
   JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

občasník města Janovice nad Úhlavou prosinec 2022

 

Vážení občané, 

než jsme se stačili pořádně rozkoukat v roce 
2022, už nám klepe na dveře další. Nechci nyní 
končící rok 2022 hodnotit, ale pravdou je, že 
k nám nebyl zrovna přívětivý. Hrozba koronaviru, 
který stále někde číhá, válka téměř „za humny“, 
k tomu rostoucí ceny téměř všeho zboží nebo 
problémy s tím, jak a čím si budeme topit. To jsou 
věci, se kterými se více či méně potkává každý 
z nás. 

Cílem mého příspěvku ale není stěžovat si na 
uplynulý rok. Doufám, že si každý z Vás v tom 
roce 2022 dokázal najít nějakou radost a aspoň 
občas hodil za hlavu všechny starosti. A pokud se 
Vám to v průběhu roku nebo o právě uplynulých 
vánočních svátcích ještě nepovedlo, využijte 
k tomu poslední dny roku 2022 a udělejte radost 
sobě nebo někomu blízkému.  

Někdo moudrý kdysi řekl, že něco končí a něco 
nového začíná. Já osobně si přeji a přeji to i Vám 
všem, aby tradiční novoroční přání: „ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK“ nebyla jen slova, ale aby to nové, co 
začne novoročním přípitkem bylo skutečně 
šťastnější a lepší. 

Vážení občané, přeji Vám, ať jste šťastní, 
spokojení a hlavně zdraví. 

Michal Linhart, starosta 

BLAHOPŘEJEME 
Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme 
co nejvíc štěstí a zdraví: 

Šárka Králová 
Elena Uldrychová 
Mia Kacerová 
 

Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví 
všem, kteří v měsíci listopadu a prosinci 2022 
oslavili svá životní jubilea:  

Jaroslav Hodek  70 let 
Marie Smolíková  70 let 
Jiřina Braunfuchsová  70 let 
František Plánička  70 let 
Vojtěch Reitmajer  75 let 
Josef Nový   75 let 
Marie Schusterová  75 let 
Jana Macurová  85 let 
Vladimíra Kasíková  85 let 
Marie Podstatná  91 let 
Oldřich Dvorský  93 let 
Jindřich Pajer   93 let 
Štefan Krebs   95 let 
 

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 19. prosince 2022 se konalo poslední 
letošní veřejné zasedání zastupitelstva města. 

Na tomto zasedání bylo projednáno: 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
kontrolního výboru, zprávu o vydaných 
rozhodnutích starosty a zprávu o vydaných 
rozpočtových opatřeních. 

Zastupitelstvo rozhodlo, prodat dva pozemky 
v Janovicích nad Úhlavou, jejichž kupujícím je 
pan František Kocík.  



Zastupitelstvo rozhodlo, že odkoupí od 
Ministerstva obrany pozemek p.č. 244/2 v k.ú. 
Janovice nad Úhlavou. Tento pozemek získalo 
město ve výběrovém řízení.  

Zastupitelstvo schválilo výši ceny vodného a ceny 
stočného pro rok 2023. 

Zastupitelstvo obdrželo informace o stavu tvorby 
nového územního plánu města. 

Zastupitelstvo schválilo podmínky pro přípravu a 
realizaci investiční akce „Pod Vodárnou II. – 
stavební parcely“ a dále podmínky pro prodej 
stavebních parcel.  

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 
2023 s celkovými příjmy 51 530 000 Kč a 
celkovými výdaji 71 530 000 Kč.  

Podrobněji k místním poplatkům 

Město Janovice nad Úhlavou vybírá pravidelně 
každý rok místní poplatek za místní systém 
odpadového hospodářství („za odpad“) a místní 
poplatek ze psů.  
Výše poplatku za odpad se nemění a zůstává 
ve výši 600 Kč za osobu a rok. Osvobození a 
úlevy zůstávají beze změny, ale dochází ke 
změnám ve výkladu, kdo má na osvobození a 
úlevy nárok. Proto doporučujeme, pokud budete 
žádat o slevu nebo osvobození, obraťte se na 
paní Terezu Michálkovou (správce poplatků, tel.  
373036003, mail: ucetni2@janovice.cz. 

Vyhláška o místním poplatku ze psů zůstává 
zcela beze změn. 

Splatnost místních poplatků je do 30.6.2023! 
Úplné znění vyhlášek o poplatcích najdete 
na www.janovice.cz. 

Podrobněji k vodnému a stočnému 

Cena vodného, ale zejména cena stočného je 
výrazně ovlivněna nárůstem ceny elektrické 
energie. Proto provozovatel městské 
vodohospodářské infrastruktury spol. ČEVAK 
předložil městu kalkulaci na rok 2023 s návrhem 
navýšení ceny. Proběhla jednání, kde bylo 
zkoumáno, zda navrhovaná cena odpovídá 
skutečným nákladům. Bylo zjištěno, že veškeré 
navýšení nákladů je oprávněné, a proto byl návrh 
spol. ČEVAK předložen ke schválení. Pro rok 
2023 byla tedy schválena tato cena: 
VODNÉ   = 41,78 Kč vč. DPH. 
STOČNÉ = 44,67 Kč vč. DPH. 
 

Podrobněji k územnímu plánu 

Zdálo se, že několikaleté složité projednávání 
územního plánu se blíží ke konci. Bohužel i 

v opakovaném veřejném projednání se opět 
objevily námitky a připomínky, se kterými se 
pořizovatel (Městský úřad Klatovy – odbor 
výstavby a územního plánování) musí vypořádat. 

Tzv. dotčené orgány, jako jsou Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Obvodní báňský úřad, 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Povodí Vltavy 
nebo ČEZ Distribuce, neměly žádné námitky. Ty 
byly uplatněny pouze z řad fyzických a 
právnických osob, tj občanů města nebo vlastníků 
pozemků a staveb. Byla doručena dvě podání 
s námitkami a připomínkami: 

Připomínku, která obsahovala 2 body, podal pan 
Jan Kobler a námitku, která obsahuje 49 bodů na 
11 stránkách, podala spol. Klatovské štěrkopísky. 
Bohužel jsme do termínu veřejného zasedání 
zastupitelstva neobdrželi stanovisko pořizovatele 
územního plánu, takže zastupitelstvo města 
nemělo co projednat. I přes to všechno stále 
doufáme, že územní plán již bude brzy … ??? 

Podrobněji k rozpočtu na rok 2023 

Celkové příjmy = 51 530 000 Kč 

Příjmy rozpočtu města tvoří: 
• daňové příjmy  45 365 000  

Daňové příjmy tvoří především DPH (22,7 mil.), 
daň z příjmů právnických osob (10,2 mil.), daně 
z příjmů fyzických osob (8,64 mil.), daně 
z nemovitých věcí (2,145 mil.), příjem z poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství (1,3 
mil.) a ostatní daňové příjmy (380 tis.). 

• nedaňové příjmy 5 233 000  
Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z lesního 
hospodářství (2,553 mil.), příjmy z odvádění a 
čištění odpadních vod (688 tis.), příjmy ze 
sportovních zařízení (400 tis.) a ostatní nedaňové 
příjmy (1,592 mil.). 

• přijaté transfery 932 000  
Jedná se především o příjmy ze státního rozpočtu 
na školství a státní správu. 
 
Celkové výdaje = 71 530 000 Kč 

Výdaje rozpočtu města tvoří: 
Zemědělství a lesní hospodářství 1 941 770  
Průmysl a ostatní odvětví  3 558 950  
(silnice, dopravní obslužnost, odvádění a čištění 
odpadních vod). 
Služby pro obyvatelstvo   

o provoz školských zařízení 8 158 500 
o knihovnická činnost, kultura, církevní 

záležitosti, památky  5 038 000 
o podpora sportu a sportovních zařízení, 

volnočasové aktivity dětí a zájmová 
činnost   1 844 800 

o veřejné osvětlení   1 419 000 
o pohřebnictví   562 000 



o územní plánování (rezerva pro případ 
zahájení výstavby stavebních parcel „Pod 
Vodárnou“)   28 973 000 

o komunální služby  4 210 000 
o sběr a svoz odpadů  3 207 000 

veřejná zeleň   275 000 
Sociální věci a zaměstnanost 148 000 
Bezpečnost a ochrana 

o krizová opatření  50 000 
o požární ochrana  1 208 100 

Všeobecná veřejná správa a služby  
o provoz a činnost místní správy (městský 

úřad) + zastupitelstvo  8 954 700 
o pojištění a další finanční operace  

1 948 180 
Ostatní informace k rozpočtu: 

1) Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako 
schodkový s rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 
– 20 mil. Kč. Uvedený rozdíl je krytý finanční 
rezervou města a zůstatkem na účtu. 

2) V rámci rozpočtu byly schváleny tyto investiční 
akce: 

o 32 zasíťovaných stavebních parcel (tato 
akce je závislá na vydání územního plánu, 
takže její realizace ještě není 100% jistá), 

o dokončení rekonstrukce dešťové 
kanalizace a provedení terénních úprav 
v obci Plešiny,  

o dokončení opravy komunikace v místní 
části Osina (dodělání vjezdů), 

o oprava místní komunikace v obci 
Ondřejovice „Rameno“, 

o další etapa výměny střešní krytiny 
v janovickém lihovaru, 

o vypracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení na kompletní 
rekonstrukci komunikací v místní části 
„Pod Lány“ – následně je v plánu rozvoje 
města tuto rekonstrukci po etapách 
realizovat, 

o hřbitov – nátěr plotu a výstavba nového 
kolumbária. 

o původně plánovaná rekonstrukce dešťové 
kanalizace v obci Dubová Lhota byla 
odložena, aby její realizace proběhla 
současně s pokládkou vedení elektřiny do 
země. 

Povinností města je řádně hospodařit podle 
schváleného rozpočtu. Jediné, co by mohlo 
rozpočet ovlivnit jsou problematické ceny elektřiny 
a plynu a další možné okolnosti, které bohužel 
neovlivníme. Doufejme, že tomu tak nebude a 
podaří se plnit to, co bylo schváleno. 

 

Podrobněji k akci „Pod Vodárnou II.“ 

Stavební akce „Pod Vodárnou II.“ je jednou 
z největších plánovaných investičních akcí za 
posledních 20 let. Jedná se o vybudování 32 
kompletně zasíťovaných stavebních parcel a 
jejich následný prodej za účelem výstavby 
rodinných domů. Parcely budou umístěny do 
lokality Pod Vodárnou (vpravo od silnice na 
Klenovou) a budou navazovat na 16 stavebních 
parcel vybudovaných v první etapě v roce 2005. 
Zastupitelstvo města pověřilo na veřejném 
zasedání starostu města, aby neprodleně po 
nabytí platnosti územního plánu zahájil veškeré 
kroky k vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Dále jej pověřilo, aby v lednu 2023 
zahájil veškeré činnosti k přípravě prodeje 
budoucích stavebních parcel, tj. přípravu smluv a 
oslovení zájemců. 
Kupní cenu za 1 m2 stanovilo zastupitelstvo 
města ve výši 2 200 Kč. Do ceny jsou zahrnuty 
předpokládané náklady na stavbu a náklady 
spojené s výkupem pozemků od bývalých 
vlastníků. Jen pro informaci – od Římskokatolické 
církve, manželů Vacovských, pana Jana Koblera, 
pana Daniela Kaši a manželů Martinových 
vykoupilo město pozemky v celkové hodnotě 
11 444 430 Kč.  
Ohledně stanovení kupní ceny si město nechalo 
vypracovat i odhad znalce, který stanovil, že cena 
zasíťovaného pozemku v této lokalitě je 2 500 Kč 
za 1 m2. Z toho vyplývá, že stanovená kupní 
cena rozhodně není „přehnaná“. 
Zastupitelstvo dále stanovilo, jak bude probíhat 
prodej stavebních parcel a jak bude splatná kupní 
cena. Jednou z velmi důležitých podmínek bude 
to, že ten, kdo si koupí pozemek, musí do 7 let 
vystavět a zkolaudovat rodinný dům. 
Nakonec byly také schváleny tzv. regulativy pro 
výstavbu rodinných domů. Hlavním úkolem 
regulativů je, aby nebyl narušen krajinný ráz. 

 
Vážené občanstvo města Janovice nad 

Úhlavou i přilehlých obcí,  

až budete na přelomu roku 2022 a 2023 

v rámci bujarého veselí provozovat 

ohňostroje a různá podobná zařízení, dbejte 

prosím na to, aby se z vaší zábavné 

pyrotechniky nestaly nebezpečné zbraně. 

Přeji vám, ať se konec roku vydaří, ať je 

veselo, ale moc prosím, ať je bezpečno. 

Děkuji. Váš starosta. 



 

 

AFRIKOU NA KOLE 

cestopisná beseda Tomáše Šímy 
středa 11. ledna od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
 

SIRÉNY NA CESTÁCH 
zábavná talkshow se 

Sandrou Pogodovou, Jitkou Asterovou a 
Lindou Finkovou 

úterý 24. ledna od 19.00 hodin 
v tělocvičně města (za městským úřadem) 

 
ČTENÍ S BUBÁČKEM 

společné čtení a vyrábění v janovické knihovně 
s Aničkou Bubákovou (určeno pro děti)  
čtvrtek 26. ledna od 16.00 hodin 

v městské knihovně 
 

VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA 
výstava v městské knihovně 
o původu a pěstování kávy 

 
KROUŽKY PRO DĚTI 

Brouček:  
12.1. a 26.1. od 10.00 hodin v zasedacím sále 
městského úřadu. 
 
Tanečky s písmenky: 
18.1. a 25.1. od 16.00 hodin v zasedacím sále 
 městského úřadu. 
 

 

 
 
3.2. Klavírní koncert 
Petr Novák a Tomáš Hostýnek. Od 19.00 hodin 
ve staré radnici. 
 
5.2. Pohádkové království 
Maškarní pro děti. 
Od 15.00 hodin v tělocvičně města. 
 
18.2. Janovické vepřové hody 
Hraje Štreka Staropražská  
 
V programu vystoupí Vladimír Hron. 
Kde? To ještě uvidíme!!! 

SILVESTROVSNÉ ODPOLEDNE  
SE ZMRZLINKOVNOU! 

31.12. vás již tradičně srdečně zveme k nám 
do cukrárny a na terásku před cukrárnou. 
Těšit se můžete na ovar, polévku, hranolky, 
klobásy, párky v rohlíku a mnoho dalšího. 
Můžete si i opéct „buřta“ a zapláchnout ho 
svařákem, pivem, grogem, punčem nebo 
horkou hruškou. 
Opět plánujeme udělat dětičkám 
miniohňostroj, ke kterému můžete přispět i 
vy. Přinést lze vše od prskavek po rachejtle, 
ať se kromě nebe rozzáří i dětské oči. 
Těšíme se na vás od 14.00 hodin (ohňostroj 
ve 20.00) a konec bude v nedohlednu. 

Vaše Zmrzlinkovna. 


