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Martin Pytel
jednatel společnosti
52 let, ODS

Jan Bostl
pokladní, herní vývojář
24 let, ODS

Mgr. Tomáš Kanta
učitel
41 let, ODS
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta
58 let, ODS

Martin Mašek
jednatel firmy MzP Catering 
Klatovy, 43 let, ODS

Ing. Václav Chroust
místostarosta
59 let, ODS

Ing. Hana Kristová
ředitelka galerie
64 let, ODS

Petr Fiala
spolumajitel pekařství
46 let, ODS

MUDr. Miloš Chroust
lékař
52 let, ODS
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Mgr. Lukáš Kopecký
učitel, historik
36 let, ODS

Ing. Václava Kiliánová
finanční ředitelka
50 let, bez PP

MUDr. Bohumil Kuneš
lékař, primář gyn. odd. 
Klatovy, 44 let, bez PP

Mgr. Vítězslav Šklebený
ředitel základní školy
55 let, ODS

Aleš Buriánek
učitel hudby
70 let, ODS

Ing. Josef Rubáš
ředitel společnosti
55 let, ODS
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Ing. Vladimír Král, Ph.D
jednatel společnosti OHK
66 let, ODS

Tomáš Matějka
jednatel společnosti
46 let, bez PP

Ing. Stanislav Kopáček
jednatel společnosti
49 let, bez PP

Jan Netrval
student
21 let, bez PP

Jiří Kubát
ekonom
63 let, bez PP

Rudolf Lang
sládek pivovaru a vydava-
tel, 50 let, ODS
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Ing. Kateřina Sieglová
ekonom
39 let, ODS

Ing. Stanislav Míka
důchodce
81 let, ODS

Zdeněk Baselides
stárek pivovaru
49 let, ODS

Bc. Michael Sattler
krupiér
26 let, ODS

Michal Vondryska
technik
51 let, ODS

Bc. Václav Kosnar 
student, OSVČ
26 let, bez PP
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• Odpadové společnosti musí zajistit čistotu města, využívat přitom moderních trendů v odpadovém hospodářství.
Musí naplňovat myšlenku „Klatovy – čisté město“.

• Lesy města a Správa nemovitostí musí odborným způsobem pečovat o svěřenou část majetku města.
• Aktivní roli bude město i nadále hrát ve společnosti Šumavské vodovody a kanalizace. 
• Hospodaření s vodou, příznivé ceny vodného a stočného, rozšíření vodohospodářské infrastruktury (nový 

přivaděč vody Otín atd.) jsou naší prioritou.
• Klatovská teplárna se musí razantněji prosazovat na místním trhu s teplem.

d. Město jsou lidé, proto budeme podporovat na rozvoj společenského, sportovního, 
kulturního a spolkového života města a integrovaných obcí:

• Za samozřejmou považujeme podporu sborů dobrovolných hasičů a intenzivní spolupráci s osadními výbory.
• Prostřednictvím Fondu dotací a Zlatého fondu, jejichž zdroje jsme významně posílili, hodláme i nadále podporovat 

sportovní kluby, spolky, kulturní a společenské projekty. 
• Podpoříme významné kulturní a sportovní podniky – např. Rallye Šumava, Král Šumavy, Klatovský karafiát, 

Mezinárodní folklórní festival, Festival komorní hudby, Avon pochod. Neméně důležitými jsou pro nás i pravidelně 
se opakující koncerty na náměstí, programy adventní, vánoční, novoroční a již tradiční Barokní svatojánská noc 
a svatováclavské oslavy. Nepomineme však ani akce menší, komorní, organizované v refektáři a na nádvoří 
jezuitské koleje či v renesančním dvorku.

• Zkvalitníme způsob prezentace města a jeho kulturních památek. Klatovské katakomby, Pavilon skla, Černá věž, 
jezuitský kostel, barokní lékárna aj. musí být viditelné.

e. K našim prioritám patří péče o mladé 
• Nadále budeme usilovat o hezké, přátelské a kvalitní školy a školky.
• Možnosti, jak trávit volný čas, posílíme o další aktivity. 
• Rozšíříme síť cyklostezek (ve směru na Luby, Sobětice, Štěpánovice, Čínov).

f. Nezapomínáme na klatovské seniory 
• Podpoříme místní Klub seniorů a další rozmanité formy trávení jejich zaslouženého odpočinku včetně Univerzity 3. věku.
• Zavedeme službu „Taxi pro seniory“.

g. Péči o památky považujeme za nedílnou součást celkové péče o město 
• Vybudujeme multifunkční centrum se stálou expozicí Galerie Klatovy/Klenová v bývalém jezuitském semináři.
• Posílíme podporu individuálních projektů obnovy objektů v památkové zóně.

h. Město bude spolehlivým a silným partnerem samospráv, podnikatelské sféry, státu. 
Bude udržovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci s důrazem na partnerská města 
v Německu a Francii.

Milí Klatované, 

víme, co je potřeba a co chceme. Jsme tým lidí věkově rozmanitý. Na Klatovy hledíme očima profesně 
zkušenýma, ale i studentskýma. Jsme zodpovědní, připravení a kompetentní. 
Stojíme o spolupráci, kontroverze a „okopávání kotníků“ k ničemu nevede. Nechceme říkat, kdo co 
neumí, hledáme partnery slušné a zdatné, kterým leží na srdci dobro našeho města. 
Připravili jsme plány a strategie, pracujeme s  rozsáhlým zásobníkem investičních projektů a akcí. 
Inspiraci hledáme u těch nejlepších. Máme zdravé finance. 
Jsme trpěliví, umíme být konstruktivní i neústupní. A především jsme i nadále připraveni hájit zájmy 
města a jeho občanů, pracovat na jeho rozvoji. Víme, že ne vše jde hned, ne vše jde lehce. Nikdy však 
nevzdáváme své úsilí. 
Přejeme si, aby naše město bylo příjemné, přátelské, čisté, úhledné, abychom v něm nalézali společný 
dobrý domov. Hovoříme-li o městě, pak samozřejmě máme na mysli i všech jeho 25 integrovaných obcí. 

Společně s Vámi chceme pro Klatovy pracovat.

Milí Klatované, 
dovolujeme si Vás 
pozvat k volbám  
23. a 24. 9. 2022.
Děkujeme.
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Rudolf Salvetr
starosta města

www.ods-klatovy.cz
www.facebook.com/KlatovskaODS

Vážení Klatované,
ve volebním bulletinu jsme Vám nastíni-
li širokou rozmanitost „města“. Zároveň 
též roli a úkoly, které musí naplnit jeho 
vedení.

Dnes, prostřednictvím následujících 
stránek, Vám nejen skládáme účty, ale 
dovolujeme si Vám představit i naše 
strategie, záměry a cíle do budoucnos-
ti. Nejsou nahodilé. Mají jasné a pevné 
základy. Vychází z našich znalostí, zku-
šeností a  systematické, trpělivé, tý-
mové práce. Právě ji považuji za samo-
zřejmou, protože i Vy, každý svým dílem 
a dle svých možností, přispíváte k hez-
ké a vlídné tváři Klatov. Ucházím(e) se 
o Vaši podporu, neboť dobře vím(e), že 
společně nám jde o to, aby Klatovy byly 
naším společným domovem.



www.facebook.com/KlatovskaODSwww.ods-klatovy.cz 

Vyhodnocení volebního programu 2018

Vážení Klatované,

svůj volební program jsme chápali a stále chápeme jako určitý druh smlouvy 
s Vámi, našimi spoluobčany. Je pro nás závazkem. Dovolujeme si Vám 
předložit stručný přehled toho, jak se nám podařilo v právě končícím 
volebním období naplnit jeho jednotlivé body:

Volební program 2022–2026
Naše záměry jsou postaveny na základech daných systematickou, 
trpělivou prací v minulých obdobích:

a. Zdravé finance jsou základem rozvoje města. Díky rozvážnému hospodaření můžeme 
využít prostředky, které jsme v minulosti nahospodařili, na financování projektů a akcí 
pro dobro města a jeho integrovaných obcí:

• Na opravy a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení vynaložíme min. 45 mil. Kč ročně. 
Na investice do nich pak dalších minimálně 25 mil. Kč ročně.

• Do oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury vložíme minimálně 25 mil. Kč ročně, do teplárenské 
infrastruktury minimálně 5 mil. Kč ročně.

• Bude pokračovat regenerace sídliště Pod Hůrkou. Vybudujeme nové byty v lokalitě Na Bělidle, znovu zvážíme 
využití objektu bývalé porodnice tak, aby mohl sloužit jako centrum pro boj s nemocemi stáří.

• Po dokončení východního obchvatu města zklidníme Plzeňskou ulici (rozšíření zeleně a parkovacích ploch).
• Po revitalizaci Mercandinových, Vrchlického, Hostašových sadů a „Vodojemu“ se budeme věnovat obnově 

Křesťanského vrchu, okolí Svatováclavského lomu u hřbitova a Hůrce.

b. Neopomíjíme energetickou krizi, ani klimatická rizika
• S ohledem na aktuální enormní nárůst výdajů rodin prosadíme poplatek za odpady pro občany ve výši 0 Kč/rok. 
• Zrušíme poplatek z ubytování.
• Nezvýšíme nájemné z nebytových prostor.
• V roce 2023 zrealizujeme pilotní projekt fotovoltaiky na ZŠ Tolstého. Dle jeho výsledku pak přistoupíme k realizaci 

obdobných opatření na dalších vhodných objektech s ohledem na charakter města.
• Budeme pokračovat v zadržování vody v krajině (polosuché poldry, obnova menších vodních ploch a polních cest 

včetně výsadby stromů).

c. Péči o město a jeho integrované obce budeme prvotně zajišťovat prostřednictvím svých 
příspěvkových organizací a obchodních společností. Velký důraz budeme klást na jejich 
vedení a řízení:

• Technické služby musí být efektivní a pružná organizace pečující o komunikace, chodníky, parkoviště, zeleň, 
parky, sportovní zařízení, dětská hřiště aj.

1. Klatovy jsou přirozeným centrem Pošumaví, aktivní jsme 
v přeshraniční spolupráci se sousedním Bavorskem. Vý-
znamně jsme zastoupeni ve Svazu měst a obcí ČR a ve 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

2. Do roku 2011 jsme vstupovali s částkou 80 mil. Kč na našich 
účtech, nyní disponujeme cca 500 mil. Kč. Ve stejném ob-
dobí jsme splatili úvěry za více než 180 mil. Kč a investovali 
1,5 mld. Kč. Dobře jsme hospodařili, jsme finančně stabilní.

3. V návaznosti na strategii rozvoje města a jeho územní plán 
jsme ve spolupráci s Vámi připravili, projednali a schválili 
tzv. dílčí strategie a generely zeleně, veřejného osvětlení, 
vodního hospodářství, dopravy, cestovního ruchu, smart 
city.  Intenzivně využíváme územních studií. Tyto dokumen-
ty jsou k dispozici na webu města.

4. Pečovali jsme o historické a kulturní dědictví města. Re-
konstruovali jsme refektář jezuitské koleje, novou tvář 
získala Divadelní ulice. Významně jsme se podíleli na 
celkové obnově jezuitského kostela. V průběhu „covi-
du“ proběhla i rekonstrukce a zateplení kulturního domu.  
Společenský, kulturní, sportovní a spolkový život město 
podporuje trvale prostřednictvím dostatečných prostředků 
z Fondu dotací a Zlatého fondu. 

5. Revitalizovali jsme „Vodojem“, úpravou Křížové cesty začí-
náme s obnovou Křesťanského vrchu. Před dokončením je 
projektová dokumentace na revitalizaci okolí Svatováclav-
ského lomu u hřbitova.

6. Ve spolupráci s  ŘSD je dokončen průtah Štěpánovicemi 
a rekonstrukce Domažlické ulice s důrazem na bezpečnost 
dětí docházejících do nedalekých škol a školek. Zahájena 
byla stavba východního obchvatu města. 

7. Jen za poslední 4 roky jsme na „komunikace“ vynaloži-
li 230,5 mil. Kč. Opravili jsme (mimo jiné) ulice Pražskou, 
Gorkého, Kollárovu, Plánickou a komunikace na Domaž-
lickém předměstí. Pracovalo se ve všech částech měs-
ta i v integrovaných obcích. Jsme rádi, že program po-
stupné obnovy ulic, chodníků a  parkovišť podporujete. 
Vybudovali jsme vodovod a kanalizaci v Točníku a v Dehtí-
ně. Opravovali jsme vodojemy, v koordinaci s opravami ko-
munikací i vodohospodářskou infrastrukturu města.  

8. Pokračovali jsme s  dalšími etapami regenerace sídliště 
Pod Hůrkou, investice dosáhly téměř 50 mil. Kč. 

9. Kompletně byla dokončena rekonstrukce „Eroplánu“. Je 
připravena přestavba bývalé vojenské ubytovny Na Bě-
lidle. Vznikne zde 36 nových bytů vhodných pro mladé 
i seniory. Rekonstrukci porodnice přibrzdilo „covidové 
období“. U tohoto projektu budeme muset pečlivě zvážit 
jeho nové řešení. 

10. Cestní síť na centrálním hřbitově je dokončena. Pravidel-
ná údržba komunikací, chodníků, zelených ploch a péče 
o ně je prioritou Technických služeb. Město pořídilo spe-
ciální vozidlo na čistění chodníků. Krom záhonů květino-
vá výsadba zkrášlila zelené pruhy mezi komunikacemi 
a kruhové objezdy. 

11. Intenzivně jsme se věnovali odpadovému hospodářství. 
Poplatky, které občané platí za provoz celého systému 
odpadového hospodářství, jsme nastavili na nižší úrovni. 
Stojíme si za tím. Určitou míru dotace této služby využí-
váme všichni, je tak spravedlivá a správná. S ohledem 
na životní prostředí rozvíjíme sběrný dvůr (podpořili jsme 
linku na třídění odpadu) a citlivě rekultivujeme skládku 
ve Štěpánovicích.

12. Podpořili jsme investiční projekty sportovních klubů  
(např. atletické šatny, hřiště s umělou trávou v Klatovech 
a Lubech, tenisový kurt s umělým povrchem, zázemí na 
zimním stadionu a v krytém bazénu). Vybudovali jsme 
několik hřišť pro nejmenší a několik zajímavých volně 
přístupných areálů – pumptrack, boulder, workout... Roz-
šiřujeme síť cyklostezek, ve výstavbě je nové dopravní 
hřiště odpovídající všem požadovaným parametrům pro 
dopravní výchovu.

13. Váš čas šetříme rozšířením objednávkového systému na 
konkrétní čas. Od roku 2019 této možnosti kromě „ob-
čanských průkazů a pasů“ využíváte i na dopravním 
úřadu. On line lze řešit i další agendy (odpady, dotace).

14. Věříme, že Klatovy jsou příjemným, klidným a  bezpeč-
ným místem pro život.
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