Přehled plnění strategického plánu rozvoje města Přeštice
2006 - 2015

Příloha SRP A1

realizováno
realizováno částečně
nerealizováno

Vyhodnocení akčního plánu podle přehledu projektových listů

Infrastruktura

Stručný popis - SRP 2006

Rekapitulace - listopad 2015

Plánovaná
realizace

I 1. Rekonstrukce úpravny vody Přeštice

kompletní obměna technologických prvků, potrubí vody upravené i
surové, rozvody vzduchu včetně kompresorové stanice, nové rozvody
elektro s napojením do dispečinku a stavební úpravy

realizována nová úpravna vody v letech 2011, 2012

2007 - 2008

10 000 000

I 2. Rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě

průběžně probíhá dle aktuálních potřeb města, největší akce:
včetně zvýšení kapacity vodního zdroje pro plánovanou novou zástavbu rekonstrukce kanalizace Palackého, tř. 1. máje, Havlíčkovo nám.,
Severní Předměstí
Mlýnská, Hlávkova, Komenského

průběžně

50 000 000

I 3. Rekonstrukce místních komunikací

a) stavební úprava MK Na Pajzovně (Skočice) cca 800 m vč. 400 m
kanalizace a stavební úpravy kan. šachet;
b) průběžná rekonstrukce všech místních komunikací města Přeštice

TI pro 30 RD (lokalita Severní Předměstí) - realizace v r. 2008, TI pro 15
RD (Severní Předměstí) - realizace v r. 2013; K10/K12 - realizace v r.
2013, 2014
nerealizováno, další podnikatelské záměry v zóně buď neuskutečněny
(Schwerdtel) nebo nevyžadovaly odkanalizování (fotovoltaická
elektrárna)

I 4. Vybudování základní technické infrastruktury v nových sídlech
/ pro novou bytovou výstavbu
I 5. Vyřešení odkanalizování podnikatelské zóny Za tratí

I 6. Vybudování bezpečné cyklostezky do Dolní Lukavice s
napojením na národní cyklotrasu č. 38

I 7. Vybudování záchytného parkoviště na Pohořku

I 8. Revitalizace náměstí

a) úprava MK Na Pajzovně vč. kanalizace (2012, 2013)
b) průběžně probíhá dle potřeby (Komenského - r. 2015), chodníky a
cyklostezka Palackého (2008), chodník Hlávkova (2012)

Město Přeštice je nositelem projektu vypracování "Studie Šumavské
cyklotrasy č.38 a její propojení s cyklostezkou Regental". Po vypracování v realizaci - na náklady Státního pozemkového úřadu (bez vlivu na
této studie bude rozhodnuto, zda půjde o cyklostezku či cyklotrasu.
rozpočet města)
Předpoklad vybudování 1 km cyklostezky
Vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky kostela, hřbitova,
pohřbů. Jedná se o koupi / převod pozemků pod zem.družstvem bourání nevyužívaných staveb ZD a vybudování velkého parkoviště.
Nutné souhlasné stanovisko církve.
V návaznosti na realizaci obchvatu města. Řešení terminálu
autobusového nádraží. Vybudování klasického nádraží, které v
současné době ve městě neexistuje. 1. - vypracování návrhu a
projektové dokumentace; 2. - realizace

realizováno v r. 2014 - nezpevněná plocha, budoucí počet parkovacích
míst cca 20 - 30, nutno dokončit v souvislosti s vybudováním
autobusových zastávek na Pohořku

Předpokládané
Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

a) 2- 3 000000
b) 30 000 000

2007 - 2013

2007 - 2013

60 000 000 zpracována 2 technická řešení
V souč. době projekt - pouze vyhledávací studie (mimo Přeštic - 1km
pro ú.r.), 1km v Přešticích by měl být prioritní- bude známo v 10/2006
- odevzdána studie, postupné předávání - realizace 1 km: někde
současný stav, někde stavební úpravy - především infrastrukturní
projekt, -> křížení s infra navazuje na Příchovice-Přeštice - bude
realizováno - napojena na Šumavskou cyklotrasu č.38 - studie; pro
Švihov 4 km, Dolany 2km,... - tyto pro úz.rozhodnutí

2007+

revitalizace náměstí v okolí kašny ukončena v r. 2010; řešení
autobusových zastávek bude probíhat v návaznosti na projekt PK
"Integrovaný dopravní uzel"

I 9. Zajištění kvalitní dostupnosti inf. a komun. technologií ve všech
částech města a jeho místních částech

v realizaci výstavba městské optické sítě - zatím jen Přeštice; zřízena
služba SMS InfoKanál - zasílání SMS registrovaným občanům
(informace o krizových situacích a důležitém dění ve městě) + zřízena 2
veřejné internetové stanice - v městské knihovně a v informačním centru

I 10. Rekonstrukce a modernizace kanalizační sítě (Čistá Berounka)

realizace ukončena v r. 2014

I11. Propojení lokality Vícov - lávka pro pěší

Zkrácení vzdálenostii od centra a zvýšení bezpečnosti chodců.
Vybudování lávky po polních cestách mezi loukami za lokalitou
vyhrazenou v ÚP pro koupaliště a rekreaci. Vybudování 1 km polní cesty - nerealizováno, záměr nenalezl většinovou podporu v ZM
nezpevněné komunikace, přeložení části cyklotrasy 2124, možnost
změny na cyklostezku.

I 12. Rozšíření železničního podjezdu

v Husově ulici včetně vybudování nových průchodů pro pěší.

nerealizováno vzhledem k plánu budoucího obchvatu města - nákladní
doprava bude směrována jinudy

2007 - 2010

2010+

Čistá Berounka začíná probíhat - zpracováno část projektu k ú.r.,
začátek realizace 2007 - 2008, konec 2010, zdroje - EU, vlastní,
příslib města na 50 mil. Kč, ve fázi předložení žádosti, zpracovává
se žádost o dotaci, zapojena i Plzeň; z Kohezního fondu
Vícov je zaniklá středověká vesnice v k.ú.Přeštice. Dnes jí
přiipomíná pouze kostel sv.Ambrože (2.nejzachovalejší románská
stavba v Plzeňském kraji). Bezprostředně na tuto lokalitu navazuje
chatová oblast Osada šeříků. Přístup k oběma místům je možný
5 000 000 pouze po silnici II/230 a následně II/183 v celkové délce cca 3km s
chodníkem pouze v 1/3 délky. Zlepšení dopravního spojení této
oblasti je důležité i pro zvýšení využití uvedené kulturní památky.
Výkup pozemků: 500.000,--; vybudování lávky: 2.000.000,--;
vybudování nezpev.komunik. 2.500.000,--

Regenerace

Plánovaná
realizace

Stručný popis

Tvorba bezbariérových tras, bezbariérových přístupů do veřejných
budov. Souvisí s tvorbou a realizací komunitního plánu sociálních služeb.
Již probíhá mapování jednotlivých objektů.
Podpora opatření k zajištění bezpečnosti ve městě, možnost zapojení do
programu Partnerství - projekt. Rozšíření působení městské policie,
R 2. Bezpečnost ve městě
zabezpečení kamerového systému. Spojení s dopravní obslužností
(např.nákup radaru), zajištění bezpečnosti na přechodech u škol ,
osvětlení rizikových lokalit.
Přestavba budovy bývalé lékárny v Husově ulici na moderní knihovnu,
která bude svými parametry splňovat současné normy a umožňovat z
R 3. Veřejná knihovna
knihovny vytvoření moderního informačního centra. (Budova bude
městem odkoupena v r.2006)
R 4. Vybudování koupaliště / bazénu: a) projektová dokumentace, a) Vypracování projektové dokumentace, rozhodnutí o variantách
(koupaliště x bazén). Plocha připravena, navazuje na realizaci projektu
b) realizace
zimního stadionu. Je zahrnuto v ÚPD; b) realizace
Podpora rozvoje cestovního ruchu, podpora rozvoje služeb a
R 5. Podpora rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s
infrastruktury cestovního ruchu, včetně vybudování kamenných
Mikroregionem Přešticko
veřejných WC.

R 1. Podpora mobility ve městě

průběžná realizace - bezbariérové přechody, vstup do budovy č.p. 1079 2006 okamžitě
MěÚ, knihovna, lékařské domy Sedláčkova 553 a Husova 760

V současné době je v majetku města 6 budov, pouze 1 bezbariérová
budova.

průběžná realizace - rekonstrukce přechodů pro chodce včetně
osvětlení, pořízení stacionárních radarů v r. 2007, budování městského
kamerového systému, zřízení Městské policie Přeštice od 1. 1. 2009

Nedaří se získat prostředky např. na kamerový systém; půjčování
Policie - 2 dny v týdnu; 2006 - příprava dalšího světelného přechodu.

realizováno v letech 2007 (pořízení nemovitosti), 2008 - 2011
rekonstrukce; 2015 výměna oken
nerealizováno (PD zpracována); opakovaným žádostem o dotaci nebylo
vyhověno

organizační záležitost - domluva představitelů církve s městem

prohlídky kostela zajišťuje DHP ve spolupráci se Spolkem pro záchranu
historických památek

R 7. Oddechové plochy

Vybudování parku v centru města, oddechová plocha, místa pro
setkávání (debatní místa) - možnost využití Studie úpravy - ČVUT.

nerealizováno - klidovou zónu v centru města bude možné zajistit až po
vybudování obchvatu

R 8. Osvětlení

Realizace kvalitního osvětlení ve všech částech města.

průběžná realizace dle potřeby
PO KKC a ZŠ pořádaly kurzy se zaměřením na IT znalosti - pro všechny
věkové skupiny obyvatel
webové stránky města (nový web 2011), KKC, Přeštické noviny, DHP,
infocentrum
výstavba hřiště Na Chmelnicích, herní prvky na hřištích v Přešticích (U
Trati, Luční, ..), ve Skočicích, v areálu ZŠ Rebcova, MŠ

R 10. Propagace a zajištění informovanosti o aktivitách města

vůči občanům města, v rámci regionu, v zahraničí, cestovní ruch

R 11. Regenerace a budování dětských hřišť

vybudování 1-2 hřišť na Severním předměstí

Životní prostředí

Stručný popis - SRP 2006

ZP 1. Realizace protipovodňových opatření:
a) úprava terénu,

a) Úprava terénu pravého břehu u silničního mostu přes Úhlavu ř.km.
31,336 (úpravy terénu suchým průlehovým korytem) pro zrychlení a
zvětšení odtoku kritickým úsekem.

b) souběžné průlehové koryto,
c) mostní inundační pole,
d) ochrana břehů

ZP 2. Realizace komplexních pozemkových úprav v Přešticích: a)
část obce Skočice, b) ostatní místní části, c) revitalizace krajiny

b) Souběžné průlehové koryto v lukách s tůněmi cca 300m od
současného koryta Úhlavy, profil cca 20 m². Realizována projektová
dokumentace pro územní řízení. Koryto bude slouit zejména k odlehčení
a bude pro Přeštice a Příchovice výhodné zejména při povodních s
nižšími N-letými průtoky. Bude plnit i funkce environmentální a
krajinotvorné.
c) Mostní inundační pole na silnici č.230 - (od mostu směrem k městu
Přeštice)
d) ochrana
levého břehu Úhlavy podél zahrádek a zástavby města, vegetační
úpravy břehu podél zahrádkářské kolonie na pravém břehu
a) Protierozní meze, doplnění biokoridoru (RBK 123 - 124)
b) Protierozní meze a další stabilizační opatření - náklady 5 - 10 mil. Kč
/1 katastr
c) revitalizace krajiny

2006

2007 - 2009

5 000 000

Výkup budovy: 2.000.000,--; rekonstrukce vč.IT sítí a vybavení
3.000.000,-volné koupaliště 20 - 30.000.000,- Kč; zastřešený bazén 60 80.000.000,- Kč

a) 2007
b) 2008+

revitalizace parku Pod kaštany v r. 2009 (křižovatka cyklotras),
vybudování veřejného WC v Přešticích v r. 2008

R 6. Zpřístupnění přeštického kostela

R 9. Podpora dalšího vzdělávání se zaměřením na IT znalosti

Předpokládané
Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

Rekapitulace - listopad 2015

a) realizováno - ukončeno v r. 2006

po dořešení
obchvatu
města
průběžně

podmínka vybudování obchvatu

Návaznost na Studii potřebnosti - proj.karta 14.; 17 hřišť je v provozu

Plánovaná
realizace

Předpokládané
Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

a) 2005 - 2006 a) 5 500 000,00

a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových
opatření. Dále v rámci komplexního projektu možnost vybudování
promenády na levém břehu (3,3 mil. Kč) a říčních lázní ve vzduté
části hladiny před jezerem (10 - 12 mil. Kč)
Možnost financování z Programu revitalizace říčních systémů.

b) nerealizováno - pouze zpracována PD v letech 2008 a 2009
(nedoporučeno k realizaci strategickým expertem Ministerstva
zemědělství)
c) nerealizováno (finančně nákladné, složitě proveditelné, s nejistým
výsledkem)
d)
dosud nerealizováno - v gesci Povodí Vltavy; příprava ochrany městské
zástavby na levém břehu aktuálně probíhá

b) 2007 2010

b) 24 000 000,00
c) 25 000 000,00
d) 15 000 000,00

a) realizováno - probíhá dovýsadba protierozních mezí
b) v Žerovicích proběhla digitalizace v r. 2014
KPÚ v Přešticích v r. 2015

a) 2007+
b) 2007+
c) 2007+

a) 4 500 000 a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ
b) 15-30 000 000 b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ
c) 20 000 000 c) 3. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ

b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových
opatření. 3. podprojekt komplexního projektu Realizace
protipovodňových opatření; Možnost pouze zkapacitnění vodního
toku a jednoduché opevnění břehů - levnější varianta; Možnost
předložení projektu Povodím Vltavy. c) 3. podprojekt komplexního
projektu Realizace protipovodňových opatření

ZP 3. Realizace plánu odpadového hospodářství
ZP 4. Řešení staré ekologické zátěže

Realizace pilotních projektů - 170.000,-- Kč; Realizace dle zpracovaného v r. 2006 zprovoznění sběrného dvora v Přešticích - nyní pro občany
POH - cca 2.000.000,-- Kč.
bezplatná možnost ukládání odpadu
Odstranění části objektů a zeminy - odtěžení a odvoz kontaminované
odstranění ekologické zátěže provedeno, probíhá monitoring
půdy, možnost využití na stabilizaci břehu vodního toku Úhlavy).

ZP 5. Zajištění zeleně v rámci celého města Přeštice v
administrativní působnosti města Přeštice

péče o zeleň probíhá průběžně, zpracovává se pasport zeleně města,
navazovat bude koncepce úpravy veřejné zeleně

2006+

2006

ZP 6. Stabilizace odtokových poměrů

Vyjma území obce Přeštice (11 katastrů ve Stabilizační studii) 5-10
mil.Kč / 1 katastr.

nerealizováno, žádosti o dotaci nebylo vyhověno, nesplněna kritéria

ZP 7. Vymezení a realizace ÚSES (Územní systém ekologické
stability)

Územní systém ekologické stability - celkem 21,5ha, náklady 0,5 mil. /1
ha; pro k.ú. Žerovice a k.ú.Přeštice.

realizováno v r. 2009 s podporou Plzeňského kraje

Rozvoj lidských zdrojů

Stručný popis - SRP 2006

Rekapitulace - listopad 2015

RLZ 1. Podpora zavedení středního školství do města Přeštice

od šk. r. 2008/2009 do šk. r. 2011/2012 zřízena v Přešticích v prostorách
Vybudování víceletého gymnázia do města Přeštice včetně infrastruktury
ZŠ Přeštice pobočka Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám.; zrušeno pro
pro jeho provoz.
malý zájem žáků (rodičů)

RLZ 2. Plán sociálních služeb a jeho realizace:

Identifikace sociálních potřeb města - kom.plán sociálních služeb
(časová dotace: probíhá do 02 / 2007; návaznost na rozvojový plán
města). Projekt dělen na další realizační podprojekty!

byl zpracován komunitní plán sociálních služeb, v r. 2015 probíhá
aktualizace plánu na r. 2015 - 2018, dokončení ve 12/2015

a) vybudování DPS

a) Vybudování domora pro seniory - DPS, jehož součástí by byl také
Denní
stacionář pro seniory a vybudování kapacit odlehčovacích lůžek.
- V současné době 50 čekatelů

a) nerealizováno, zakoupen vhodný objekt Hlávkova 33, zpracována
studie využitelnosti

2008+

b) propojení domácí a zdravotnické péče

b) Organizační změna současného stavu, dnes zajišťováno 2
organizacemi.

b) propojení domácí a zdravotnické péče funguje - zajišťují 2 organizace:
Centrum zdravotní péče, s.r.o. a Pečovatelská služba Přeštice

2008+

c) zavádění standardů sociálních služeb,

c) Zavádění standardů sociálních služeb - audit 1 organizace 40 tis.

c) standardy zavedeny - s pomocí OPLZZ dokončeno 2015

2006+

d) krizová poradna,

d) Probíhají nadregionální aktivity. Požadavek - místní poradna
(psychoterapeut) s nutností udržení prvku anonymity pro klienty.

d) v rámci KKC byla přechodně provozována soukromá psychologická
poradna - činnost ukončena (neosvědčilo se)

2007+

e) vybudování kapacit sociálního bydlení pro krizové případy,

e) Kapacity pro krizové situace v běžném životě, po výkonu trestu apod.
- v plánu budování 1 bytu

e) nerealizováno (v případě potřeby lze klienta umístit do azylového
domu v Plzni nebo v Klatovech)

2008+

f) informace na webu města, zpracován tištěný i elektronický katalog
služeb

2006

g) zákonná povinnost pro pečovatelky - 6 dnů školení v každém
kalendářním roce (plněno průběžně); ostatní zajišťováno odborem SVZ

2007+

f) zvýšení informovanosti o sociálních službách, g) další vzdělávání f) Informace o celkové nabídkové škále, místní nabídce apod. Možnost
využití Internetu, místního tisku - organizační opatření.
poskytovatelů sociálních služeb
Možnost propojení s řešení krizové tel.linky (téma informovanosti).
g) Vzdělávání v oblasti projektového řízení

g) Vzdělávání v oblasti projektového řízení, zpracovávání projektů,
získávání dotací, problematika dobrovolnictví.

hodnocení dostupnosti a využití sportovních zařízení, studie potřebnosti
sport.kapacit, regenerace a vybudování dětských hřišť, budování hřišť
RLZ 3. Podpora opatření pro zajištění volnočasových aktivit občanů pro náctileté; dále vybudování školícího centra pro celoživotní
vzdělávání; návrh jednotlivých aktivit dle priorit a jejich realizace v
všech věkových kategorií
souladu s vypracovanou studií; uvažovat také věkovou kategoii 35-50let
a její volnočasové vyžití!
Vzhledem ke zničenému kostelu Českobratrské církve evangelické se
rozhodli její představitelé v Přešticích k vybudování nového centra, které
RLZ 4. Centrum Českobratrské církve evangelické
nebude sloužit pouze církvi, ale také občanům jako multifunkční prostor k
setkávání různých skupin obyvatel.

RLZ 5. Tvorba projektového zásobníku BAK

průběžná realizace - vybudování Kulturního a komunitního centra
Přeštice, vybudování parku Na Chmelnicích, postupná rekonstrukce
dětských hřišť; podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží,
financování provozu DDM

v budově ČCE založeno mateřské centrum, vzniká denní stacionář pro
seniory Kristian, pořádají se různé aktivity pro veřejnost
záměr budování absorpčních kapacit PK - nevyužíváno

2 170 000
zadána G-Servis studie - přesné náklady 2005 - Studie starých
ekologických zátěží Plzeňského kraje, Aquatest a.s.
rozšířit i mimo zastavěné části města (intravilánu). Úprava tzv.
městského parku ve skutečný park - doplnění plochy okrasnými
stromy, keři a květinami a vytvoření tak vhodné kompozice,
10 000 000
parkových oddechových prostor s pevně zabudovanými lavičkami.
Možnost doplnění východní části o hřiště s brankami. Nutnost
vyřešení problematiky "pejskařů" (znečištění ploch výkaly).

50 000 000

partnerství Mikroregionu

55 - 110 000 000
10 550 000 nezahrnuje Skočice - komplexní KPÚ

Plánovaná
realizace

Předpokládané
Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady
Aktuálně projednáváno s možným zřizovatelem : Krajský úřad
Plzeňského kraje; variantní řešení pro start: alespoň 1.-4. ročník

2006 - 2007

dokument
2006,
realizace 2008

20 - 25 000 000

Finanční dotace budou vázány na zavedení těchto standardů.

Dům na půli cesty je formou služby Charity Plzeň spolufinancován
Městem Přeštice již dnes (p. Seidlová).

Kapacity pro aktivity, společné setkání a akce seniorů - již existuje
klub důchodců na adrese Máchova 556, další aktivity probíhají
pravidelně ve Spolkovém domě aj. (p. Seidlová); Možná doprovodná
infrastruktura při výstavbě bazénu, možnost umístění do nové
knihovny, pokud bude řešena bezbariérově.

studie 2006 2007

8 - 10 000 000

Plánovaná
realizace

Předpokládané
Poznámka z projektové karty - SRP 2006
náklady

Podnikání a partnerství

Stručný popis - SRP 2006

Rekapitulace - listopad 2015

PP 1. Podpora vzájemné komunikace: a) podpora aktivní činnosti
Hospodářské komory, b) Rozšíření integrovaného záchranného
systému v rámci mikroregionu, c) přeshraniční komunikace

a) Podpora aktivit hospodářské komory a vzájemné komunikace
podnikatelského sektoru s partnery na úrovni občanů, úřadu města a
mikroregionu. Podpora partnerství města, mikroregionu, podnikatelů,
NNO.
b) Rozšíření IZS v rámci mikroregionu Přešticko, podpora zavedení
moderních informačních a komunikačních technologií pro kvalitní
zajištění dostupnosti informací pro občany a podnikatelské subjekty.
c) Podpora projektů a aktivit na podporu přeshraniční komunikace města
s partnerským městem Nittenau a podpora navazování dalších
přeshraničních partnerství.

a) nejasný cíl - nejasná realizace
b) budování městské optické sítě; přes síť CamelNet napojení složek IZS
na Plzeňský kraj; zřízena služba SMS InfoKanál - zasílání SMS
c) 2006 a dále
registrovaným občanům (informace o krizových situacích a důležitém
průběžně
dění ve městě)
c) partnerské město Nittenau + probíhá spolupráce s partnerským
městem Krško (Slovinsko) na úrovni města, ZUŠ, Carmina

a) Město Přeštice v partnerství s HK, mikroregionem
b) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přešticko (žádost
zpracována na úrovni mikroregionu)
c) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přešticko (žádost
zpracována na úrovni mikroregionu)

PP 2. Vybudování komunitního a informačního centra

Zpřístupnění místa (centra) pro komunitní setkávání s bezbariérovým
přístupem, multifunkční prostor s PIAP (volným připojením k Internetu).
Využití místa jako informačního centra mikroregionu.

realizováno v r. 2007, v rámci KKC pro veřejnost probíhají aktivity,
zřízeno Informační centrum

Město Přeštice, partnerství s Mikroregionem Přešticko

Dle jednotlivých odborností (králíci, holubi, exoti apod.) zabezpečit co

PP 3. Zapojení zájmového sdružení do rozvojových aktivit města a největší počet kvalitních čistokrevných zvířat pro zachování genofondu a čiinost spolku ČSCH Přeštice je podporována v rámci dotačního
tyto prezentovat na výstavách. Zajistit min. jednou ročně vlastní výstavu programu města
mikroregionu - vedení genofondu čistokrevných zvířat na PC
v areálu základní organizace. Technické vybavení - PC vč.tiskárny.

2006 - 2007

PC 25 tis., tiskárna 5 tis.; Základní organizace Českého svazu
chovatelů v Přešticích se sídlem Pobřežní 226, 334 01 Přeštice
zahrnuje cca 30 členů. Vzhledem k omezenému rozpočtu
30 000
organizace nelze pořídit techniku z vlastních zdrojů.
Dosud rodokmeny vedeny ručně, rozvněž členská evidence a
výkaznictví vedeno ručně. Možnost využití Internetu.

