranic
pozemků na vnitřním a vnějším obvodu pozemkové úpravy
v k.ú. Chodová Planá.
Velmi ožehavým tématem je zcela určitě Územní plán Chodové
Plané. Řešeným územím je celé území městyse zahrnující
katastry v majetku městyse Chodová Planá. Příprava ÚP je
velice náročná, během přípravy prošla několika změnami a
jednání s dotčenými orgány. Nyní je dokončen návrh – úprava
před řízením o ÚPD, který je u pořizovatele (tj. Odbor
územního plánu a regionálního rozvoje Tachov) k dalšímu
zpracování. V této chvíli nelze říci, kdy bude ÚPO schválen.
V případě, že při veřejném projednání nebudou vzneseny
podstatné připomínky, mohl by být schválen do konce
letošního roku. Na tento projekt byla získána i částečná dotace
z Plzeňského kraje z programu Stabilizace a obnovy venkova.
A samozřejmě nezapomínáme ani na spádové obce, které
k městysi Chodová Planá patří.
V průběhu minulých měsíců proběhla rekonstrukce památníku
obětem I. světové války v Hostíčkově, který se nachází na návsi.
Památník byl rozebrán, vyčištěn a znovu složen, v nejbližší
době bude oplocen a tím chráněn před vandalismem a
poškozením.
Další rozsáhlou akcí je oprava kaple Nejsvětější trojice
v Boněnově.
Oprava probíhá v současné době. Kaple Nejsvětější trojice se
nachází pod obcí Boněnov při bývalém boněnovském hřbitovu
a je zapsanou kulturní památkou. V rámci opravy bude
provedena obnova kritických konstrukcí, fasád a omítek,
doplněných obnovou podlahy, vrátek, oken a výměna krytiny.

Městys Chodová Planá získal na tuto akci dotaci z ministerstva
kultury, a to 90% z celkové investiční částky.
Dále probíhá příprava výstavby vodovodu Ch. Planá –
Michalovy Hory, kterou zajišťuje VAK Karlovy Vary.
Městys Chodová Planá se podílel i nemalou finanční částkou na
rekonstrukci autobusové čekárny v Michalových Horách, která
prošla celkovou rekonstrukcí. Na původní obvodové zdivo byl
posazen nový krov a zcela nová střecha.
V neposlední řadě připomínáme, že městys v průběhu roku
financuje zhruba částkou 2 mil. Kč údržbu veřejné zeleně,
hřbitovů, místních komunikací a další komunální služby (např.
dopravní značení, autobusové čekárny, osázení truhlíků a
květinovou výzdobu, zabezpečení a rozmístění odpadkových
košů, nové úřední desky apod.). Veškeré práce jsou prováděny
prostřednictvím akciové společnosti CHODOVKA a.s..

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BONĚNOVĚ
Na sobotu 29. října 2011 připravilo Občanské sdružení pro
obnovu tepelského regionu Den otevřených dveří. Návštěvníci
si budou moci po první fázi obnovy prohlédnout kostel Všech
svatých v Boněnově. Připravena bude výstava i další
doprovodný program.
Po několika desítkách let se veřejnosti nabízí opět možnost
vstoupit do boněnovského kostela Všech svatých a
prohlédnout si, jak tento kostel, ještě nedávno určený k
demolici, vypadá dnes. Kostel je nově zastřešen, obnoveny jsou
klenby, provizorně zastřešena věž. Bližší podrobnosti lze nalézt
na internetu (http://osotr.cz).
Obnova kostela je SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ.
Realizace této akce (projektu) byla podpořena Místní akční
skupinou Český Západ - Místní partnerství v rámci
strategického plánu LEADER. Více informací najdete na
www.leader-ceskyzapad.cz. Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Občerstvení zajištěno!
Aleš Moravec, předseda OSOTR

buřtíky, koblížky, ovoce a pití. Před cílem čekali ještě hasiči se
svým autem, které si bylo možno prohlédnout.
Na konec přišlo překvapení – královna Pohádkové země se
svým pokladem, ze kterého všechny obdarovala.
Her se zúčastnilo 111 dětí (s nimi i řada rodičů) a jejich
spokojené a zářící tvářičky byly tou nejlepší odměnou všem.

POHÁDKOVÁ ZEMĚ
V sobotu 6. srpna pořádalo Občanské sdružení pro obnovu
tepelského regionu prázdninový den plný her v Zámeckém
parku v Chodové Plané. Děti ve vstupní bráně obdržely klíč od
Pohádkové země a vydaly se na cestu za pohádkovými
bytostmi.

U vodníka chytaly rybičky, u perníkové chaloupky na ně čekaly
ježibaby, doktor Skřítek Hrášek seznamoval děti s medicínou a
Krakonoš s obrázky svých zvířátek. Rumcajs s Mankou učili děti
poznávat houby, Karkulka měla připravený košík pro babičku, u
Popelky se přebíral hrách a čočka, Sněhurka čekala s diamanty
a Zlatovláska s korálky. Kromě toho bylo potřeba splnit různé
jiné úkoly. Navíc si mohly děti, ale i dospělí zastřílet ze
vzduchovky na připravené terče. Kuchtík přichystal opečené

Doufejme, že se prázdninové
dny plné her u nás v Chodové
Plané ujmou a že i příští ročník
bude mít tak hojnou účast jako
ten letošní.
Občanské
sdružení
velmi
děkuje všem sponzorům a
pomocníkům, bez kterých by
nebylo možné hry uspořádat.
Jejich seznam je zveřejněn na
stránkách našeho sdružení
(osotr.cz).

Michaela Malinková

OCENĚNÍ ŽÁKŮ ZŠ
Dne 30. 6. 2011 proběhlo v KD slavnostní předání věcných darů
starostou městyse Chodová Planá panem Ctiradem Hiršem
vyznamenaným žákům ZŠ.
Ocenění žáci:
ZŠ Chodová Planá:
1. třída: Braunová Nelly,
Bučková Alena, Hlinická Markéta,
Hnízdil Jakub, Kepl Karel,
Matysová Natálie
2. třída: Ansl Vít, Brümmerová
Anna, Galbová Michaela, Hoclárová Vanesa, Hreusová Nela,
Kohoutová Kateřina, Kois Michal, Kortus Matěj, Kudláčková
Adéla, Mertlová Eliška, Poznán Matúš, Temejčík Michal,
Víznerová Vendula, Zítková Eliška
3. třída: Brož Miroslav, Ščasnárová Marie, Volčík Michal
4. třída: Dudarcová Terezie, Janeček Josef, Plevková Karolína
5. třída: Hreusová Terezie, Hybštová Eliška, Jaščurkovská
Michaela, Košková Veronika, Krejzová Tereza, Kudláček Pavel,
Martínková Renata
ZŠ Planá náměstí
5. třída: Zítková Kristýna
6. třída: Petrželka Jakub, Panoš Martin
8. třída: Vopatová Lucie
ZŠ Planá Valy
1. třída: Frýbertová Angelina, Gábor Roman
ZŠ Mariánské Lázně – Úšovice
7. třída: Šlajs David
ZŠ Mariánské Lázně – jih
2. třída: Šourek Daniel, Drexlerová Adéla
3. třída: Miklušák Josef
6. třída: Suková Anna Alexandra
Zvláštní pochvalu ředitelky ZŠ Mariánské Lázně – Hamrníky
obdržel Janeček Petr.

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE

Poplatky
Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají
zaplacené místní poplatky k jejich okamžité úhradě.
Termíny a výše všech poplatků, které se dle platné legislativy
odvádí:
místní poplatek – komunální odpad
ve výši 500,- Kč – za osobu trvale žijící v obci
ve výši 500,- Kč – za nemovitost k rekr. užívání
splatný ½ do 30.1.2011 a 2/2 do 31.7.2011
místní poplatek ze psů
ve výši 50,- Kč – osady Chodové Plané
ve výši 50,- Kč – poživatelé důchodů
ve výši 200,- Kč – rodinný dům
ve výši 500,- Kč – bytový dům
splatný do 30.4. kalendářního roku
poplatek za nájem z pozemku
splatný do 30.3. kalendářního roku
poplatek za hrobové místo (služby + nájem)
splatný do 30.3. kalendářního roku
Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM či převodem na č.ú.
městyse

Zastupitelstvo
zkrácené usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse ze dne
8.6.2011
12. ZM schvaluje:
1. Předložený program 3. zasedání ZM a jeho doplnění.
2. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Jan Ambrož
Zdeňka Štěchová
3. Ověřovatele zápisu:
Mgr. Stanislav Janoch
Oldřiška Nejedlá
4. Kontrolu usnesení 2. zasedání ZM.
5. OZV č. 1/2011 v předloženém znění.
(bod č. 3.1 programu ZM)
6. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za
rok 2010, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.
(bod č. 3.2 programu ZM)
7. Rozpočtové opatření č. 1/2011.
(bod č. 3.3 programu ZM)
8. Prodej vozidla VW Transporter společnosti CHODOVKA a.s.
za cenu dle znaleckého posudku.
(bod č. 3.4 programu ZM)
9. Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 3424/2 v k.ú. Chodová
Planá ze správy Pozemkového fondu ČR.
(bod č. 3.5 programu ZM)
10. Doplnění Zásad pro stanovení kupních cen pozemků ve
vlastnictví Městyse Chodová Planá určených k prodeji v k.ú.
Boněnov, Dolní Kramolín, Hostíčkov, Domaslavičky, Holubín,
Michalovy Hory, Pístov, Výškov a Výškovice o pokutu ve výši
210,- Kč/m2 v případě nesplnění podmínky kolaudace do 5-ti
let. (bod č. 3.6 programu ZM)
11. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 913/35 o výměře 285 m2
(ostatní plocha) vytvořený GP č. 132-10/2010 v k.ú. Michalovy
Hory.
(bod č. 3.7 programu ZM)
12. Dělení p.p.č. 914/1 (oplocenou část) v k.ú. Michalovy Hory
za účelem prodeje oddělené části.
(bod č. 3.9 programu ZM)
13. Dělení p.p.č. 438/1 a p.p.č. 435/3 v k.ú. Pístov za účelem
umožnění zpřístupnění a zjednodušení vstupu na nemovitosti
ve vlastnictví žadatele.
(bod č. 3.10 programu ZM)
14. Prodej p.p.č. 2302/18 o výměře 858 m2 a p.p č 2302/55 o
výměře 922 m2 v k.ú. Chodová Planá vytvořené GP č. 74748/2008 panu Vondráškovi.
(bod č. 3.11 programu ZM)
15. Prodej p.p.č. 962 o výměře 93 m2 – ost. plocha v k.ú.
Michalovy Hory Jaroslavu Wernerovi.
(bod č. 3.12 programu ZM)
16. Prodej st.p.č. 529 o výměře 50 m2 – zast. plocha a nádvoří,
včetně stavby (transformační stanice) v k.ú. Chodová Planá ČEZ
Distribuci, a.s., za cenu dle znaleckého posudku.
(bod č. 3.13 programu ZM)
17. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 16 o výměře 104 m2 v k.ú.
Pístov.
(bod č. 3.14 programu ZM)
18. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 22/5 o výměře 2 m2
(vytvořený GP863-99/2010) a p.p.č. 3413/13 o výměře 2 m2
(vytvořený GP 863-99/2010 z p.p.č. 3413/1) vše v k.ú. Chodová
Planá.
(bod č. 3.15 programu ZM)
19. Dělení p.p.č. 3413/1 v k.ú. Chodová Planá – část cca 20 m2
u kotelny bývalého kina.
(bod č. 3.16 programu ZM)

20. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 109/6 o výměře 918 m2 –
tr. travní porost, p.p.č.109/7 o výměře 109 m2 – tr. travní
porost, p.p.č. 109/8 o výměře o výměře 344 m2 a p.p.č. 606/2
o výměře 269 m2 – tr. travní porost v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 3.17 programu ZM)
21. Plán činnosti finančního výboru na II. pololetí roku 2011.
(bod č. 3.19 programu ZM)
22. Plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí roku 2011.
(bod č. 3.20 programu ZM)

13. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje p.č. 117/1 o výměře 349 m2 –
zahrada v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 3.8 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje p.č. 66/2 o výměře 120 m2 –
zahrada, p.č. 914/9 o výměře 222 m2 – zahrada v k.ú.
Michalovy Hory.
(bod č. 3.9 programu ZM)
3. Dělení p.p.č. 2558/1 v k.ú. Chodová Planá a následné
vyhlášení záměru prodeje oddělené části p.p.č. 2558/1 v k.ú.
Chodová Planá o výměře 16670 m2.
(bod č. 3.18 programu ZM)

14. ZM revokuje:
1. Usnesení č. 103.14 ze dne 23.6.2010.
(bod č. 3.7 programu ZM)
Ing. Jan Volný
místostarosta

Ctirad Hirš
starosta

Ve vymezených časech mohou občané předat do
mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné
odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové)
znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky,
pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné
škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel,
případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním
odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče
(zařízení musí být kompletní!)
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na
objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného
nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Prosíme občany k donášení předmětných odpadů pouze
v době přistavení kontejnerů, aby odpady byly ukládány
přímo do nich!
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

SBĚRNÝ DVŮR

Dne 7. září 2011 se koná 4. veřejné zasedání

PROVOZ

Zastupitelstva městyse Chodová Planá. Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Ctirad Hirš v.r.
Program:
1.
Plnění rozpočtu leden-červen 2011.
2.
Rozpočtová opatření č. 3/2011 a č. 4/2011.
3.
Prodej bytů a bytových domů.
4.
Žádosti.
5.
Různé.

Městys Chodová Planá ve
spolupráci
s
formou
EKODEPON s.r.o.

Každou středu 15.00 – 17.00 hod.
sobotu 9.00 – 11.00 hod.
Občany městyse Chodové Plané upozorňujeme, že dle níže
uvedené specifikace je možnost odložení odpadů ve sběrném
dvoře Chodová Planá v areálu společnosti CHODOVKA a.s.
takto:
1. Objemné odpady: vyřazený nábytek, podlahové krytiny,
kamna
2. Vyřazená elektrická a elektronická zařízení: v kompletním
stavu, nerozebrané, /pračky, lednice, mrazáky, sporáky,
televize, počítače, monitory, el.nářadí, sekačky, hračky.
3. Stavební odpady: čistá betonová a cihelná suť, dřevo,
kamení, hlína v omezeném množství množství
4. Materiálně využitelné odpady: kovy, vyřazený textil a obuv

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního
odpadu a zpětný odběr elektrozařízení který proběhne:

v neděli 23.10.2011
Stanoviště

Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov
Výškov

5. Biologické odpady: listí, tráva, větve v omezeném množství
Sběrný dvůr slouží pouze občanům Chodové Plané a
v přilehlých osadách. Sběrný dvůr neslouží podnikatelstkým
subjektům.

Doba přistavení mobilní sběrny:

13.00 – 13.20
13.30 – 13.40
13.50 – 14.00
14.15 – 15.30
14.20 – 14.35
14.45 – 14.55
15.05 – 15.30

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA
Vyhlášky městyse
nové ceny za inzerci v občasníku REGENT
A4
A5
½A5
ještě ½

2.500,1.250,625,300,-

Kč
Kč
Kč
Kč

vč. DPH.

Městys Chodová Planá
OZV č. 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém zasedání
dne 8. června 2011 usnesením č. 12.5 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Městys Chodová Planá touto vyhláškou zavádí místní
poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen
1
„správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a
městech v zařízeních určených k přechodnému
2
ubytování za úplatu.
(2)
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu v zařízeních určených
k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí
ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu
3
(2)
V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c)
další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení
výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo případné
osvobození od poplatkové povinnosti.
(3)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské
konfederace,
uvede
kromě
údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
4
tuzemsku pro doručování.
(4)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
5
dne, kdy nastala.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

(5)

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány
6
postupně z časového hlediska.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4 Kč
(2)
Paušální částka činí 750 Kč/rok
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)
Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí.
(2)
Poplatek placený paušální částkou podle čl. 4 odst. 2 je
splatný do posledního dne 1. čtvrtletí příslušného
kalendářního roku.
(3)
Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku
po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do
konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1)
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro
přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo
lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a
7
charitativním účelům.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek
8
platebním výměrem.
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na
9
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o
místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 15.12. 2004.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.

KNIHOVNA V CHODOVÉ PLANÉ
V budově kulturního domu v I. patře je k dispozici občanům
veřejná knihovna a veřejně přístupný internet.

Úřední hodiny pro knihovnu a internet
ÚT 15.00 hod. – 18.00 hod.
ČT 15.00 hod. – 17.00 hod.

6

§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4
zákona o místních poplatcích

HISTORICKÉ OKÉNKO
DOMASLAVIČKY

Městyse Chodová Planá a čas strávený na událostech je celkem
503 hodin.

Většina z nás přeci jen o historii městyse Chodová Planá už
něco ví. Ale velmi málo zveřejněných informací už je třeba o
spádových obcích a katastrálních územích, které spadají pod
náš městys.
V tomto čísle vám trochu přiblížíme dnes již zaniklou vesničku
Domaslavičky. Název vísky
Domaslavičky, položené 3 km
severovýchodně od Boněnova,
bychom dnes na mapách
marně hledali. Ležela v krajině
pustější a méně navštěvovanější než je dnes Český les.
Původně
se
jmenovala
Domaslav.
Nejstarší zmínka je zaznamenána k roku 1391. Nejprve
náležela k blízkému premonstrátskému klášteru v Teplé,
kterým mohla být založena.
Podle údajů berní ruly z roku
1656 byla ves rozdělena mezi
panství Planá a Švamberk. Ve
vsi bylo evidováno 11 sedláků a
2 chalupníci. Počet usedlostí se
výrazněji nezměnil ani o 100 let
později. V roce 1838 zde bylo 21 domů a žilo tu 159 obyvatel.
Už v roce 1950, jak uvádějí statistiky tu zbylo pouze 55
obyvatel a v roce 1961 jen 20 osadníků. V roce 1967 hned po
odchodu posledních obyvatel přijeli do vsi vojáci, usedlosti dle
vyprávění odstřelili a materiál byl rozebrán na stavby v okolí.
Do bývalé vsi nás
dovede prašná cesta
z Boněnova. Na ní nás
pozdraví torzo kamenného kříže manželů
Lekrolových
z roku
1892 a asi 400 m
nalevo
před
Domaslavičkami stojí
pod stromy starý
kovaný kříž.
Mapa
stabilního katastru z roku 1838 zobrazuje Domaslavičky jako
ves s kruhovou návsí a dvěma rybníčky. Zřetelná je kruhová
náves s bažinatým rybníčkem, kterou obklopovaly usedlosti
obrácené do návsi svými štíty. Jedná se však jen o torza.
Poněkud lépe se zachovaly zříceniny mladších domků, které
stály při západní okraji vši a byly opuštěny jako poslední.

Technické pomoci jsou různého druhu a to: likvidace
nebezpečného hmyzu, čerpání vody, odstranění různých
překážek na komunikaci, otevírání bytu, vyproštění osob atd.
Jak víme, že jednotka má výjezd (událost) ?
Na zavolání tísňové linky 150 nebo 112 hovor přijme operační
středisko HZS Plzeňského kraje. Vyhodnotí událost a postupuje
takto. Členům jednotky přijde zpráva do hasičské zbrojnice kde
zařízení KANGO okamžitě rozešle všem členům jednotky zprávu
do jeho mobilního telefonu o jakou událost se jedná a kde,
vytiskne příkaz k jízdě s podrobnějšími informacemi. Zároveň
všem členům jednotky přijde telefonické vyrozumění o
události. Poplach může být také vyhlášen akusticky sirénou
signálem ,,požární poplach,, - takto se vyhlašuje poplach celé
jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí
signálem, který má tvar : 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého
tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého
nekolísavého tónu. Zkouška sirén se provádí ohlašovnami
požárů zpravidla jednotně na území České republiky první
středu v měsíci ve 12 hodin nepřerušovaným tónem v délce
maximálně 140 vteřin. Některé události jsou oznamovány i
radiovým zařízením nebo telefonicky bez spuštění akustické
sirény.

(článek a fotografie použity z knihy ,,Putování po zaniklých místech
Českého lesa“ – autor: Zdeněk Procházka)

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
HASIČI INFORMUJÍ
Hasiči vyjížděli od začátku roku už k 33 událostem.
Od začátku roku do 18.srpna 2011, jedenácti členná jednotka
sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjížděla
ke 33 událostem. Z toho bylo 16 požárů, 14 technických
pomocí, 1 únik nebezpečných látek, 1 dopravní nehoda a 1
železniční nehoda. Šest událostí bylo mimo hasební obvod

Doba výjezdu je časový úsek mezi vyhlášením poplachu a
výjezdem z hasičské zbrojnice. Tento časový úsek je velmi
náročný, neboť každý člen jednotky se musí co v nejkratším
čase dostavit odkudkoli do hasičské zbrojnice, kde se musí
převléci do těchto věcí : trička, zásahového obleku (kabátu +
kalhot), zásahových bot, zásahové přilby, vzít rukavice a co
nejrychleji nastoupit do vozidla k odjezdu.
Členové jednotky jsou rozděleni na dvě družstva a každé
družstvo má službu celý týden. Setkáváme se s problémem
času a to ohledně zaměstnání, které někdy výjezd komplikuje.
Při vyhlášení poplachu se do zbrojnice dostaví ten kdo
momentálně může vyjet. Za loňský rok kdy jsme měli 33
výjezdů máme průměr délky výjezdu kolem čtyř minut. Časový
limit je deset minut. Jednotka vyjíždí k jakékoli události a při
zásahu se setkává hlavně s emotivní reakcí osob na příjezd
jednotky na místo zásahu. Chybné nebo nepřesné adresy na
místo události. Nepředvídané překážky silničního provozu
včetně neprůjezdných komunikací v souvislosti se vznikem
požáru nebo mimořádné události.
Na závěr bych chtěl říci, že tato činnost v jednotce
dobrovolných hasičů je časově, fyzicky a psychicky náročná.
Není to jen vyjet k události, neboť připravenost je především k
přípravě a to ve smyslu školení, ukázek nácviku události a
seznamování se s novými věcmi. Znát místní lokalitu (lesy,
cesty, ulice, čísla popisné atd.) neboť někdy něco najít je
problematické a závisí vše na čase.
Jednotka je financována s rozpočtu Městyse Chodová Planá a
výjezdy mimo hasební obvod jsou částečně dorovnávány HZS
Plzeňského kraje.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům jednotky za
obětavost při této práci.

Velitel Václav Zimák

SVAZ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
Počátky vzniku Svazu tělesně postižených v ČR os. sahají do
roku 1990, kdy se rozhodovalo o zrušení Svazu invalidů,
organizace sdružující zdravotně postižené osoby bez ohledu na
druh postižení. 8.5.1990 došlo k registraci stanov Svazu
Ministerstvem vnitra ČR.
Naše organizace TP i přes větší věkový průměr, který nám
znemožňuje se zúčastňovat akcí, kde j potřeba pohybová
činnost, se snaží našim členům i seniorům zpříjemnit chvíle,
kdy si mohou odpočinout, popovídat a 2 x do roka
navštěvujeme bazén v německém Weidenu.
Organizace uspořádala zájezd do Mariánské Týnice, na podzim
připravujeme setkání se SPOZem, s novou hudební produkcí.
Za vedení p. Marušky Olivové probíhá cvičení, kterého se
zúčastňují i nečlenové organizace. Každý člen org. na své
narozeniny obdrží přáníčko. Na vánoce imobilním členům
předáme malý dárek.
Za aktivní činnost výboru MO STP os. děkuje
Hasoňová Věra
MAS Český Západ - Místní partnerství
Otevření Naučné stezky Dolování v okolí Michalových Hor –
Tisková zpráva
V Michalových Horách proběhlo v sobotu 30. 7. 2011
slavnostní otevření naučné stezky po stopách dolování v okolí,
kterou zde nově vyznačila obecně prospěšná společnosti
GeoLoci. Organizátoři akce nenechali odradit nepřízní počasí a
provedli početný dav nadšenců po trase naučné stezky, jejíž
celková délka je asi 2 km. U každé informační tabule podal
RNDr. Jiří Hlávka, který je autorem většiny textů na
informačních tabulí vyčerpávající komentář k dolování
v Michalových Horách, místních štolách a historických
souvislostech. Akce se zúčastnil také pan František Marek, člen
Občanského sdružení Michalovy Hory a místní pamětník, který
zajistil terénní práce pro úpravu svahu v trase naučné stezky a
vybudoval vyhlídku s místem pro posezení. Zájemcům dal také
k nahlédnutí fotografie z doby, kdy tato naučná stezka vznikala.
Po krátké procházce v deštivém počasí bylo živo především
v místní hospůdce, která poskytla výletníkům zázemí a
příjemné občerstvení.
Všechny informační panely naučné stezky jsou opatřeny
českým textem i jeho německým překladem, s přihlédnutím
k příhraniční poloze obce tato destinace skýtá pěkný turistický
cíl i pro německé občany. Vybudování naučné stezky podpořila
místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství dotací
z programu LEADER ve výši 300 tis. Kč. Naučná stezka je
součástí vznikajícího geoparku GeoLoci, jehož cílem je
zajímavou formou zpřístupnit veřejnosti místní geologické a
přírodní zajímavosti.
Mgr. Alexandra Hrušková
MAS Český Západ - Místní partnerství
hruskova@leader-ceskyzapad.cz, tel. 774 499 397

Výsledky z 8.ročníku Rybářských závodů pořádané
společností CHODOVKA a.s. ze dne 27.8.2011
rybník "Kohouťák" Chodová Planá.

Děti:
1. místo Daniel Lang, naměřeno 691 cm ryb
2. místo Lukáš Lang, naměřeno 404 cm ryb
3. místo Petr Seigerschmid, naměřeno 384 cm ryb
4. místo Martin Kois, naměřeno 302 cm ryb
Děti obdržely velice pěkné ceny, medaile, diplomy. Ještě
jednou děkujeme touto cestou všem sponzorům. Byla předána
také cena pro nejmladšího účastníka, kterou obdržela
Kateřinka Moravcová.
Výsledky muži:
1. místo Lukáš Radil, naměřeno 710 cm ryb
2. míso Pavel Čížek, naměřeno 673 cm ryb
3. místo Jaroslav Temejčík, 562 cm ryb
4. místo Rudolf Rolko, 502 cm ryb.
Žena přišla jediná - p. Martina Brezničanová,
naměřeno 193 cm ryb.
Cenu "Zlatá rybka" vyhrál p.Jaroslav Temejčík
Cenu "Největší ryba" vyhrál p.Václav Nétek.
Závod se všem přítomným velice líbil, i když nám počasí moc
nepřálo.

POZVÁNKA - VÝLOV RYBNÍKA "KOHOUŤÁK"
Chodovka a.s., Chodová
Planá srdečně zve
všechny občany
v sobotu 1.10.2011
od 10.30 hod.
na tradiční výlov rybníka Kohouťák. Prodej živých kaprů
na místě. Občerstvení zajištěno.
K poslechu hraje "Chodovarka".
Stanislava Janochová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
SPOZ
Životní jubileum v září a říjnu 2011 oslaví tito naši milí
spoluobčané:
Sedláková Marie
Rusiňáková Mária
Valdmanová Jarmila
Kabíčková Jaroslava
Zachová Zina
Miškovská Miloslava
Koisová Terezia
Škrdlantová Jolana
Rampas Josef
Teichmannová Anna
Korpesiová Mária

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sportklub chystá volejbal a závody pro děti
Na sobotu 10. září plánuje Sportklub volejbalový turnaj
smíšených družstev jako memoriál Lenky Volné. Každoročně se
mimo domácích hráčů zúčastňují i družstva z okolních obcí.
Zájemci o volejbal se mohou přihlásit u Mgr. Ambrože,
tel. 604 722 411.
Sportklub také každoročně pořádá pro děti závody v běhu a na
kolech. Spolupořadatelem je základní a mateřská škola. Závody
v běhu se konají v pátek 9. září od 16 hodin na stadionu.
Závody na kolech budou v pátek 16. září od 16 hodin v parku.
Tenisový oddíl bilancuje

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26.2.2011 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod
vedením starosty pana Ctirada Hirše
26.2. 2011
Nikola Cínová, Hnízdilová Adéla, Hettová Michaela,
Jánský Štěpán, Cretan Sebastian, Kohoutová Tereza
Tábořík Tomáš

a dne 14.6.2011 pod vedením místostarosty ing. Jana Volného
14.6. 2011
Jan Bobek, Václav Havlík, Josef Janoch, Alžběta Wernerová
Adéla Vašinová, Markéta Zítková, Martin Novotný
Sofie Antonie Šuláková

Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví,
veselé a bezstarostné dětství

Na jaře se pět družstev zapojilo do okresního přeboru.
Uskutečnily se oddílové turnaje mužů a žen. Dalšími tradičními
akcemi byly turnaj smíšené čtyřhry a turnaj měst. Poslední akcí
byl populární turnaj Grand prix Chodová Planá.
Tenisový oddíl připravuje na září turnaj Masters pro osm
nejlepších hráčů, turnaj veteránů a turnaj pozvaných žen.
V říjnu se uskuteční tradiční turnaj oddílových DC družstev. Na
závěr sezóny proběhne turnaj nejlepších mužů a žen
s občerstvením a posezením.
Tenisový oddíl připravuje celoroční tenisový kroužek a
individuální výuku tenisu pro děti. Bližší informace budou
oznámeny později. Vedoucím bude manažer oddílu Sáša Suk.

Florbal
V květnu skončil 4. ročník chodovoplánské florbalové ligy.
Zapojilo se do ní sedm družstev a vítězem se opět stalo
družstvo s názvem Žízeň. V dubnu se konal velikonoční turnaj a

mezi šesti družstvy zvítězil Tachov. Do konce dubna probíhal
florbalový kroužek pro děti.
Sezónu 2011/2012 zahájí florbal koncem října. Bližší informace
oznámí trenér mládeže Sáša Suk později.

DĚTSKÝ DEN

Stolní tenis
V dubnu skončily soutěže za období 2010/2011. Nová sezóna
2011/2012 začíná v říjnu. Opět budou v soutěžích 4 družstva –
jedno v kraji a tři v okrese. Tréninky začnou 13.září.

U příležitosti zahájení nového školního roku pořádá
Městys Chodová Planá, ve spolupráci s Motocross Team
klubem Chodová Planá, Chodovkou a.s. a panem Leonem
Tsoukernikem

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
dne 10. září 2011 od 13.00 hodin.

Nohejbal
V současnosti hraje oddíl okresní soutěž, která končí v říjnu.
Oddíl plánuje na sobotu 10.září turnaj volených trojic na
antukových kurtech. Zájemci se mohou přihlásit u Rudolfa
Rolka, telefon 604721203. Turnaj začíná v 9 hodin, vklad 50 Kč
na osobu, občerstvení zajištěno. Zájemci o členství v oddílu se
mohou přihlásit u Rudolfa Rolka.
V Chodové Plané 25.8.2011 zpracoval Jiří Straka,
Sáša Suk a Rudolf Rolko.

- ukázky klubu Motocross Team
- ukázky hasičského útoku
- soutěže a hry
- lety vrtulníkem
- závěrečný táborák
- spousta další zábavy

Výrobky ze západu Čech mohou získat certifikát
Po úspěšné první vlně značení řemeslných a potravinářských
výrobků vyhlašuje místní akční skupina (MAS) Český Západ –
Místní partnerství další kolo certifikace místních výrobků ze
západu Čech.

Memorial V. Němce a J. Plecitého v kopané
Účastníci: TJ Slavoj Chodová Planá
TJ Chodský Újezd
Sokol Drmoul
FK Planá
1. utkání – Chodský Újezd – Planá
skončilo vítězstvím Chodského Újezdu 9:0
2. utkání – TJ Slavoj Chodová Planá – Drmoul
skončilo vítězstvím TJ Slavoje Ch. Planá 8:3
V utkání o 3. místo porazil Drmoul Planou výsledkem 5:2
Ve finále se střetla Chodová Planá s Chodským Újezdem a
podlehla s konečným výsledkem 3:4
Pořadí:
1. místo TJ Chodský Újezd
2. místo TJ Slavoj Chodová Planá
3. místo Sokol Drmoul
4. místo FK Planá
Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Josef Pikl
z Chodského Újezdu. Nejlepším brankářem Michal Vondrášek
z Chodové Plané. Nejlepším střelcem Marek Zeman z Chodové
Plané.
Zároveň u příležitosti 65. výročí založení TJ Slavoj Chodová
Planá byli oceněni pamětní plaketou za odvedenou práci
někteří členové fotbalového oddílu.
zpracoval: Václav Pour

„Počátkem roku 2010 se nám podařilo vydat katalog 24
řemeslníků a výrobců z oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska,
Plánska a Hracholusek. Od té doby se nám průběžně ozývají
další řemeslníci, kteří by o užívání značky Místní výrobek ze
západu Čech měli zájem,“ uvedla předsedkyně MAS Miroslava
Válová. „Zájem o námi certifikované výrobky je značný. Od
loňského roku se řemeslníci i zemědělci pravidelně účastní
Plzeňských farmářských trhů, díky vytvoření značky se také daří
postupně navracet na regionální poutě a slavnosti tradiční
jarmarky, kde mají řemeslníci také možnost se prezentovat,“
dodává Mirka Válová, která sama vyrábí voňavé panenky.
Řemeslníci uvedení v katalogu dostali oprávnění užívat logo
červeného jablka s domečkem, které zaručuje místní původ
jejich výrobků. Kritéria nejsou tak přísná, jako u jiných značek,
nicméně i přesto garantují určitou kvalitu ruční práce nebo
původ použitých surovin.

Největší část dosud certifikovaných výrobků představují
originální rukodělné produkty, které vycházejí z lidových
řemesel, jako jsou například drobné dekorace ze dřeva,
proutěné košíky, keramika, šperky, šité panenky nebo
umělecké předměty. Mezi nositeli značky najdeme ale také
pekaře nebo zemědělce. Právě oblast potravinářských výrobků
by organizátoři značení rádi posílili, nicméně rozšiřovat budou i
řady klasických řemeslníků.
Zájemci o udělení značky Místní výrobek ze západu Čech se
mohou hlásit do 5. září 2011 na adrese MAS Český Západ –
Místní partnerství, Lázeňská 63, 349 52 Konstantinovy Lázně
nebo na e-mailu hruskova@leader-ceskyzapad.cz, případně
také na tel. 774499397. Pro přihlášení je nutné pouze vyplnit
krátký dotazník, případně přiložit fotografie nebo vzorky
výrobků. Během září budou všechny přihlášky vyhodnoceny.
„Řemeslníkům, kteří budou splňovat veškeré podmínky,
předáme v sobotu 1. října 2011 na Slavnostech jablek na
Krasíkově certifikát, opravňující je k užívání značky. V průběhu
října plánujeme také spuštění inovovaných internetových
stránek na adrese www.mistni-vyrobky.cz, které již budou
zahrnovat i nově certifikované výrobky,“ uzavírá Válová.
kontakty pro více informací
Mgr. Alexandra Hrušková, hruskova@leader-ceskyzapad.cz,
tel. 774 499 397
Miroslava Válová, valova@leader-ceskyzapad.cz,
tel. 774 499 395

INZERCE

Josef Janoch
opravy elektromotorů
Nádražní 206, 348 13 Chodová Planá

Tel.: 374 792 385
Mobil: 604 842 408
e-mail: oprava@janoch-dilna.wz.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky
těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnu
- cena 138 - 148 Kč / ks,
starší 20 týdnů - 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v neděli 18.září 2011
Chodová Planá - u fotbalového hřiště –
v 16.00 hod.
Případné bližší informace :
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud
máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem občasníku, je
možné jej podat na Úřadě městyse kdykoli během pracovní
doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech
zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní,
kulturní, zájmové nebo jiné kroužky.
Prostě, kdo má zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru či
akci, kterou pořádáte, přijďte, přineste napsaný text či jeho
elektronickou podobu.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 2.9.2011
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

