
Z T R A T I L I  J S T E  N Ě C O ?

POZTRÁCENÉ VĚCI, nalezené městský-
mi strážníky nebo odevzdané poctivými
občany na městské policii, si mohou maji-
telé vyzvednout na sekretariátu starosty
na radnici na nám. Svornosti. Podmínkou
vydání je podrobný popis postrádaného
předmětu.

PÁNSKÉ KOLO bylo objevené vloni 19.
prosince u rest. U Ratolesti.

VÁNOČNÍ DÁRKY V IGELITOVÉ tašce
se našly 22. prosince poblíž okresního sou-
du.

MALÁ KABELKA ležela 10. ledna u okres-
ního soudu.

Máte jako spotřebitel
problémy? Pomůže
bezplatná poradna
    Řešení rozličných spotřebitelských problé-
mů, např. neuznané reklamace či aplikace
práv vyplývajících z evropských směrnic
apod., nabízí městský úřad prostřednictvím
poradny pro spotřebitele. Naleznete ji v na-
bídce na internetových stránkách města
www.mu.ckrumlov.cz. Prostřednictvím Spo-
třebitelské poradny Č. Krumlov může každý
zaslat žádost o pomoc při řešení konkrétních
potíží.
    Tuto bezplatnou službu poskytuje Sdružení
obrany spotřebitelů ČR díky dotaci od minis-
terstva průmyslu a obchodu.

Elektronická podatelna šetří energii
    Pro mnohé, kteří chtějí ušetřit čas a zjed-
nodušit si život, nabízí českokrumlovský měst-
ský úřad novou službu − vyřizování záležitostí
prostřednictvím tzv. elektronické podatelny.
Podmínkou možnosti jejího využívání je elekt-
ronický podpis, s jehož pomocí lze zprávy
elektronicky podepisovat, popř. šifrovat. Za-
jiš�uje bezpečnou komunikaci mezi dvěma
subjekty.
    "Pro použití elektronického podepisování
musí být zřízený elektronický podpis u tzv.
certifikační autority," upozorňuje správce e-
podatelny Bc. Aleš Borovka. K využívání to-
hoto systému stačí mít instalován program
(poštovní klient) Outlook Express, který je
součástí operačního systému Windows, a jako
cílovou adresu uvést ales.borov-
ka@mu.ckrumlov.cz.

    Na stránkách města www.mu.ckrumlov.cz
naleznete v sekci e−podatelna kromě adresy
také veřejný certifikát a certifikát certifikační
autority, které slouží pro elektronickou za-
bezpečenou komunikaci.
    Pomocí e−podatelny je možné s městským
úřadem bezpečně komunikovat, nebo� důvě-
ryhodnost datové zprávy je zaručena elektro-
nickým podpisem. Lze zasílat datové zprávy
typu doc, rtf, html, pdf, jpg (po dohodě i jiné
datové typy). Všechny tyto zprávy lze elekt-
ronicky zabezpečit. Pokud na straně příjemce
dojde k potížím s elektronicky podepsanou
zprávou, zobrazí se upozornění zabezpečení
s popisem potíží. V takovém případě byla zprá-
va pravděpodobně úmyslně poškozena, nebo
nepochází od uvedeného odesílatele, a stává
se neplatnou.

Projít se Krumlovem bylo
o adventu potěšením.
Tato cesta je asi správná
    Odměnou organizátorů loňského česko-
krumlovského adventu, kteří do této pětitý-
denní akce vnesli řadu nových nápadů, týka-
jících se programu, vánočních trhů i výzdoby
města, byla větší účast a vyšší spokojenost
občanů.
    Novým prvkem pro vytvoření sváteční at-
mosféry byla výzdoba z přírodních materiálů,
pro historické centrum města bezesporu vhod-
nější než množství blikajících barevných svě-
tel. Další nepřehlédnutelnou novinkou byla
instalace přibližně stovky ozdobených strom-
ků v ulicích. Řada majitelů obchodů a restau-
rací využila nabídky na bezplatné získání a
umístění symbolu Vánoc u vchodu do provo-
zoven. S ohledem na šetrný přístup k přírodě
byly podle vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství ing. Vlasty Horákové využity
méně kvalitní stromky, získané z prořezávek
hustých porostů městských lesů. Na sídlišti
Plešivec nebyl po mnoha letech použit k vý-
zdobě dovezený vánoční strom, ale stříbrný
smrk, rostoucí u základní školy.
    Do snahy o co nejpěknější výzdobu města
se tentokrát zapojilo více majitelů domů a
podnikatelů s vlastními nápady − těm město
děkuje.
    Řada kladných ohlasů ze strany obyvatel i
návštěvníků města utvrdila autory v přesvěd-
čení, že zvolený styl vánoční výzdoby je správ-
ný a budou v něm pokračovat i v tomto roce.
Stejně pozitivně vyznívá soustředění progra-
mu a vánočních trhů na náměstí do adventních
nedělí.

Jak na malý úvěr v programu Kredit
    I v letošním roce funguje s malými úpravami
program Kredit realizovaný Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s
regionálním poradenským a informačním cen-
trem (RPIC), který nahradil oblíbenou malou
půjčku. Jedná se o úvěr na pořízení hmotného
a nehmotného investičního majetku (min. 60
% úvěru) a na nákup materiálu a zásob (max.
40 % úvěru). Splatnost úvěru je do 5 let s
pevnou úrokovou sazbou 4 %. Úvěr se posky-
tuje od 200 tis. do 2 mil. Kč, max. 90 % uzna-
telných nákladů. Je určen pro podnikatele s
0−5 uzavřenými zdaňovacími obdobími. Fi-
nanční prostředky jsou převedeny na účet kli-
enta, který má 8 měsíců na proinvestování
těchto úvěrových prostředků a RPIC je pak
povinna zkontrolovat tyto investice ve vazbě
na úvěrovou smlouvu a podat ČMZRB moni-
torovací zprávu.

    Kromě toho nabízí ČMZRB další programy,
které mohou pomoci financovat podnikatelské
plány. Jedním z nejoblíbenějších je program
pro začínající podnikatele Start. Jedná se o
bezúročný úvěr až do výše 500 tis. Kč pro
fyzickou osobu, či 1 mil Kč pro s.r.o. Dál jsou
to dotace k úvěrům, dotace úroků, dotace na
pořízení certifikátu systému jakosti ISO 9001
a 14001 a ČSN TEST, další zvýhodněné úvěry,
záruky apod. Podmínkou pro realizaci pro-
gramů vyhlašovaných ČMZRB je splňovat de-
finici malého, či středního podniku (MSP),
tzn. max. 250 zaměstnanců, aktiva max. 43
mil. eur, čistý obrat max. 50 mil. eur. Přesnou
definici naleznete na www.cmzrb.cz . Po-
drobnosti o programech se dozvíte v kanceláři
krumlovského RPIC Legro plus, s.r.o., tel. 380
713 732, www.legroplus.cz, nebo v kanceláři
JHK.
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Pracovníky Služeb města je vidět všude
Jednou ze tří dceřiných společností města jsou
Služby města Český Krumlov, s. r. o.

    Ředitel ing. Josef Pešl představuje činnosti
vykonávané společností, rekapituluje loňský
rok a přibližuje, co čeká společnost letos.

Středisko komunikací
    Provádí veškerou
údržbu a opravy, as-
falty, dlažby, zimní
údržbu a opravy ka-
nalizačních vpustí,
kontroly čistoty,
sjízdnosti a závad
komunikací v délce
71,7 km (436 546
m2) a 43 508 m2

chodníků na území
Č. Krumlova. Ročně
zpracovává přibližně

1 000 t živičných směsí. Na opravy chodníků
jsme v loňském roce vynaložili kolem pěti
milónů Kč. Soustavné monitorování závad a
jejich průběžné odstraňování jak na vozov-
kách, tak na chodnících je nutným servisem
pro motorová vozidla i chodce. Opravy výtluků
vzniklých v zimních měsících, vyčištění deš-
�ových vpustí, opravy a nátěry zábradlí a svo-
didel, doplňování a výměny dopravních zna-
ček a každoroční obnova vodorovného do-
pravního značení, to vše jsou práce, které je
třeba soustavně provádět, a na které máme
jednak technické vybavení, ale s ohledem na
dlouholetou tradici také přehled o potřebách
města a zkušenosti s technologickými postupy,
které soustavně přehodnocujeme. Vzhledem
k tomu umíme zaujmout technická stanoviska
a dohlédnout na kvalitu úpravy překopů ko-
munikací, o čemž vedeme přesnou evidenci.
    Každoročně po zimním období provádíme
jarní blokové čištění města. Tento úklid pro-
bíhá přibližně jeden měsíc dle stanoveného
harmonogramu. V průběhu roku pravidelně
čistíme a zametáme všechny komunikace ve
městě. V zimním období se věnujeme zimním
úklidovým pracím a údržbě komunikací. Zim-
ní údržbu provádíme dle plánu zimní údržby,
který každoročně schvaluje městská rada. Po-
dle volných kapacit provádíme tyto služby i
pro soukromý a podnikatelský sektor. Součástí
komunikací jsou také kanalizační vpustě, kte-
rých máme ve správě 1 200.

    Ve správě máme jak vertikální, tak i hori-
zontální dopravní značení regionu celého měs-
ta. Horizontální značení zajiš�ujeme z větší
části dodavatelsky. Svislé dopravní značky
jsou osazovány na pozinkovaném plechu s
hliníkovým rámečkem a na pozinkovaných
sloupcích.
    V neposlední řadě provozujeme v zimním
období dispečink pro zajištění sjízdnosti a
schůdnosti komunikací a chodníků a držíme
pohotovost o víkendech a svátcích.
    Mezi další naše činnosti patří likvidace škod
vzniklých na majetku města ve spolupráci s
pojiš�ovnami a s Policií ČR, dále kontrolní čin-
nosti s pracovníky odborů městského úřadu.

Veřejné osvětlení
    Středisko provádí zabezpečení provozu,
údržby a kontroly 2 037 ks světelných bodů,
41 zapínacích bodů, rozvodných skříní a ka-
belů na správním území města Český Krumlov

a revize těchto zařízení. Součástí tohoto zaří-
zení je i světelná signalizace. Dle časových

možností se provádí očištění svítidel a opravy
nátěrů sloupů.

Středisko veřejné zeleně
    Sem spadá údržba ploch veřejné zeleně na
pozemcích města stanovená technologickým
postupem, dále odstraňování náletových dře-
vin, péče o mobilní zeleň ve spravovaném úze-
mí, likvidace odpadů ze zeleně a úklid. Mezi
další činnosti patří předávání provedené práce,
kontroly technologického postupu, sledování
a evidence závad a poškození městského mo-
biliáře a hlášení škod pověřenému pracovní-
kovi MÚ.

Středisko svozu komunálního odpadu
    Zajiš�uje na základě mandátní smlouvy pro
město Český Krumlov svoz netříděného tuhé-
ho komunálního odpadu (TKO), svoz tříděné-
ho TKO a jeho dotřídění na separační lince na
Kaplické silnici. Provozujeme sběrový dvůr

velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
jsme správcem městské skládky netříděného

TKO, na niž je ročně navezeno 7 až 8 tisíc
tun netříděného TKO.
    Snažíme se zajistit čistotu a pořádek na ce-
lém území města. Mezi tyto činnosti patří také
likvidace černých skládek, které neustále vzni-
kají jak mimo městskou zástavbu, tak i přímo
na sídlištích a dalších veřejně přístupných mís-
tech.

Na co se společnost
zaměří v roce 2005

    Středisko komunikace má v plánu tyto ak-
ce:
●  výstavba Zahradní ulice
●  oprava komunikace Nové Spolí − Slupenec
●  oprava chodníku Objíž	ková mezi ulicemi
Horní a Rooseveltovou
●  oprava chodníku od rechlí k bývalému
okresnímu úřadu (tř. 5 května)
●  další opravy chodníků a komunikací na síd-
lištích Vyšehrad, Vyšný, Za Nádražím
    Středisko veřejného osvětlení se letos za-
měří na:
●  pasportizaci sítí
●  údržbu a opravy sloupů veřejného osvětlení
(VO)
●  dokončení VO v ulici Za Jitonou
●  investiční akci VO Vyšný-ves (panelka)
    Středisko komunálního odpadu bude mě-
nit velkoobjemové kontejnery o objemu 4000 l
za standardní kontejnery 1100 l.

Služby města byly vloni dodavatelem stavby při opravě chodníku Objíž�ková, zahrnující i výměnu vodovod-
ního potrubí (investice města ve výši 4,5 mil. Kč). Foto Jana Zuziaková
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