Vážení a milí spoluobčané,
právě se vám dostává do rukou další číslo našeho občasníku, ve kterém bychom
vás chtěli seznámit s přípravou projektových prací na stavbu „Revitalizace sídliště Lučina v Chodové Plané - I. a II. etapa“. Samotný koncept byl představen již
v roce 2012 na veřejném zasedání ZM a částečná revitalizace ploch by měla začít
v letošním roce. Ve snaze přiblížit vám, občanům, představený návrh, připravil
ing.Kodýtek ze společnosti SPIRAL spol. s r.o., Planá krátké informační memorandum s podrobným nákresem.
Věřím, že pokud se nám projekt podaří postupně zrealizovat, mohli bychom
již během několika měsíců zaznamenat příjemné změny v okolí svého bydliště
a upravená prostranství budou sloužit a přinášet radost nejen nám, ale i dalším
generacím.
Ctirad Hirš, starosta
V rámci úprav je navrženo podstatné navýšení parkovacích stání tak, aby bylo
možné kvalitní a bezpečné parkování osobních automobilů obyvatel a návštěvníků domů a základní školy, která navazuje na tuto řešenou část a klade také
požadavky na dopravu v klidu. Dalším záměrem je zklidnění dopravy na komunikaci probíhající od jihu k severu (kolem Prima) tím, že bude režim obousměrné komunikace změněn na jednosměrný, právě v orientaci jih - sever. Celá oblast
bude navržena jako ZÓNA 30, tedy maximální rychlost 30 km/hod s tím, že zde je
povoleno stání osobních automobilů pouze na vyhrazených místech.
Kolem hlavní komunikace kolem samoobsluhy bude vysázena nová zeleň - alej
nových stromů, dále budou dle dalšího návrhu upraveny stávající dřeviny a budou
vysazeny nové.
U dětského hřiště za obchodem bude navrženo klidové místo pro obyvatele
okolních domů - lavičky, apod.
Pro zvýšení komfortu obyvatel domů budou upraveny stání pro popelnice tak,
aby bylo jejich umístění jednotné a kulturnější než v současné době. Je navrženo
rozšíření zastřešeného stání pro separovaný odpad a rozšíření o další kontejnery
na papír, plast, sklo a nově i na textil - severně od obchodu.
ing. Kodýtek Pavel, projektant
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INFORMACE K VOLBÁM

POZVÁNKA

Volby do Evropského parlamentu

Město Planá, městys Chodová Planá a ČS bojovníků za svobodu
vás všechny srdečně zvou

se budou konat na území ČR ve dnech 23. a 24. května 2014
Ve správním území městyse Chodová Planá je stanoven jeden volební okrsek
se sídlem v přízemí budovy Úřadu městyse v Chodové Plané v ulici Pohraniční
stráže 129.
V současné době prochází volební místnost v přízemí budovy úřadu městyse
celkovou rekonstrukcí, ale v době termínu konání voleb již bude plně funkční.

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k
trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo o
státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

na PIETNÍ MANIFESTACI
u památníku Pístov
v neděli 27.

dubna 2014 v 10:00 hodin

Zveme všechny, kteří chtějí vzdát úctu nevinným obětem boje za svobodu.
Oběti války nesmí být zapomenuty!!
Uctěte památku 68 obětí fašismu pohřbených na Pístově a 980 obětí fašismu
na celém Tachovsku květinou.
Doprava zajištěna.
Zvláštní autobus vyjede z Tachova (autobusové nádraží) v 08:55 hod.
zastávka v Plané (autobusové nádraží) 09:20 hod.
zastávka v Chodové Plané 09:30 hod.

Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může podat
písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do neděle 13. dubna 2014 od 8:00 hod. - 16:00 hod. V uvedený den a
v uvedeném čase bude zajištěna služba na podatelně Úřadu
městyse
Ch. Planá na adrese Pohraniční stráže 129, Chodová Planá.
Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území České
republiky, může podat žádost o zápis do seznamu voličů
do 13. dubna 2014.
Volič může doručit žádost o vydání voličského průkazu do čtvrtka
8. května 2014 (státní svátek) od 8:00 hod. - 16:00 hod. V uvedený den a v uvedeném čase bude zajištěna služba na podatelně Úřadu městyse Ch. Planá na adrese Pohraniční stráže 129,
Chodová Planá.
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Pojďte s námi přivítat jaro výletem do přírody! Pochod se koná za každého počasí!

Občerstvení po celou dobu turnaje je zajištěno. Turnaj bude
provázet reprodukovaná hudba. V případě nepříznivého počasí
(sníh, prudký déšť a podobně) bude turnaj přeložen na jiný termín.

Vážení spoluobčané,

S pravidly turnaje a vlastní hry budete seznámeni před zahájením
turnaje.

občerstvením.

Turnaj proběhne v neděli 20. 4. 2014 od 13:30 hod na asfaltové
ploše uvnitř areálu zámku. Registrace družstev proběhne tamtéž od
12:45 hod. Registrační poplatek činí 40,- Kč za celé družstvo.

hod. Pro účastníky pochodu bude na cestě připraveno posezení s malým

podstatou turnaje je zápolení čtyřčlenných jednobarevných družstev
(= čtyř lidských figur) na obřím herním plánu asfaltové plochy
v areálu zámku. Barevné čepice pro odlišení jednotlivých týmů
máme pro Vás připraveny!

Trasa pochodu povede okolím našeho městyse a návrat se předpokládá v cca 17

zvou všechny hravé a soutěživé občany na netradiční turnaj v

Sraz účastníků je jako vždy ve 13:00 hod u kašny na náměstí v Chodové Plané.

„Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chodová Planá“

8. ročník tradičního velikonočního pochodu

Občanské sdružení

v sobotu 19. 4. 2014 pořádá místní organizace ODS Chodová Planá

Pozvánka
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Sportklub Chodová Planá
zve širokou veƎejnost
na

Tradiēní stavĢní máje

30.4. 2014
Na hƎišti u tenisové klubovnyy Chodová Planá.
Více informací u hlavního organizátora
Sáši Suka: 606 689 360
.
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