
Vážení spoluobčané, 

Tak nám skončily prázdniny a začaly 
dny všední. Děti jdou do školy a vět-
šina z nás zpět do práce. Prostě má-
me po dovolených. Někdo ji trávil 
pracovně, někdo „za hranicemi všed-
ních dnů“. Já to měl letos tak půl na 
půl. Dovolte mi jen takovou drobnou 
poznámku. Taky si všímáte, jak se 
s přibývajícím věkem prázdniny neu-
stále zkracují? Když jsem byl dítko 
školou povinné, zdály se mi ty úžasné 
dva měsíce strašně dlouhé, škola 
v nedohlednu, jen nádherné volno. 
Dnes mi připadá, že sotva prázdniny 
začnou, hned také i končí. 

 Ale abych neodbíhal od tématu. Náš 
obvod by Vám chtěl letos nabídnout 
ještě jedno rozptýlení, které by mohlo 
být jakousi tečkou za dovolenými a 
možná i vzpruhou pro následující dny 
všední. Všechny vás zvu na Doubra-
vecký den 25. 9. 2004 v Lobezském 
parku. Připravili jsme pro Vás, mlad-
ší i starší, ve spolupráci s agenturou 
RLA Stallion a firmami, které na ob-
vodě sídlí, či podnikají, možnost pří-
jemného strávení jednoho dne 
v jednom z krásných zákoutí našeho 
obvodu, v parku, kterému je letos 70 
let a který patří svojí členitostí k těm 
nejhezčím v Plzni. Děti čekají nejrůz-
nější soutěže, součástí bude i volejba-
lový turnaj, den otevřených dveří Sa-
lesiánského střediska, vidět můžete 
představení Šantánového divadla 
Pluto, v pozdním odpoledni nám za-
hrají ILL FISH, večer Banjo Band 
Ivana Mládka a zlatým hřebem bude 
ohňostroj ve 21:00 hod. Přijďte se 
určitě podívat, buďte však alespoň 
trošku shovívaví, neboť s takovouto 
akcí zatím zkušenosti nemáme. Slibuji 
ale, že bude-li mít Doubravecký den 
úspěch, určitě budeme pořádat za rok 
další a budeme se snažit vyvarovat 
chyb, které se možná stanou. Nakonec 
nikdo učený z nebe nespadl a chyba-
mi se člověk učí. 

Ing. Pavel Rödl 
starosta 



Ministerstvo práce a sociálních věcí je sváděno  
pokušením omezit nezávislost obcí 

Nejnovější iniciativu Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, která si klade za 
cíl stanovovat obcím, jak mají rozdělo-
vat obecní prostředky mezi různé pro-
jekty, občanská sdružení, neziskové 
organizace atd. je nutné ostře odmít-
nout. A to s ohledem na princip samo-
správy garantovaného Ústavou ČR, dí-
ky kterému se také náš stát může řadit 
mezi civilizované země západního stři-
hu. Platí totiž, že místní záležitosti si 
spravuje místní samospráva sama, ne-
závisle a pro dobro svých občanů. Pro-
to jakýkoli mocenský zásah z Prahy či 
pokus o něj je potřeba nejen odmít-
nout, ale také vzkázat ministerským 
úředníkům, kteří za desítky let sezení 
v kancelářích ztrácejí přehled o přiro-
zeném běhu života v zemi, aby si za-
metli především před vlastním prahem 
a určovali sobě pravidla v rámci svých 
pravomocí pro své resorty, které jim 
byly do správy svěřeny, aby se nesna-
žili krkolomně nalajnovat obyvatelům 
českých měst a vesnic život podle rá-
doby univerzální šablony, protože jed-

noduše každý žijeme v místě, které má 
svá specifika. Kdybychom se totiž měli 
stejně blaze jako ti v Praze, nemuseli 
bychom se nazývat Plzeňáky a z našich 
místních radnic by mohla být pouhá 
detašovaná pracoviště ústředních orgá-
nů státu.  

Skutečně, od zdánlivě nevinné příruč-
ky, která jen radí, k vytvoření zákona 
je malý krůček a nové příkazy a zákazy 
pro obce mohou jít jedině na vrub au-
tonomie místní správy a svobody oby-
vatel a voličů, kteří si své komunální 
správce věcí veřejných nejen volí, ale 
také od nich očekávají směr, jímž se 
má obec ubírat. Odmítnout je potřeba i 
lobování či spíše žalobníčkování Svazu 
zdravotně postižených u ministerských 
úředníků, které předvádí za nemalé pu-
blicity ústy bývalého poslance a svého 
nejvrchnějšího představitele Václava 
Krásy, jenž si do televizních kamer 
stěžuje, jak jsou na ně ty naše obce zlé. 
On totiž každý, kdo stojí za dobročin-
ným projektem, na který žádá podporu 
z veřejných prostředků, bude vždy 

pevně přesvědčen, že jeho iniciativa je 
tou nejlepší a pokud náhodou grantové 
řízení nevyjde, nabude zpravidla do-
jmu, že je tím nejublíženějším. Skuteč-
nost je však taková, že každá obec má 
vlastní priority, vlastní potřeby a speci-
fika. Prostředků z obecních zdrojů není 
a asi ani nebude nikdy dost 
k uspokojení všech. Proto se s nimi 
musí zacházet s rozvahou a odpověd-
ností těch, kteří zde žijí. 

Apelujme proto na zastupitele z řad 
vládních stran, aby nezapomínali při-
pomínat svým kolegům z centra starou 
císařskou zásadu, která říká, že bez 
svobodné obce není svobodného státu. 
V českém národním zájmu určitě není 
ani vzkříšení národních výborů ani 
osud nizozemských obcí, kde starosty 
jmenuje vláda a lidé si svá zastupitel-
stva volí pro okrasu.  

Pavel Netolický 
zastupitel ODS



Upozornění pro  
žadatele o byt 

Upozorňujeme občany, kteří mají podanou
žádost o byt u majetkového odboru Úřadu
městského obvodu Plzeň 4, že jsou povinni
vždy po každém roce od podání žádosti
(nejpozději do 2 měsíců) potvrdit, že na
žádosti o byt trvají. Vyplývá to z usnesení
Rady MO Plzeň 4 č. 149 ze 30. 11. 1999. 

Současně jsou žadatelé povinni neprodleně
oznámit všechny změny, které po podání
žádosti nastanou, nejpozději však do 14
dnů. Nesplnění výše uvedených podmínek
bude mít za následek vyřazení žádosti
z evidence uchazečů o byt. 

J. Vaindlová
majetkový odbor

Fond rozvoje bydlení 
Výběrová komise Fondu rozvoje bydlení
při ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 vyhla-
šuje termín na podání žádostí o poskyt-
nutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ve
smyslu čl. 5 Vyhlášky č. 2/2001
v platném znění, v zájmu zvelebení by-
tového fondu, obytných budov a staveb
na území MO Plzeň 4. Žádosti o půjčky
se všemi náležitostmi dle čl. 5 výše uve-
dené vyhlášky můžete podávat od 20.
září do 29. října tohoto roku do poda-
telny zdejšího úřadu. Následně budou
žádosti o půjčky předloženy výběrové
komisi. 

Tiskopis žádosti o půjčku je možno vy-
zvednout v kanceláři č. 3 – odbor
VÝST, u paní Hrabákové – tel.:
378036651, 724 602 742, ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55. 

(red.)

Habrmannův park 
Městský obvod Plzeň 4 plánuje rekon-
strukci Habrmannova parku. Rekon-
strukce bude rozdělena do několika etap
v závislosti na finančních prostředcích.
První etapa je plánována na podzim
2004. V této etapě proběhne vykácení
značně přestárlých a okolí nebezpečných
hlohů obecných v počtu 18 ks, rostou-
cích  na centrálním palouku, a  6 ks vrb
smutečních stojících v rozích parku. Tyto
stromy  nahradí nový perspektivní druh
myrobalán třešňový. Chtěli bychom vás
pozvat na veřejné seznámení s první eta-
pou rekonstrukce Habrmannova parku,
která se bude konat 22.9.2004 od 15:00
v Habrmannově parku. 

Silvie Kuchtová
odbor životního prostředí

ZAMYŠLENÍ 

Doubravecká radnice 
Všichni ji známe, šedivou kostku 
vmáčklou mezi paneláky, leží napro-
ti poliklinice. Výsledek doby, kdy se 
vše řešilo centrálně rozhodnutím 
„strany a státu“. MNV bylo spíše 
kosmetickou záležitostí, než politic-
ky a především samosprávně jedna-
jícím útvarem. Není proto 
s podivem, že v několika posledních 
letech, někdy až doslovně (podívejte 
se na její fasádu), praská ve švech. 
„Pidi kamrlíky“ často obsazené tak, 
že mám často pocit, že na to, aby se 
tam vešel ještě další návštěvník, bu-
de muset úředník otevřít okno a chy-
tit se okenního rámu z vnější strany. 
Ne, že bych byl proti sportovním 
výkonům, ale za oknem se špatně 
vyřizují žádosti obyvatel.  
Ale trošku odbočím. Nynější měst-
ský obvod vznikl spojením několika 
vesnic. Jeden celek tak tvoří Lobzy – 
Letná – Doubravka a ostatní části 
budou zřejmě připojeny urbanisticky 
v historicky nepříliš vzdálené době. 
Pomyslným prostředkem vede hlav-
ní komunikace do historického stře-
du města. Plánovaná výstavba měst 
vždy začínala vytyčením administra-
tivního centra, kde byly soustředěny 
nejdůležitější správní budovy. Právě 
na absenci této skutečnosti lze větši-
nou vystopovat, kdy osídlení vznika-
lo plánovaně a kdy živelně. Je 
s podivem, že architekti socialistické 
výstavby tuto zásadu (alespoň 
v Plzni určitě) ignorovali. Když vy-
nechám historický střed města, ani 
jeden z nově vzniklých obvodů ne-
má přirozené centrum. Navíc, snad 
mimo Bolevec, plánovitě zanikly i 
původní návsi. Možná to bylo tím, 
že na nich stál většinou kostel či 
kaplička a to nějak nezapadalo do 
představy Plzně jako „hráze socia-
lismu a míru“. V historických publi-
kacích zbyly jen fotky dnes již za-
niklých budov. Kdo dneska napří-
klad ví, že v místech D-klubu stál 
ještě poměrně nedávno kostel?  
Ale zpátky k tématu. Náš obvod pro-
stě nemá své administrativní cent-
rum, svoji náves či náměstí. Stejně 
tak, jako nemá odpovídající budovu, 
která by v jednom místě soustředila 
v důstojných a kultivovaných pro-

storách vše, co občan potřebuje 
v rámci komunikace s místní sprá-
vou. A proč tedy nespojit vyřešení 
těchto nedostatků? Ne každý ze za-
stupitelů a občanů má přesně ujas-
něný názor, jestli je nutná stavba no-
vého objektu radnice. Častým argu-
mentem je, že by se jednalo o „vy-
hazování peněz“. Možná tento ar-
gument zaznívá díky tomu, že ne 
každému je jasné, jak by byla vý-
stavba financována.  
Takže, peníze na realizaci by nebyly 
v rámci rozpočtu obvodu, ale na zá-
kladě dotace magistrátu. Pragmatic-
ky řečeno, když se bude výstavba 
realizovat, peníze dostaneme, když 
ne, tak je dostane někdo jiný. A že 
cítím dluh magistrátu vůči obvodu, 
asi nikoho nepřekvapí. Prostor po 
bývalé teplárně v Těšínské ulici je 
geograficky blízko středu obvodu. A 
zároveň v místech, kde výstavba ne-
naruší stávající prostředí. Slyšel 
jsem, že by bylo pěkné tam vybudo-
vat parkoviště nebo vytvořit park. 
Tak jako jsem proti výstavbě za 
každou cenu, tak mě stejně vadí 
znehodnotit vhodný prostor. Parko-
viště? Ano, ale tak, aby netvořilo 
mrtvý prostor – na stávajícím místě 
by možná parkovaly kamiony, ale 
stěží obyvatelé okolních domů – pro 
ty je to většinou trošku z ruky. Park? 
Dokážu si představit rekultivaci a 
obnovu stávajících ploch zeleně jako 
například parku v Lobzích a důsled-
né „zazelenění“ nového objektu. 
Bránil bych se ale vytvoření písko-
viště s plaňkami, které vzniklo na 
místě odstřeleného domu „U Zvonu“ 
a je nyní nazývané parkem.  
Navíc předpokládám, že se v bu-
doucnu podaří přesunout autodopra-
vu z prostor bývalého ČSAD. Pak 
bude možné vytvořit skutečné cent-
rum celého obvodu. Přeji jak pra-
covníkům úřadu městského obvodu, 
tak nám občanům, aby nová radnice 
byla brzy postavena a byla hrdou 
ozdobou i funkčním prvkem. Za-
sloužíme si to nejen my, ale i bu-
doucí generace Doubravečáků.   

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD



Nová psí vyhláška už klepe na dveře 
Na svém srpnovém zasedání se 
doubravecké zastupitelstvo zabý-
valo další tzv. "psí vyhláškou." Dal-
ší proto, že po dvou letech účinnos-
ti té stávající, před kterou platila 
zase jiná, se kontroverzní téma, 
jenž pokaždé rozproudí debaty 
mezi zastupiteli do měřítek jako 
takřka žádné jiné, opět vrací v po-
době zbrusu nového návrhu. O 
tom, zda bude přijata, rozhodne 
centrální zastupitelstvo. Doubra-
večtí ji na své minulé schůzi připo-
mínkovali a lze očekávat, že po-
dobně žhavá debata se povede i 
na centrální radnici. Jedním z auto-
rů a předkladatelů nové vyhlášky je 
místostarosta MO Plzeň 4, Mgr. 
Hynek Brom, který umožnil Doub-
raveckým listům položit mu pár 
otázek: 

Čekal jste takovou debatu, jakou 
naši zastupitelé vykonali? Charak-
terizoval byste rozpravu jako střet 
pejskařů s nepejskaři? 

Abych řekl pravdu,  čekal jsem debatu 
nad novým návrhem vyhlášky o psech 
daleko bouřlivější, než jak proběhla. 
Co se týká druhé části otázky, myslím 
si, že diskuse nebyla vedena jako střet 
mezi vlastníky psů a těmi, co psi nema-
jí, ale spíše mezi lidmi, kteří hledají 
určité přijatelné řešení pro obě 
skupiny. 

Přibližte, prosím, našim občanům, 
co je základem vyhlášky, jaké 
změny čekají naše pejskaře v pří-
padě, že návrh projde v podobě, ve 
které ji předkládáte. Co od nové 
vyhlášky celkově očekáváte? 

Navržených změn je několik a já bych 
je rozdělil do několika okruhů. Za prvé 
by mělo dojít ke změně registrace psů z 
dnešního známkového systému na či-
pový systém, který by měl Plzni umož-
nil daleko efektivnější evidenci a kont-
rolu psů v rámci města. Za druhé by 
mělo dojít ke spojení dvou dnes existu-
jících vyhlášek do jedné tak, aby maji-
tel psa měl lepší přehled o svých prá-
vech a povinnostech. Za třetí by mělo 
dojít i ke zvýšení poplatku za psy. Toto 
zvýšení by ale nemělo být samoúčelné. 
Právě zvýšený poplatek by městu, po-
tažmo i našemu obvodu, měl umožnit 
vynakládat více finančních prostředků 

na psy například ve formě zřizování 
lokalit určených výhradně pro psy (psí 
loučky) či zvýšení počtu košů na psí 
exkrementy. Ze samotného poplatku by  
také mělo být financováno i čipování 
jednotlivých psů. V návrhu vyhlášky je 
počítáno, mimo zákonem stanovené 
skupiny lidí, které mají poplatek nižší, 
nebo jsou od něj osvobozeny,  i s mož-
nostmi úlev pro ty, kteří převezmou psa 
do své péče  z útulku. 

Od zavedení nové vyhlášky, samozřej-
mě pokud bude schválena v navrhova-
né podobě, očekávám výrazné zlepšení 
evidence a kontrol psů za pomoci or-
gánů města, ale i jasné vymezení práv 
a povinností vlastníků psů. 

Někteří zastupitelé říkali, že v urči-
tých případech může dojít k situa-
ci, kdy pejskař bude mít de facto 
zákaz vyjít se psem z domu tam, 
kde mají před vchodem poměrně 
blízko pískoviště, a naopak druhý 
názor říká, že zákaz vyvádět psa 
do blízkosti sportovišť, pískovišť 
atp. znamená, že pes nesmí do ze-
leně, přičemž chodník může pejs-
kař použít k přesunu sebe i svého 
chlupáče. Mohl byste tuto věc ně-
jak osvětlit? 

U této otázky je odpověď velmi jedno-
duchá. Pravdu mají ti, kteří říkají, že 
výše uvedený zákaz se vztahuje k bez-
prostřednímu okolí sportovišť, hracích 
ploch, pískovišť atd.,  tzn. k trávníkům, 
které se nacházejí  u těchto míst. 

Vraťme se na moment  k čipování. 
Někteří lidé mají obavy, že čip mů-
že v těle zvířete putovat a způsobit 
mu zdravotní komplikace, pokud 
by se dostal na nějaké citlivé místo. 
Můžete tyto obavy rozptýlit? Kdo 
bude čipy aplikovat   ?   

Čipování je jednou z forem označení 
psů, které je preferováno v rámci všech 
zemí EU. Pokud bude vyhláška schvá-
lena v navržené podobě, bude povin-
ností každého držitele psa staršího 6 
měsíců si nechat zvíře označit. Čip, 
který by měl být k tomuto účelu použit, 
splňuje ISO normu platnou pro celou 
Evropskou unii a sám nepůsobí žádné 
zdravotní komplikace. Čip zůstává v 
těle psa po celou dobu jeho života od 
okamžiku zavedení na jednom místě a 

po těle psa neputuje. Aplikaci čipů 
provádí veterinář,  jedině ten je k tako-
vé činnosti oprávněn. 

V diskusi se objevily např. hlasy, 
které tvrdily, že kočky též nezane-
dbatelně znečisťují veřejná pro-
stranství, lze očekávat, že i ony bu-
dou v budoucnu regulovány vy-
hláškou? 

Prozatím k vydání takovéto vyhlášky 
není v rámci našeho právního řádu 
obec oprávněna. Ale s ohledem na náš 
vstup do EU se během pár let můžeme 
dočkat možností, které obcím umožní 
stanovit pravidla i pro kočky. 

Očekáváte, že centrální zastupitel-
stvo přijme novou vyhlášku? Vy-
číslili si autoři návrhu pravděpo-
dobnost svého úspěchu? 

Toto je velmi těžká otázka. Já osobně 
doufám, že zastupitelé města Plzně v 
sobě naleznou odvahu přijmou tuto vy-
hlášku, byť  možná v trochu pozměněné 
podobě, než jak existuje současný ná-
vrh. Otázka, zda bude návrh této vy-
hlášky úspěšný, závisí i na míře infor-
movanosti jednotlivých zastupitelů 
města. Autoři vyhlášky si sami nevyčís-
lili pravděpodobnost úspěšného přijetí 
navrženého dokumentu, protože jsou si 
vědomi faktu, že co zastupitel to názor, 
ale jsou přesvědčeni, že navržená 
úprava je cestou správným směrem. 

Na závěr trochu nevážně. Jeden ze 
zastupitelů se na čipování díval s 
nedůvěrou z obavy, že to je jen ma-
lý krok k tomu, kdy budou čipová-
ni i lidé. Obáváte se, že nové tech-
nologie takto zasáhnou i člověka? 

Zajímavá otázka, ale myslím si, že nové 
obdobné technologie už člověka zasáh-
li ať už ve formě mobilního telefonu 
nebo internetu. Dle mého názoru, ale 
prozatím nenastala doba, kdy bude  
člověk označen čipem.  K nezvratné 
identifikaci nám dnes přeci stále ještě  
postačí osvědčené otisky prstů či zna-
lost složení DNA. 

Děkujeme za rozhovor. 

Pavel Netolický 
redakce



Činnost Finančního výboru ZMO P4 a hospodaření obvodu 
Členové Finančního výboru Zastupi-
telstva městského obvodu Plzeň 4 
(FV ZMO P4) se v letošním roce se-
šli celkem čtyřikrát  na své řádné 
schůzi. Hlavní náplní činnosti FV 
ZMO P4 je kontrola hospodaření 
s finančními prostředky a majetkem 
městského obvodu. Navrhovaná roz-
počtová opatření jsou předkládána 
Zastupitelstvu městského obvodu Pl-
zeň 4 ke schválení. 
Předmětem jednání lednového zase-
dání byla příprava plánu činnosti FV 
ZMO P4. Na svém březnovém jed-
nání členové FV ZMO P4 projednali 
a předložili ke schválení ZMO P4 

„Rozbor hospodaření za rok 2003“. 
Dále byla projednána zpráva 
z kontroly hospodaření v 6. mateřské 
školce. 
Finanční odbor ÚMO Plzeň 4 obdr-
žel 40 žádostí o finanční příspěvky 
z rozpočtu MO Plzeň 4. Na tyto pří-
spěvky, dotace nebo dary nezisko-
vým organizacím a  občanským 
sdružením byla pro letošní rok dopo-
ručena částka ve výši 790 tis. Kč. 
Částka byla přidělena pro komise: 
sociální, školskou a zdravotní,  spor-
tovní a prevence kriminality  
RMO Plzeň 4.  

Uvedené  komise navrhují finanční 
prostředky přidělit v souladu se 
schválenými „Zásadami pro posky-
tování neinvestičních dotací, pří-
spěvků nebo darů neziskovým orga-
nizacím z rozpočtu Městského obvo-
du Plzeň 4“ podle jednotlivých žá-
dostí. (O tom, jak dopadly letošní 
granty sportovní komise, se dočtete 
v příštím čísle zpravodaje – pozn. red.) 
Pro rok 2004 byl schválen vyrovnaný 
rozpočet. Rozborem plnění finanční-
ho rozpočtu za I. pololetí 2004 bylo 
zjištěno, že rozpočet je zatím mírně 
přebytkový. 

Celkové příjmy za I. pololetí 2004 činí 55,02 mil. Kč. 
Celkové výdaje za I. pololetí 2004 činí 41,68 mil. Kč. 

V 1. pololetí roku 2004 byla prove-
dena kontrola hospodaření v těchto 
mateřských školkách (příspěvkových 
organizacích): 33. MŠ, Kyšická 51, 
50. MŠ, ul. Družby 4, 57. MŠ, Sta-
niční 72. V uvedených MŠ nebyly 
shledány závady v hospodaření 
s přidělenými finančními prostředky 

od MO Plzeň 4. Ve II. pololetí 2004 
bude tato kontrola provedena v: 57. 
MŠ, Nad Dalmatinkou 1, 64. MŠ,  
Pod Chlumem 3. O výsledcích kont-
roly budou informováni členové 
ZMO P4 na svém řádném prosinco-
vém jednání. 

KŮROVEC = LÝKOŽROUT 
KŮROVCI NA JEHLIČNANECH 
– V roce 2003 byly lesní porosty 
na celém území republiky značně 
oslabeny vlivem extrémního su-
cha a na mnohých místech  se již 
v průběhu léta a zejména pak po-
čátkem podzimu začalo význam-
ně projevovat jejich poškození. 
Ve smrkových porostech usychaly 
stojící stromy, ze kterých postup-
ně opadávalo šedozeleně zbar-
vené jehličí. Stromy byly násled-
ně často napadeny podkorním 
hmyzem, zejména kůrovci. 

Základní principy ochrany jehlič-
natých porostů proti kůrovcům: 

včasné odstraňování materiálu vhod-
ného pro rozmnožování kůrovců, vý-
sadba různorodého porostu (vhodná 
dřevinná skladba), zvyšování biodi-
verzity porostů, zejména zlepšová-
ním podmínek pro ptactvo a entomo-
fágní hmyz. Po celý rok je nutné dů-

sledně vyhledávat, vyznačovat,  
evidovat a hlavně včas zpracovávat 
kůrovcové stromy a ostatní kůrovco-
vé dříví. 

Druhy kůrovců:  lýkožrout smrko-
vý, lýkožrout severský, lýkožrout 
lesklý, lýkožrout menší, lýkožrout 
matný, lýkožrout obecný, dřevokaz 
čárkovaný. 

Kůrovec na území městského ob-
vodu Plzeň 4: 

Napadené stromy na území našeho 
obvodu evidujeme a následně odstra-
ňujeme. V Lobezském parku se na-
cházelo cca 20 kusů napadených jeh-
ličnanů, resp. napadeny byly borovi-
ce vejmutovky. Tyto stromy byly v 
době letních měsíců označeny ve 
spolupráci s městským dendrologem 
Správy veřejného statku města Plzně. 
Takto označené stromy jsou 
z lokality odstraňovány, asanaci pro-

vádí na své náklady doubravecká 
radnice.  

Poprvé se napadení kůrovcem objevi-
lo v Lobezském parku v roce 2003. 
Kůrovec zde tehdy zasáhl 15 kusů 
jehličnanů, které potom bylo nutno 
odstranit. Od tohoto roku provádí 
zaměstnanci odboru životního pro-
středí ÚMO Plzeň 4 průběžné kont-
roly dřevin a jejich evidenci s násled-
ným odstraněním. V Lobezském par-
ku odumíraly stromy postupně smě-
rem dolů, kmen byl napadán až dru-
hořadě, což znamená, že šlo o lýko-
žrouta vázaného na tenké větve. 

Odstranění napadených stromů je 
průkazně nejúčinnější  způsob jak 
zabránit rozšíření tohoto škůdce. Ná-
hradou za tyto stromy jsou již vzrost-
lé náletové dřeviny, které se po od-
stranění těchto napadených stromů 
zapojí do již vzrostlé vegetace. 

(ŽPD) 

Jarmila Jakubcová (ODS)
předsedkyně FV ZMO P4

Příjmy Výdaje

Přebytek
14 % 



Nechte se očipovat
Do konce října si mohou občané
zdarma pořídit čip, který je bude po-
hodlně provázet různými službami po-
skytovanými městem Plzní. Plzeňská
karta, která je již v provozu od letošní-
ho května, se vydává občanům zdarma
na všech plzeňských obvodních úřa-
dech do 31. října 2004. Po tomto datu
se sběrné místo na doubravecké radni-
ci uzavře a za výdej karty, který se bu-
de dále uskutečňovat jen v prodejnách
PMDP a. s., se bude  účtovat aktivační
poplatek. 
Od Plzeňské karty se především očeká-
vá zprůhlednění účtování jízdného
v obou zónách Integrované dopravy
Plzeňska. Využití však bude mít i
v oblastech kultury a sportu. 
INFO: www.plzenskakarta.cz
 www.plzenskavstupenka.cz

Redakční rada
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv vaše
podněty, nápady, připomínky, náměty do
rubriky „Obvod radí“, případně i vaše
příspěvky k dění v našem městě.
K tomuto účelu byla zřízena i adresa
elektronické pošty. 

doubravecke.listy@centrum.cz. 
Zájemci o placenou inzerci v Doubra-
veckých listech mohou také využít této
adresy nebo kontaktovat místostarostu
(tel.: 378 036 616 nebo 378 036 603). 

Kontrolní výbor si posvítil na přidělování  obecních bytů
Na červnové zastupitelstvo předložil 
za kontrolní výbor jeho předseda a 
zastupitel ČSSD Milana Mudra zprá-
vu o činnosti výboru za 1. pololetí 
2004 a zprávu o kontrole přidělování 
bytů na Plzni 4. 

Zkontrolovat přidělování bytů za ob-
dobí 01/2003 – 03/2004 uložilo kont-
rolnímu výboru zastupitelstvo měst-
ského obvodu. Kontrola se týkala by-
tové komise ustavené po komunál-
ních volbách v listopadu 2002. Ko-
mise za toto období doporučila 
k přidělení 59 bytů. 16 z nich se na-
cházelo v sociálně problémové loka-
litě Jateční-Duchcovská, lidově též 
nazývané „Bronx“, dalších šestnáct 
v DPS, kde pro přidělení bytu platí 
zvláštní pravidla (zdravotní postižení, 
věk žadatele, či nemožnost přechodu 
nájmu na rodinného příslušníka). 
Čtyři byty byly přiděleny formálně, 
jelikož se jednalo o služební byty Po-
licie ČR. Komise také řešila přidělení 

náhradního ubytování (na dobu urči-
tou) s ohledem na rekonstrukci jedné 
z místních hasičských zbrojnic. 
V jednom případě se žadatel 
k předání bytu a podpisu nájemní 
smlouvy z neznámých důvodů nedo-
stavil, což se zpravidla nestává. 

„Z provedené kontroly nevyplývá, že 
by bytovou komisí byla doporučová-
na přidělení bytů žadatelům, která by 
ukazovala na zjevné nestandardní po-
stupy,“ uvádí se na závěr této zprávy. 
Nicméně kontrolní výbor nebyl příliš 
nadšen tím, že na 59 přidělených by-
tů provedla bytová komise jen 2 tzv. 
místní šetření, tzn. šetření v místě 
bydliště udávaného pobytu žadatele. 

Kontrolní výbor je zřizován každým 
obecním zastupitelstvem, protože to 
vyžaduje zákon. Má minimálně 3 
členy a jejich počet musí být vždy 
lichý. Kontrolní výbor ZMO Plzeň 4 
je devítičlenný. Orgán zejména kont-

roluje plnění usnesení orgánů samo-
správy, kontroluje dodržování práv-
ních předpisů ostatními výbory a 
úřadem v samostatné působnosti ob-
ce a plní další kontrolní úkoly, které 
mu zastupitelstvo uloží. KV ZMO 
Plzeň 4 se sešel během prvních šesti 
měsíců šestkrát. Podněty k projedná-
ní na kontrolní výbor podávají jeho 
členové, obyvatelé městského obvo-
du, jednotliví zastupitelé či zastupi-
telstvo jako celek. Výbor se zabýval 
pestrou škálou místních problémů, 
uveďme např. grant – Handball Club 
Plzeň – Újezd (podpora rekonstrukce 
sportovišť),  rušení nočního klidu 
v Červeném Hrádku, prominutí dluhu 
na nájemném u specifických případů, 
vyvlastnění pozemků, problematika 
dětských pískovišť a také výše uve-
deným přidělováním obecních bytů. 

(red.)

Chcete si ušetřit cestu  na úřad? 
V posledním roce se na odbor výstavby 
ÚMO Plzeň 4, jako na příslušný sta-
vební úřad, obracejí majitelé rodinných 
domů i zástupci společenství vlastníků 
jednotek z bytových domů s ohlášením 
stavebních úprav svých nemovitostí. 
Tyto stavební úpravy jsou většinou ta-
kového charakteru, že ohlášení ani jiné 
opatření stavebního úřadu nevyžadují a 
administrativní postup není nutný.  
Jedná se např. o výměnu střešní kryti-
ny, výměnu obkladů a zařizovacích 
předmětů v koupelnách, výměnu oken 
v panelových domech a podobně.  

Vyhláška ministerstva pro místní roz-
voj č.132/1998 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona  
uvádí v § 14 uvádí příkladmý výčet 
udržovacích prací, na které není nutné 
ohlášení stavebnímu úřadu. Pro infor-
maci uvádím celé znění: 
  

§ 14 
 Udržovacími pracemi, které ne-
vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, jsou 
zejména 

a) opravy fasády a vnitřních omí-
tek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, vý-
měna a opravy střešní krytiny, opravy 
povrchu plochých střech, komínových 

těles, opravy vnitřních instalací, výměna, 
opravy a nátěry oplechování střech, žlabů 
a odpadních dešťových svodů, opravy 
oken a dveří a jejich nátěry, výměna dve-
ří a oken a opravy oplocení, nemění-li se 
jimi vzhled stavby, 
b) výměna nepodstatných částí kon-

strukcí stavby, 
c) opravy ústředního vytápění, vět-

racího a klimatizačního zařízení a 
výtahů, budou-li je provádět 
oprávněné osoby, 

d) výměna zařizovacích předmětů 
(např. kuchyňských linek, van) a 
jiného běžného vybavení stavby, 

e) práce stanovené zvláštními před-
pisy.3) 

  
3) § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ČR, 
kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. 
 
Uvedené práce a opravy není nutno ohla-
šovat stavebnímu úřadu, je však možné, 
že tyto práce podléhají projednání u úřa-
du jiného, nebo je po opravě určitého za-
řízení nutná revize či tlaková zkouška 
před uvedením do provozu. 

Ing. Roman Sornas 
vedoucí odboru výstavby



Sloupek o návrhu vyhláš-
ky o poplatku ze psů a ně-

kterých povinnostech  
chovatelů zvířat 

Jako majitel psa a občan tohoto měs-
ta musím reagovat na návrh této vy-
hlášky. 

K  poplatkům nemám výhrady kromě
jedné zásadní věci - rozlišení. Když
ráno procházím ulice ve středu města
např. Kardinála Berana, Plachého,
souhlasím s nejvyšší možnou sazbou
v navržené vyhlášce. 

Když však jdu ulicemi po obvodě, kde
převážná část majitelů psa po svém
miláčkovi uklízí, dále v okrajových
částech obvodu, kde pes tráví pře-
vážnou část svého života za plotem a
s pánem se projde maximálně do polí
a lesa, tak mám pocit nespravedli-
vosti vůči slušným lidem v našem ob-
vodu. 

V povinnostech majitelů psa zásadně
nesouhlasím s povinným označením
psa formou čipu. Bez rozdílu pod po-
kutou 20 000 Kč povedete svého psa
k označení. Dle mého názoru by mělo
být čipování dobrovolné, podporova-
né a motivované např. snížením po-
platku. Majitel uzná za vhodné ozna-
čení psa, neb je jeho vlastníkem.
Myslím, že psi čistokrevní jsou  iden-
tifikovatelní tetováním. 

Na závěr bych chtěl podotknout, že
při striktním dohledu nad dodržová-
ním této vyhlášky může majitel psa
dostat pokutu, sotva vejde na veřejné
prostranství. 

Vrátím se ke zrušené vyhlášce 16,
která ve své době řešila jak psy tak i
parkování. Dovolím si doporučit
tvůrcům vyhlášky, aby se také zabý-
vali parkováním. V zimě 1 nákladní
auto zaparkované v zástavbě je
schopné při startování a v čase, než
může odjet, zamořit celou ulici. Jak
jsou si rovni majitelé nákladních vo-
zů, když jedni mají svá auta zaparko-
vaná na místech k tomu určených, za
která platí nemalý peníz, a druzí par-
kují na komunikacích a zvláště v zimě
znečišťují ovzduší? 

Karel Černý
radní PVP-KAN

Dobře utajení úspěšní sportovci (nechtěně) 
Když se zeptáte Plzeňana na to, který 
sportovní oddíl v našem městě má v 
kolektivních sportech ve svém středu 
vicemistry republiky, bohužel málo-
který je schopen odpovědět správně, 
že jsou to národní házenkáři z Újez-
du. Přestože prvoligoví hráči TJ Pl-
zeň - Újezd bojovali do posledních 
ligových kol o titul Mistra republiky 
spolu s celkem DIOSS Nýřany, byli 
opomíjeni ve sportovních přílohách 
deníků. A možná, že ani v našem ob-
vodě mnoho lidí neví o velmi úspěš-
ných sportovcích, kteří šíří dobré 
jméno plzeňského sportu po celé re-
publice. Zkusíme to napravit alespoň 
částečně. 

 V sezóně 2003 - 2004 vybojovali 
muži stříbrné prvoligové medaile a 
dorostenci  nezůstali pozadu, když v 
republikovém přeboru získali medaile 
bronzové. A není možné zapomenout 
na B tým mužů, který jako nováček 
oblastního přeboru až do závěru sou-
těže bojoval v čele tabulky. Žáci sice 
nejsou v oblastním přeboru v popředí 
klasifikace, ale je to dáno tím, že v 
soutěži starších žáků nastupují větši-
nou ti, kteří věkem náleží do  

kategorie mladší. Je velmi dobrý 
předpoklad, že jejich výkonnost bude 
nadále stoupat. Když k těmto úspě-
chům ještě přidáme druhé místo mu-
žů v českém poháru a již třetí titul 
Nejlepší házenkář roku pro útočníka 
Ladislava Benedu, jsem přesvědčen, 
že je čím se pochlubit.  

Tímto končím představení našeho 
klubu. Když se mluví jen o úspěších, 
mohlo by z toho vyplynout, že se od-
dílu problémy vyhýbají, ale není to-
mu tak. V současné době se potýká-
me především s naprostým  nedostat-
kem funkcionářů a trenérů pro mlá-
dež, kvůli čemuž jsme nemohli sesta-
vit nové družstvo mladších žáků. 
Touto cestou se zároveň obracím na 
Vás, čtenáře, pokud by chtěl někdo z 
vás pracovat v oddílu národní házené 
v Újezdě nebo někoho takového zná-
te, zajděte se podívat do areálu v Ná-
rodní ulici, či kontaktujte vedení od-
dílu, abychom mohli úspěšně pokra-
čovat v dlouholeté tradici národní há-
zené v Újezdě. 

Stanislav Tůma 
sekretář oddílu

Soutěžní úspěchy mužů z SDH Doubravka 
V minulém čísle Doubraveckých 
listů jsem Vás informovala o po-
stupu soutěžního družstva mužů 
Sboru dobrovolných hasičů 
z Doubravky do krajského kola 
v požárním sportu. Krajské kolo 
se konalo 21. srpna tohoto roku 
v Klatovech a družstvo Doubravky 
skončilo těsně na 2. místě za 
družstvem mužů z Horní  Lukavice.  

Stejné soutěžní družstvo se 
v neděli 29. srpna zúčastnilo kva-
lifikační soutěže na XIII. Meziná-
rodní soutěž dobrovolných hasičů 
CTIF. Kvalifikace se konala 
v Praze, muži soutěžili ve čtyřech 
disciplínách – výstup na cvičnou 
věž, 100 m s překážkami, štafeta 
4 x 100 m a požární útok. Ve 
všech disciplínách byli suverénně 
první a vybojovali si tak postup na 
Mezinárodní olympiádu CTIF, 
 

která proběhne v červenci roku 
2005 v Chorvatsku, kde budou 
reprezentovat město Plzeň a  
Plzeňský kraj společně s muži 
z Horní Lukavice, kteří obsadili 2. 
místo. I v kategorii žen zvítězilo 
družstvo z našeho kraje, jsou jím 
ženy z SDH Chválenice.  

Všem postupujícím přejeme mno-
ho sportovních úspěchů a děku-
jeme za důstojné vystupování na 
hasičských soutěžích a zvlášť za 
reprezentaci našeho města, kraje 
a vlastně celé České republiky. 

A ještě informace pro patrioty, 
příští hasičská olympiáda se bude 
konat v roce 2009 v České repub-
lice a místem konání soutěže bylo 
zvoleno město Plzeň. 

Štěpánka Kanická 
referentka OVV
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KURZY PRO DĚTI 
klub Hvězdička - od 2 do 4 let s rodiči - výtvarná výchova,hry,pohyb,zpěv,divadlo 
klub Sluníčko - od 3 do 6 let - výtvarné,hudební,literární a pohybové zaměření 
pohybové hry - od 2 do 6 let s rodiči -společné hry,pohyb a písničky 
taneční kroužek - od 4 do 6 let - všestranné rozvíjení pohybových schopností 
písničky u klavíru - od 4 do 6 let - hudební příprava,hlasová výchova,hra na Orffovy nástroje 
výuka hry na zobc.flétnu - od 5 do 13 let - pro začátečníky i pokročilé - výuka ve skupinách 
výtvarný klub - od 6 let - tradiční i netradiční výtvarné techniky  
asijská bojová umění - od 7 let - pro začátečníky i pokročilé 
moderní tanec - od 8 let - disko tance a další taneční trendy 
dívčí klub - od 8 do 10 let - ruční práce s různým materiálem,výroba zajímavých maličkostí 
výuka hry na kytaru - od 10 let - pro začátečníky i pokročilé - výuka ve skupinách 
klub módních doplňků - od 11 do 15 let - zhotovování rozmanitých dárků,šperků apod. 
 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
novinky: orientální břišní tanec - pro začátečnice 

kresba a malba - pro zájemce o studium na střední nebo vysoké škole uměleckého 
zaměření,popř. technických oborů, příprava na talentové zkoušky 

 
dámský klub - zaměření na ruční práce - paličkování, výrobky ze slámy, vyšívání aj. 
jóga - pro začátečníky i pokročilé - cvičení k ozdravění celého těla a mysli  
studio pro ženy - všestranný pohyb,cvičení s míči – overball 
výtvarný klub - základy kresby a malby,možnost návazných technik - např. grafika 

 
VÝSTAVA :  TEXTILNÍ POHLAZENÍ 

13.-17.září 2004   otevřeno:  9.00-11.00  a 15.00-18.00  hod.  
- paličkovaná krajka,batika,vyšívání,malování na hedvábí a jiné ruční práce 
- soutěžní modely studentek Integrované střední školy živnostenské v Plzni 

 
___________________ 

 
přednášky Českého zahrádkář. svazu ZO Doubravka – každé l. pondělí v měsíci v 18.00  

___________________ 
 
od 13.října 2004 vždy 1x za 14 dní od 15.30 – představení LD  Špalíček pro děti    
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DOUBRAVECKÝ DEN 
25. 9. 2004 Lobezský park 

 
program 

 
 
 
 

Hlavní scéna - velké hřiště v Lobezském parku 
 

  

11.00 – 11.05          zahájení oslav  

11.05 – 11.20          Baráčníci Česká Beseda 

11.25 – 12.00  LŠU dechový orchestr   

12.00 – 13.00 Renata a Josef Pospíšilovi 
13.00 – 14.00          Kabaretní a šantánové  c.k. Divadlo Pluto  
14.00 – 16.00          Palice   

16.05 – 16.10          vyhlášení výsledků volejbalového turnaje a předání cen                       

16.30 – 18.00          ILL FISH 
19.00 – 20.00          country kapela F.R.C. 

20.00 – 21.00 Banjo Band Ivana Mládka  

21.00   OHŇOSTROJ 
21.15                        konec akce 

 

Scéna u jezírek    11.00 – 16.00 hod. 

- pohádkový les 

- dětské soutěže 
- historický šerm 

- pohádky pro děti  
 

Salesiánské středisko  

- volejbalový turnaj 

- soutěže v pohádkovém lese 
- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ     11.00 – 17.00 hod. 



Informace o rekonstrukci komunikace II/233 Masarykova 
úsek „B“ 

 

 
 
     V termínu od 23.8. 2004 zahájila firma BERGER BOHEMIA a.s. opravu inženýrských sítí 
v chodníku mezi Habrmannovo náměstím a ulicí Zábělská. Následně  rozhodl z důvodu 
rekonstrukce komunikace Magistrát města Plzně, Odbor dopravy o povolení úplné uzavírky 
silnice II/233 Masarykova v úseku Hrádecká ulice a Habrmannovo náměstí v termínu od 25.8. 
2004 do 23.12. 2004. V této době bude ulice Masarykova uzavřena. Rekonstrukce chodníků 
v uvedeném úseku bude pokračovat do dubna 2005. 
     Objízdné trasy vedou ze silnice č. I/26 Rokycanská – dále po Hřbitovní na ulici Hrádecká, 
z Mohylové ulice na Hřbitovní a dále na Hrádeckou. 
     Provoz veřejné osobní linkové dopravy bude po dobu uzavírky a objížďky zajištěn takto: 
 
Trolejbusová linka č. 10: 
Bude prodloužena z konečné „Na Dlouhých“ do obratiště linky č. 16 „Zábělská“. Provoz bude 
zajištěn výhradně trolejbusy s pomocným motorem, které v úseku „Na Dlouhých – Zábělská“ 
pojedou na dieselový pohon. 
Prodloužená trasa: Na Dlouhých – Hřbitovní – obratiště Zábělská – Hřbitovní – Na Kovárně – 
Radiová – Mohylová – Na Dlouhých. V ulici Na Dlouhých za křižovatkou s Mohylovou ulicí 
a v Radiové ulici bude zřízena náhradní zastávka.  
 
Trolejbusová linka č. 16: 
Trolejbusová linka bude odkloněna z Masarykovy a Zábělské ulice na trasu linky č. 10 a bude 
využívat stávající zastávky linky č. 10. V Radiové ulici bude zřízena náhradní zastávka. 
 
Autobusová linka č. 28: 
Autobusová linka bude odkloněna z Masarykovy a Zábělské ulice obousměrně po trase Na 
Kovárně – Hřbitovní – obratiště Zábělská – Hrádecká. V ulici Na Kovárně budou zřízeny 
obousměrné náhradní zastávky. 
 
Autobusová linka č. 52: 
Autobusová linka bude odkloněna ze Zábělské ulice obousměrně po trase Staroveská – 
Hrádecká – obratiště Zábělská  a dále prodloužena v trase obratiště Zábělská – Hřbitovní – 
Mohylová – Na Dlouhých – Hřbitovní. V Mohylové ulici bude před křižovatkou s ulicí Na 
Dlouhých zřízena náhradní výstupní zastávka a vyblokované odstavné stání pro 2 – 3 
autobusy. Jako nástupní zastávku využijí autobusy stávající zastávku linky č. 10. 
 
Autobusové linky č. 53 a 54: 
Autobusové linky budou prodlouženy v trase obratiště Zábělská – Hřbitovní – Mohylová – Na 
Dlouhých – Hřbitovní. V Mohylové ulici bude před křižovatkou s ulicí Na Dlouhých zřízena 
náhradní výstupní zastávka a vyblokované odstavné stání pro 2 – 3 autobusy. Jako nástupní 
zastávku využijí autobusy stávající zastávku linky č. 10. 
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