
tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz
úřední dny: PO, St 7.30 – 17.00 hodin, Čt 7.30 – 15.00 hodin

Úvod
     Vážení spoluobčané,
    dostává se vám do rukou další číslo obecního zpravodaje, jehož prostřednictvím přinášíme 
přehled kulturních i sportovních akcí a dále pak informace týkající se běžného života v naší obci. 

I n f o r m a c e     o b e c n í h o     ú ř a d u

Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok 2010

    Obecní úřad Dolany oznamuje občanům, že se vybírá místní poplatek „za odpad“ na kalendářní 
rok 2010. Poplatníkem místního poplatku je:
   a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (jedná se rovněž o cizince, kteří mají na území 
České republiky trvalý pobyt  na základě povolení k pobytu).  Za domácnost může být poplatek 
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Výše 
poplatku činí pro dospělou osobu 500,- Kč/osobu/rok, děti od 10 let do 17 let včetně hradí 250,- 
Kč/osobu/rok a děti do 9 let včetně jsou osvobozeny.
    b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 500,- Kč/1 nemovitost/ 
rok. 
    Místní poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30.6. 2009 a to nejlépe v hotovosti na Obecním 
úřadě Dolany v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00 hodin nebo ve čtvrtek od 7.30 
do 15.00 hodin.

s v o z n í   p l á n  Řakom 1. pololetí 2010
1 x 14 dní KAŽDÝ TÝDEN
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duben 1,15,29
květen 13,27
červen 10,24

S V O Z N Í    P L Á N  pro ostatní obce na 1. pololetí 2010
(svozní plán je zveřejněn na úředních deskách OÚ)

1 x 14 dní KAŽDÝ TÝDEN
duben 15,29 1,8
květen 13,27
červen 10,24

ODVOZ VAŠÍ NÁDOBY  NA DEN STÁTNÍHO SVÁTKU, BUDE   U S K U T E Č N Ě N!!!

Svoz nebezpečných odpadů
     V sobotu 10.4.2010 se uskuteční  svoz nebezpečných odpadů.  Svozní vozy 
budou přistaveny v jednotlivých obcích dle následujícího časového harmonogramu, 
který bude uveřejněn na úředních deskách obecního úřadu, na www stránkách obce a dále bude 
vyhlášen místním rozhlasem.

  8,30 –   8,45  Malechov, autobus.zastávka 
  8,50 –   9,05  Dolany, náves
  9,10 –   9,25  Svrčovec, náves
  9,30 –   9,45  Řakom, křižovatka u kovárny
  9,50 – 10,05  Balkovy, plácek

Přijímány budou následující druhy odpadů:
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Lednice
Pneumatiky – osobní BEZ DISKŮ!!!

Tyto služby jsou pro občany, jakožto nepodnikající fyzické osoby, zdarma! Likvidace nebezpečných 
odpadů pro podnikající osoby je za poměrnou úplatu. Žádáme občany, aby neodkládali odpady na 
stanovištích, nýbrž aby vyčkali příjezdu sběrných vozů!!!

Povinnost předložit doklad o likvidaci odpadních vod
      Kanalizačním  řádem  vydaným  Obcí  Dolany  je  stanovena  pro  vlastníky  nemovitostí 
nacházejících se           v územním obvodu obce Dolany povinnost předložit vždy do 22.12. 
příslušného kalendářního roku doklad        o vývozu jímky či žumpy, případně doklad o rozboru 
odpadních kalů z domovní čističky odpadních vod v daném kalendářním roce. Za kalendářní rok 
2010 nesplnila tuto svou povinnost řada vlastníků nemovitostí ať už trvale obydlených či užívaných 
k rekreaci.  Obecní  úřad Dolany se na tyto případy zaměří  a bude podrobněji  zkoumat,  jakým 
způsobem vlastníci dotčených nemovitostí zajišťují likvidaci odpadních vod.



Prodej stavebních parcel 
Prodej stavebních parcel v lokalitě Svrčovec U Pěšinky za prodejní cenu 450,- Kč/m2. 

Sběr ošacení 
I v letošním roce plánuje Český červený kříž Dolany sběr ošacení. Datum sběru bude zveřejněn 
místním rozhlasem. 

VYÚČTOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010

I v letošním roce proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. V našem obvodu obce Dolany obcházelo vaše 
domácnosti celkem 5 skupin koledníků, prostřednictvím kterých bylo v letošním roce vybráno:

Svrčovec vč. Balkov a Řakomi 6 884,00 Kč

Malechov, Výrov 3 700,00 Kč

Dolany 9 064,00 Kč

Celkem výtěžek 19 648,00 Kč

Obecní úřad Dolany tímto společně s Oblastní charitou Klatovy děkuje občanům za 
poskytnuté příspěvky. Zároveň děkujeme paní Haně Bártové z Malechova, paní Janě 
Řeřichové z Dolan,
pí. Jarmile Kozákové z Malechova a paní Jarmile Slámové ze Svrčovce za jejich pomoc 
při organizování sbírky v obvodu našeho úřadu. 

Volby do Poslanecké sněmovny  
se budou konat 28.5. - 29.5.2010. Místem konání bude 

sál č. 2 
v Pohostinství Dolany. 

Knihovna Malechov
Upozorňuje občany, že se  v souvislosti s přechodem na letní čas mění půjčovní doba v 

MLK Malechov na každou  středu od 17.30 hod do 18.30 hod - poprvé tak bude 
otevřeno 7.4.2010.

Akce ZŠ a MŠ  Dolany
Duben



Plavání – 3., 4. a 5. ročník

Výlet za kulturou do Plzně – Měšťanská beseda – vystoupení Jaroslava Uhlíře 

Květen

Fotografování žáků MŠ a ZŠ  5. 5. 

Besídka pro maminky i pro širokou veřejnost  11. 5. ( veřejná generálka od 10:00 hod, vlastní vystoupení od 
16:00 hod)

Dopravní hřiště pro 4. a 5. roč. v Klatovech  18. 5.

Školní výlet do Švihova – prohlídka hradu a divadelní vystoupení s ukázkami „ Přijíždí Karel iV“

Červen

Turistický výlet

Atletické závody

Předškoláci ve škole

Zdravotnická soutěž

Den dětí

Plán investičních akcí na r. 2010.

−protipovodňová opatření Svrčovec,
−výstavba cyklostezky 
−ZŠ nákup interaktivní tabule, MŠ nákup lina do ložnice
−výměna oken do KD Dolany vč. „Dvojky“, 
−Výstavba přístřešku na hřišti Malechov, 
−Lávka - „Zápotočí“, 
−Zpracování projektové dokumentace „Prodloužení kanalizace Dolany k Malechovu“.
−Zpracování projektové dokumentace na odvedení dešťové vody z intravilánu Výrova
−Obecní domek Řakom –  okna, podlaha.

             Přehled kulturních, společenských, sportovních i ostatních 
plánovaných akcí 

4.4.2010 ČČK Dolany srdečně zve občany na Velikonoční zábavu, která se koná od 20,00 hod. V KD 
Dolanech. Hraje „Veselá 123“.

4.4.2010
od 15,00 hod. 

Malechovské ženy zvou na akci „Hledání velikonočního zajíčka“. Přijďte prožít pohodové 
odpoledne se svými dětmi. 

V dubnu 2010 ČČK Dolany pořádá brigádu na úklid hřbitova. Termín bude upřesněn podle počasí. 
10.4.2010 SDH Malechov zve své členy na brigádu na sázení stromků. S sebou pracovní náčiní, a 

hlavně dobrou náladu!
V dubnu 2010 SDH Malechov zve své členy na brigádu na úklid veřejného prostranství v Malechově a na 

Výrově. Termín bude upřesněn dle počasí. 
17.4.2010 TJ Sokol Dolany pořádá v sále KD Dolany aktivní sobotu. 

Program:              8,30 - 9,00 hod. Prezentace
                             9,00-10,30 hod. Aerobic, Bodyforming



                             10,30-12,00 hod. Cvičení s míči, Relaxace 
Vstupné 100,- Kč.
Počet míst je omezený, zájemci se mohou hlásit u p. Marcely Ištványiové nebo u p. Václavy 
Bláhové.

29.5.2010
od 15,00

ČČK Dolany a TJ Sokol Dolany pořádají dětský den s bohatým programem - divadelní 
představení, diskotéka pro děti se soutěžemi, vystoupení cvičenců,
 prodloužená zábava pro všechny do 22,00 hod. 

30.4.-2.5.2010 SDH Svrčovec  příprava a stavění máje – hřiště Svrčovec.

15.5.2010 Okrsková soutěž hasičů na hřišti v Dolanech. 

29. -30.5.2010 
30.5.2010

 TJ Sokol Dolany zve na Zahajovací debly.

12.6.2010 TJ Sokol Dolany pořádá pouťový volejbalový turnaj na sportovním areálu v Dolanech. 
19.6.2010-
21.6.2010

Tradiční setkání „dolaňáků“  tentokráte v Dolanech u Jaroměře. Zájemci se mohou hlásit na 
Obecním úřadě Dolany. 

26.6.2010 SDH Dolany srdečně zve na pouťovou zábavu konanou od 20,00 hodin v KD Dolany
17.-18.7.2010 Volejbalový turnaj smíšených družstev o pohár SPLAVU-hřiště ve Svrčovci i v Dolanech.

21.8.2010 SDH Svrčovec srdečně zve na dětský den – hřiště Svrčovec. 

Ing. Václav  Z e m a n
starosta obce


