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Po dvou letech se vrací „DD“
Městský obvod Plzeň 4 bude mít po 

dvou letech další svůj den. Zatímco 
v loňském roce jsme sledovali souboje a 
příběhy rytířské, které se konaly na louce 
u svatého Jiří, na sklonku tohoto léta se 
celodenní proud zábavy a soutěží vrací 
na místo, kde vznikl. Doubravecký den 
se uskuteční v Lobezském parku 16. září 
tohoto roku. Obyvatelům obvodu i ostat-
ním Plzeňanům bude akce bez problémů 
dostupná z linek MHD číslo 30 (zastávka 
„U Astry“) a číslo 13 (konečná Lobzy). 

Děti se mohou těšit na program, který 
bude využívat zajímavého reliéfu a 
krajinného prvku parku, setkají se 
s indiány a budou moci obdivovat rytíře a 
jejich výstroj situovanou do dobového 
ležení. Zahrají skupiny Fleky, Negativ, 
Zatrest, Banua a Casiopea. Diváci si jistě 
nenechají ujít divadelní představení 
Golem a jako vrchol večera Heidi Janků 
s Caramellou a ohňostroj. A samozřejmě, 
pivo poteče proudem.   

(red) 

Vážení spoluobčané, 

dnes se spolu na stránkách 
Doubraveckých listů vidíme 
naposledy. Končí volební ob-
dobí a já opouštím funkci 
starosty. Opouštím ji s dob-
rým pocitem. Většinu toho, co 
jsme slíbili ve volebním pro-
gramu, jsme splnili, tam, kde 
se to díky nejrůznějším pře-
kážkám nepodařilo, jsme při-
pravili podmínky pro splnění v 
příštím volebním období. 
Jsem rád, že jsem měl tu čest 
dělat Vám a tak krásné čtvrti, 
jakou Doubravka je, starostu. 
Bylo mi ctí a radostí s Vámi 
spolupracovat. Nepodařilo se 
mi vždy a ve všem vyhovět. 
Lidské představy jsou tak roz-
dílné a mnohdy i protichůdné, 
že to ani nejde.  
Byl jsem za ODS nominován 
na prvním místě kandidátky 
do zastupitelstva města Plzně. 
Já vím, že se říká: "Koho 
chleba jíš, toho píseň zpívej." 
Budu mít, uspěji-li, spoustu 
jiných starostí, budu se prát 
za barvy celého města. Na 
Doubravku však nezapomenu 
a budu pracovat na tom, aby i 
nadále vzkvétala.  

Nashledanou. 

Váš  

  Pavel Rödl 
starosta 

Mnoho úspěchů přeje a za
dobrou spolupráci starostovi 
děkuje 

Redakce DL 



Jak hlasovali Doubravečtí ve sněmovních volbách 
Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy Poř. Název strany 

celk. v % 
Poř. Název strany 

celk. v % 
1 Strana zdravého rozumu   56 0.41 14 Pravý Blok 28 0.20 

3 Balbínova poetická strana 24 0.17 15 4 VIZE-www.4vize.cz 8 0.05 

5 Právo a Spravedlnost 36 0.26 18 Strana zelených 935 6.92 

6 Nezávislí  63 0.46 20 KSČM 1338 9.90 

8 Koruna Česká 20 0.14 21 Koalice pro Českou republiku  11 0.08 

9 ODS 5665 41.93 22 Národní strana  13 0.09 

10 ČSSD 4142 30.66 24 KDU-ČSL 742 5.49 

11 SNK Evropští demokraté 316 2.33 25 Nezávislí dem. (V. Železný) 70 0.51 

12 US-DEU  30 0.22 26 Strana ROVNOST ŠANCÍ 12 0.08 

 Zdroj: ČSÚ 

Registrované partnerství novou agendou obcí s matrikami 
Registrované partnerství, jehož zákon 

byl schválen na jaře tohoto roku, se 
z vrcholové politiky a předních stránek 
novin stěhuje bez většího ohlasu médií na 
úroveň obcí. O registrované partnerství 
byla totiž některým městům dále rozšířena 
působnost, tentokrát na úseku matrik. 
Matričním úřadem pro celou  Plzeň, který 
zajišťuje svatby a od 1. července též 
registrované partnerství, je Úřad městského 
obvodu Plzeň 3. Není to tedy „čtyřka“ ani 
magistrát, jak by se občanům zdálo přiro-
zenější. Matriční oddělení sídlí v Sadech 
Pětatřicátníků 7 – 9. Zde si lze vyzvednout 
dotazník k registrovanému partnerství a 
domluvit termín přijetí prohlášení o vstupu 
do  tohoto partnerství. 
Osoby, které chtějí vstoupit do regis-
trovaného partnerství, jsou povinny pro-
kázat příslušnému matričnímu úřadu svoji 
totožnost předložením občanského průkazu 
nebo pasu, vyplnit (ještě před prohlášením) 
dotazník k registrovanému partnerství a 
předložit jej s příslušnými doklady 
matrikáři ÚMO Plzeň 3. 

Občané České republiky tedy potřebují 
s sebou rodný list, osvědčení o státním 
občanství, které nesmí být starší 3 měsíců a 
které vydává Krajský úřad příslušný podle 
místa trvalého pobytu žadatele. Předkládá 
se i doklad o zániku předešlého manželství  
nebo partnerství - rozsudek o rozvodu 
manželství, nebo úmrtní list  manžela/ky, 
úředně ověřený výpis z knihy registrova-
ného partnerství o tom, že partnerství bylo 
zrušeno rozhodnutím soudu. 
Cizinci s trvalým pobytem u nás s sebou 
potřebují průkaz o povolení k pobytu, 
ověřený rodný list s překladem, pas, 
potvrzení o osobním stavu a doklad o 
zániku předešlého manželství či partner-
ství, viz výše. Nemá-li cizinec trvalý pobyt, 
musí k výše uvedenému ještě předložit  
potvrzení o oprávněnosti  pobytu na území 
ČR vydané Policií ČR, které nesmí být 
k datu prohlášení starší sedmi pracovních 
dnů. Uzavřením partnerství se nelze dopra-
covat k občanství, jako je tomu v některých 
jiných zemích. Partnerskou turistiku zákon 
také neumožňuje, cizinci si nemohou pro 
partnerství přicestovat. 

Pokud osoba, která chce vstoupit do 
partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, 
je neslyšící anebo němá, je při prohlášení 
nutná přítomnost  tlumočníka zapsaného  
v seznamu znalců tlumočníků Okresního 
soudu. Účast tlumočníka zajišťují na 
vlastní náklady osoby, které chtějí vstoupit 
do partnerství. 

Všechny náležitosti osoby splní cca čtrnáct 
dní před dohodnutým termínem, postupuje 
se obdobně jako před uzavřením 
manželství. Registrovat partnerství lze 
s obřadem i bez obřadu, podle 
individuálních potřeb žadatelů a v rámci 
možností úřadu. „Většina těchto osob si 
nepřeje jakoukoli publicitu a chce 
prohlášení učinit pouze za přítomnosti 
matrikáře,“ říká pro Doubravecké listy 
vedoucí odd. matrik Ivana Brůhová. Za 
uzavření registrovaného partnerství nejsou 
vybírány žádné správní poplatky. 

K počátku srpna tohoto roku byla v Plzni 
uzavřena tři partnerství a matrika evidovala 
další čtyři žádosti. 

(red.)

Je libo stavět mešity? Vyhláška tomu dává zelenou 
Zatímco v některých městech probí-

hají o výstavbách svatostánků, zejména 
těch islámských, místní referenda 
v samostatné působnosti obce, nejzná-
mějším příkladem je v tomto ohledu 
referendum v Teplicích, v němž byla 
v roce 2004 zamítnuta možnost využít 
část teritoria města pro výstavbu mešity, 
a jinde v Evropě je k tomu dokonce za-
potřebí souhlasu vlády jako např. 
v Aténách na počátku tohoto roku, 
v Plzni má každý, kdo zatouží po sva-

tostánku, doslova zelenou, a to ve 
kterémkoli obvodu. 

 Důvodem je platný územní plán, 
který se náboženskými stavbami téměř 
nezabývá. Ačkoli jde spíš o opomenutí a 
nikoli příznak vlády hnutí multikultura-
lismu, znamená to, že nebude-li obecně 
závazná vyhláška dovybavena bezpeč-
nostní záplatou, bude nadále možné 
kdekoli v teritoriu Plzně za vcelku libe-
rálních podmínek realizovat výstavbu 
mešit apod. Stát se církví je přitom v 

Česku  snadné, stačí k tomu v podstatě  
jen 500 podpisů. Náboženskou stavbu lze 
v Plzni vybudovat v rámci až dvanácti 
rozličných funkčních regulativů, např. ve 
zdravotnických areálech, zónách bydlení 
(čistého, venkovského nebo městského 
typu), územích hromadné rekreace nebo 
volného času, dokonce i tam, kde vzni-
kají supermarkety, tedy v území obchodu 
a služeb, jakož i v dalších smíšených 
územích či zónách občanské vybave-
nosti.   Bc. Pavel Netolický 

zastupitel ODS 



Digitalizace dostává 
konkrétní obrysy 
Konkrétní podobu začíná dostávat 

proces přechodu z analogového tele-
vizního vysílání na digitální. Český 
telekomunikační úřad přišel s návrhem 
obecně závazného opatření, podle 
kterého poslední analogový vysilač 
bude vypnut 10. října 2010. 

Nyní je veřejnost připomínkuje na 
diskusním místě webových stránek 
ČTÚ. Už dnes je zřejmé, že s návrhem 
není spokojena Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání (RRTV), která poža-
duje uspíšení přechodu o rok dříve, 
tedy aby posledním dnem analogu 
bylo 9. září 2009.  

Podobnou připomínku vyslovila i 
Asociace digitálních televizí. Naopak 
Nova, zřejmě ve snaze co nejdéle brá-
nit vzniku konkurence, ještě nedavno 
požadovala vypnutí analogu až v roce 
2012, tedy v nejzazším termínu stano-
veném EU. Podobný zájem zdržet co 
nejvíce digitalizaci mají též kabeloví 
operátoři, v obcích mají jejich rozvody 
obvykle monopolní postavení, protože
v obci zpravidla neoperuje více těchto 
provozovatelů vedle sebe. 

Podle stávajícího návrhu ČTÚ by-
chom se digitální televize měli dočkat 
nejpozději v březnu 2008 a v květnu 
2009 by pak analogové vysílání mělo 
být nad Plzní vypnuto. Vše se však 
může ještě změnit, neboť ČTÚ se bude 
do září s připomínkami ke svému ná-
vrhu vypořádávat. (pn)

Nový školní rok 
 s TOTEMem 

Blíží se nový školní rok. Totem 
upozorňuje dříve narozené ško-
láky – seniorky a seniory, že je 
ještě možnost nově se přihlásit v 
rámci projektu "Aktivitou proti 
závislému stáří" v Regionálním 
dobrovolnickém centru TOTEM 
do klubů počítačových i jazyko-
vých aktivit. 
Kluby jsou otevřeny jak pro za-
čátečníky tak i pro pokročilé. 
 
Neváhejte napsat nebo zavolat. 
Tel.: 377 260 425 
Mobil 736 489 754 
e-mail: totem.pm@volny.cz 
 
Budeme se na vás těšit při výuce 
od poloviny září v objektu 28. ZŠ 
Rodinná 39, Plzeň – Letná. 
 

Trávník jako nástroj stěžovatelů 
Každá správná obec má svého 

notorického stěžovatele. Bohužel však 
přibývají a jejich nástroji se stávají i 
čím dál větší banality, takže se lidem 
v okolí pousmání mění ve vztek. O co 
více je věc marginálnější, o to více 
nepříjemnější zbraní může být proti 
spoluobčanům.   

V nedávné době se na doubravecké 
služebně městské policie vyskytlo 
několik udání na majitele vozů, kteří 
parkovali ve slepé odbočce z Revoluční 
ulice vedoucí do vnitrobloku Dlouhá 
24 - 34. Trnem v oku stěžovatele/ů se 
stali ti, kteří kolem přední části vozidla 
parkovali na trávníčku, jenž ke 
komunikaci bezprostředně přiléhá. 

Po několik desítek let byl minia-
turní trávník o šířce 85 až 90 centime-
trů, který působí dojmem špatného 
vtipu projektových plánovačů tehdej-
šího národního výboru, využíván řidiči 
nesprávně jako rozšíření parkovací 
plochy. Protože je od 90. let parkování 
skutečně významným problémem čes-
kých měst, neformálně platilo, že or-
gány obce byly o trochu více tolerantní 
k tomu, jak řidiči na obecních 
komunikacích parkují. 

Platí však, že stížností je nutné se 
zabývat, tudíž městská policie musí 
přestupky řešit. Ta nicméně prokazuje 

správní racionalitu v tom smyslu, že 
s řidiči, kteří podají vysvětlení, je pří-
pad vyřešen domluvou.  

Parkování se na stránkách 
Doubraveckých listů stalo nejednou 
tématem polemiky mezi občany a 
zastupiteli, jednu věc je však nutné si 
uvědomit, že případná investice obce 
do komunikací ve vnitroblocích při 
zachování množství stávající zeleně a 
zároveň při dodržení dnes platících 
norem zpravidla přinese důsledek 
v podobě snížení parkovacích míst v 
dané lokalitě, čehož se lze obávat. 

Na úzký trávník v Lobzích si však 
nyní doubravecká radnice posvítí o 
něco intenzivněji a pokusí se situaci 
vyřešit např. rozšířením chodníku 
s možností částečného parkování na 
něm, které by bylo možno realizovat 
osazením speciální značky, kterou 
známe např. z Denisova nábřeží před 
tamní poliklinikou. Způsob řešení, jak 
se s nesmyslně úzkým trávníkem 
vypořádat, resp. jak předejít do bu-
doucna tomu, aby takový objekt mohl 
být zbraní stěžovatelů, nyní budou hle-
dat odbor životního prostředí ÚMO 
Plzeň 4 ve spolupráci se Správou ve-
řejného statku. 

Bc. Pavel Netolický 
zastupitel ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schéma vnitrobloku se slepou komunikací určenou pro parkování, která je 
napojena na Revoluční ulici. Úzký šedý pruh označuje cca 80 – 90 cm široký pruh 
trávníku přiléhajícího ke komunikaci. Ten se nejednou stal důvodem k pozvánce 
majitele vozidla na služebnu městské policie. (gis)
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Anketní hlasovací lístek
Souhlasíte s tím, že se linka MHD číslo 
13 po otevření mostu U Jána nevrátila 
do své původní trasy na Anglické 
nábřeží a kolem muzea? 

>>> vyplňte políčka <<< 
>> zakroužkujte svoji odpověď <<

 
Jméno............................ 
 
Příjmení.......................... 

Vaše odpověď: 

 1. ANO 2. NE 

Fond vyhrožuje kvůli údajně špatným pískovištím 
Za nátlakem se skrývá nabídka vlastního výrobku. Bohulibé nebo nemravné? 

Na červnové zastupitelstvo dorazil 
elektronickou poštou dopis podepsaný  
předsedou správní rady nadačního 
fondu Bavoria, ve kterém se Doubra-
vecké radnici připomíná, že od roku 
2004 platí nové hygienické požadavky 
na písky v pískovištích. 
Pískoviště, jak je známo, se od vzniku 
nových norem stala po parkování další 
tuze složitou otázkou pro obce bez roz-
dílu jejich velikosti. I v Doubraveckých 
listech byli několikrát občané sezná-
meni, že zřejmě dojde k redukci dět-
ských prvků. Pisatel varuje, že stávající 
pískoviště Hlavní hygienik České re-
publiky kvalifikuje jako vážné ohrožení 
zdraví dětí. Námi oslovení lékaři však 
podotýkají, že toto stanovisko je stano-
viskem úřadu na základě paragrafů 
v předpisech Evropské unie, nikoli  po-
stojem člověka jako lékaře.  
Dopis nadačního fondu trochu připo-
míná poplašnou zprávu, jenž vůbec ne-
zná zdejší situaci. Pisatel straší odpa-
dem narkomanů, dětskými cizopasníky, 

dokonce i atmosférickým spadem a 
ptačí chřipkou H5N1. Dále si podle něj 
můžeme v těle poškodit údajně řadu 
orgánů a hrozí nám prý i slepota: „Může 
dojít k postižení jater, plic, případně 
oka, dokonce až do fáze oslepnutí,“ 
tvrdí. 
Městský obvod se ale o stávající písko-
viště stará. Pravidelně jsou písky vymě-
ňovány a dezinfikovány. U ostatních 
obcí nemusí být vždy v silách radnice 
dosáhnout takové sterility písku na 
všech pískovištích, jakou si představuje 
Brusel.  
Doubravka se snaží udržet písky 
v normě a další redukce v blízké době 
není v plánu. „Budeme-li však trvat na 
dalším zpřísňování provozu pískovišť a 
klást na jejich hygienickou nezávadnost 
další a další požadavky, je jasné, že vy-
voláme tlak na zvýšení provozních ná-
kladů. Příjmy obvodu jsou pořád zhruba 
stejné a zastupitelstvo bude tedy zvažo-
vat, zda snížit investiční rozpočet na 
úkor provozního, nebo budeme muset 

snížit počet pískovišť,“ říká starosta ob-
vodu Pavel Rödl. 
Bavoria dokonce tvrdí, že se města a 
obce dopouštějí trestného činu maření 
úkolu veřejného činitele z nedbalosti. 
To je podle Pavla Netolického ze zastu-
pitelstva „čtyřky“ zavádějící informace: 
„Neznám případ, že by někde v Če-
chách vyšetřovala zastupitele, starosty 
policie kvůli tomu, že pískoviště neod-
povídá unijní normě.“ 
Nadační fond nevyvíjí tlak nezištně. 
V dopise je připojena informace o vý-
robku, který si zaregistroval u Úřadu 
průmyslového vlastnictví. „K realizaci 
tohoto projektu potřebujeme 4 miliony 
korun, které by pokryly náklady na vý-
robu komponentů a mohly zahájit sério-
vou výrobu,“ uvádí se v dopise, podle 
kterého NF Bavorii údajně Úřad vlády 
poradil, že neprojeví-li obce o jejich 
projekt zájem, mají na zastupitelstva 
podávat trestní oznámení.  

(red) 

Existuje alternativa, jak udržet počet pískovišť do budoucna? 
Budou-li stále neúměrně vzrůstat 

požadavky na kvalitu písků, dá se 
předvídat, že mez, do které budou obce 
ochotny tyto dětské prvky financovat se 
překročí. 
Zeptali jsme se starosty, zda existuje 
nějaká alternativa, jak dlouhodobě udržet 
počet pískovišť. „Ale je to do jisté míry 
obcházení zákona a nehodlám takovou 
věc udělat bez diskuze s občany,“ 
zdůrazňuje starosta 4. obvodu Pavel Rödl 
a pokračuje, „Udělali bychom prostě 
oficiálně z pískovišť skládky posypového 
materiálu. Budeme se o ně starat jako 
dnes. Nic se nezmění, děti si budou i 

nadále hrát na stejných pískovištích... 
Musím ale vědět, že to není jen můj 
výmysl, ale že je to názor většiny 
maminek, které s dětmi na písek chodí.“ 
Vše má svá rizika i výhody. Neměl by se 
kvůli pískům vyvolávat ve veřejnosti 
zbytečný strach. „Pro většinu dětí nejsou 
bakterie v písku nikterak zvlášť ne-
bezpečné. Setkání s nimi znamená, že si 
tělo vytvoří protilátky. Tedy většinou. 
Takové děti budou mnohem odolnější, 
než děti, které si budou hrát v prostředí 
prostém bakterií. Připadá mi trošku 
divné za každou cenu prolívat desinfekcí 
zrovna písek, když pak dítě cestou domů 

třikrát upadne na trávu či na cestu a 
strčí ruku do pusy,“ říká starosta a za-
mýšlí se, k čemu takové pískoviště 
vlastně je, když se z dezinfikovaného 
písku nedají stavět bábovičky nebo 
hrady. Písky dnes totiž neobsahují jílo-
vou příměs jako dříve.
Problémem jsou podle našich informací 
také domácí mazlíčci nebo jejich 
majitelé. Tentokrát však nikoli psi, ale 
hlavně kočky, které se potulují, nebo 
jsou zdivočelé a rády vykonávají potřebu 
na pískovém povrchu. Lidé je to totiž 
naučili. 

(red) 

Anketa Doubraveckých listů aneb 
miniplebiscit ke věcem veřejným 
Čas od času provádíme pro naše po-

třeby ankety či slyšení, abychom aspoň 
přibližně zjistili názorovou hladinu na 
určité téma v naší veřejnosti. Výsledný 
převažující názor může být vodítkem pro 
činitele komunální politiky. 
Nyní jsme vybrali otázku: Souhlasíte s 
tím, že se linka MHD číslo 13 po otevření 
mostu U Jána nevrátila do své původní 
trasy na Anglické nábřeží a kolem mu-
zea? 

Odpovědět lze vyplněním hlasovacího 
lístku a jeho vhozením do schránky umís-
těné v přízemí budovy ÚMO Plzeň 4, nebo 
můžete hlasovat e-mailem na adresu 
doubravecke.listy@centrum.cz, do před-

mětu zprávy je nutno uvést „Anketa linka 
13 ANO (nebo) NE“, do vnitřku zprávy pak 
uveďte své jméno a příjmení a zopakujte 
svoji odpověď. Hlasovat lze do středy 18. 
října 2006. 

Výsledek zveřejníme graficky v dalším 
čísle doubraveckých listů a předáme odpo-
vědným místům. V příštím čísle se bude 
otázka týkat problematiky pískovišť. 

Každý může hlasovat jen jednou buď za 
použití lístku nebo e-mailu (bude kontrolo-
váno IP a záhlaví). Špatně vyplněný lístek 
nebo vícečetné hlasování bude považováno 
za neplatné. Neplatné hlasy budou ze 
sčítání vyloučeny.  (red) 

 



Poradna bytového správce 
S E R I Á L 

 
Vážení čtenáři, 

V dnešní Poradně bytového správce vám přinášíme 
další odpovědi na dotazy, které jsme od vás dostali. 
Věříme, že vám i dnešní odpovědi pomohou při 
řešení některých problémů ve vašich domech. 
Dotazy do příští Poradny můžete posílat na naši 
adresu: Plzeňský servis s.r.o., Částkova 45, 326 00, 
Plzeň nebo elektronickou poštou na adresu: 
poradnaspravce@plzenskyservis.cz. Svůj dotaz 
označte heslem „Poradna bytového správce“. 

Samozřejmě se na nás se svými dotazy můžete 
obrátit i osobně, a to na Klientském centru pro 
oblast Slovany, Doubravka na výše uvedené 
adrese. 

Za všechny vaše dotazy a náměty samozřejmě 
velmi pěkně děkujeme a budeme rádi, pokud se na 
nás budete i nadále s důvěrou obracet. 

Světlana Timková 
ředitelka pro Doubravku a Slovany 

 
Co jsou přesně společné části 
domu? 

Při koupi bytu v domě, kde jsou 
jednotlivé bytové jednotky ve 
vlastnictví různých vlastníků, by měl 
každý pamatovat na to, že společně 
s koupí bytu se stává i spoluvlastníkem 
společných částí domu, o které je třeba 
pečovat. 

Společnými částmi domu se rozumí 
části domu určené pro společné 
užívání, příslušenství domu jakož i 
společná zařízení domu. Společné části 
domu jsou blíže popsány v tzv. 
prohlášení vlastníka (prohlášení 
původního jediného vlastníka domu). V 
případě prvního převodu bytové 
jednotky je určení společných částí 
domu povinnou obsahovou náležitostí 
smlouvy o převodu jednotky. 

Zpravidla do společných částí 
domu patří zejména nosné konstrukce, 
obvodové zdi, střešní krytina, rozvody 
elektroinstalace, plynu, vody, topení, 
okna, balkóny, výtahy, společné 
prostory jako prádelny, sušárny, 
mandly apod. 

 
Lze pronajímat společné části 
domu? 

Ano. Nejčastěji pronajímanými 
prostory bývají fasády (umístění 
reklamních billboardů), střechy 
(umístění antén různých operátorů) a 
nevyužívané místnosti ve společných 
prostorách jako jsou sušárny, prádelny 
a různé sklady apod. 

Právě u naposledy jmenovaných 
prostor (místností) je třeba si uvědo-
mit, že společné části domu by měly být 
užívány výhradně k účelům, ke kterým 
byly určeny a jak jsou také uvedeny 
v prohlášení vlastníka. Pokud je tedy 
v prohlášení vlastníka (popřípadě ve 
smlouvě o převodu jednotky) uveden 
jako společný prostor sušárna, neměl 
by tento prostor být bez souhlasu všech 
spoluvlastníků pronajímán k jiným 
účelům. Pokud tedy např. místnost 
prádelny chcete pronajmout jako pro-
dejnu, nelze tak učinit bez řádné reko-
laudace a provedení změny užívání, ke 
které je pak zapotřebí souhlasu všech 
vlastníků. 

Důvody, které vedou společenství 
k pronájmu společných částí budovy, 
jsou ve většině finanční. Avšak i zde je 
třeba mít na paměti, že jakékoliv 
nájemné za společné prostory nebo 
příjem z prodeje vybavení spol. prostor 
(pračky, mandly) je vždy příjmem 
jednotlivých vlastníků, nikoliv 
společenství jako právnické osoby. 
Tyto příjmy jsou rozúčtovány podle 
objektivního kritéria (velikost spolu-
vlastnických podílů) a  pro vlastníka 
každé jednotlivé jednotky je tedy tento 
příjem příjmem z pronájmu podle § 9 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud 
shromáždění vlastníků přijme řešení, 
že tento příjem 
bude ponechán 
ve společenství, 
např. jako 

finanční zdroj na opravy, pak na 
základě oznámení o výši příslušné 
částky příjmu vlastník jednotky musí 
tuto částku zahrnout do svého 
daňového přiznání. 

Pronájem prostoru by měl být vždy 
ošetřen řádnou smlouvou, kterou se 
rozhodně vyplatí pečlivě prostudovat, 
případně konzultovat s právníkem. 

 
Máme v domě dlužníky. Kdy 
dochází k promlčení pohle-
dávky? 

Promlčení pohledávky (§100-110 
Občanského zák., §387-408 Obchodní-
ho zák.) neznamená, že právo zaniká, 
ale nemůže být v zákonné době 
uplatněno u soudu, pokud dlužník 
uplatní námitku promlčení. Nestanoví-
li zákon jinak, činí obecně promlčecí 
doba pro občansko právní vztahy 3 
roky. Promlčecí doba u plnění závazku 
běží ode dne splatnosti. Promlčecí 
doba se zastaví, pokud věřitel za 
účelem uspokojení nebo určení svého 
práva podá žalobu k soudu. Rozhodné 
pro promlčení není, zda jste dlužníka 
upomínali, ale zda jste podali žalobu k 
soudu. To, že pohledávka 3 roky po 
splatnosti není promlčená, lze prokázat 
písemným uznáním závazku, resp. 
dluhu od dlužníka, nebo zahájením 
soudního či rozhodčího řízení. 

(ps)

Vyhlášky a nařízení 
nyní na jednom místě!

hhttttpp::////iinnffoo..ppllzzeenn--cciittyy..cczz//aappppss//vvyyhhllaasskkyy  

Nová aplikace přináší předpisy 
s účinností již od roku 1984.



Hospodaření za 1. pol. 2006

50843

41946

Příjmy Výdaje

v tis. Kč 

Radnice čtvrtého plzeňského obvodu hospo-
daří za 1. pololetí 2006 s mírným přebytkem 

Během prvního pololetí roku 2006 
se čtyřikrát sešel k jednání Finanční 
výbor zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 4 (FV ZMO P4). Na 
těchto řádných schůzích schválili 
členové FV ZMO P4 navrhovaná 
rozpočtová opatření, která předložila 
ke schválení zastupitelstvu městského 
obvodu Plzeň 4. 

Pověření členové FV provedli 
namátkovou kontrolu použití 
neinvestičních dotací, příspěvků nebo 
darů neziskovým organizacím, 
občanským sdružením atd. 

Na svém dubnovém jednání členové 
FV ZMO P4 doporučili pro letošní rok 
rozdělit finanční částku ve výši 740 tis. 
Kč. Z toho pro komisi sportovní a 
prevence kriminality ve výši 463 tis. 
Kč a komisi sociální, školskou a 
zdravotní ve výši 277 tis. Kč. 

Pro rok 2006 byl schválen vyrovnaný 
rozpočet ve výši 85 539 tis. Kč. Podle  
rozboru plnění rozpočtu je za I. pololetí 
hospodaření mírně přebytkové. 
Celkové příjmy MO Plzeň 4 činily za I. 
pololetí  50 843 tis. Kč tj. 57%. Výdaje 
MO Plzeň 4 činily za I. pololetí  41 946 
tis. Kč, tj. 45,14 %. 

 
Z toho  vybrané příjmové a výdajové položky: 
Poplatek ze psů – skutečný příjem ve výši 729 tis. Kč tj. 104% schváleného 
letošního rozpočtu. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství – schválený rozpočet 100 tis. 
Kč, skutečnost 69 tis. Kč, tj. 69%. 
Investiční příspěvky mateřským školám  ve schválené výši 336 tis. Kč byly 
poskytnuty v plné výši:  
  - 6.   MŠ - projekt vylepšení zahrady – „Zelená oáza radosti“ 174 tis. 
     Kč, nerezové stoly  82 tis. Kč   
  - 54. MŠ - myčky nádobí 80 tis. Kč. 
D-Klub Plzeň – schválený rozpočet činí 935 tis. Kč., čerpáno 448 tis. Kč., tj. 
47% rozpočtovaného objemu. 

Jarmila Jakubcová (ODS) 
předsedkyně Finančního výboru

 
DISKUSE 

Zpátky na stromy aneb auta jako nepřítel 

V červnovém vydání Doubravec-
kých listů jsem si přečetl polemiku 
mého stranického kolegy a zastupitele 
Ing. Zdeňka Trmoty a Mgr. Jaroslava 
Spěváčka. Nejsem příznivcem vyjas-
ňování si problému tzv. na dálku  a 
jsem přesvědčen, že oběma zmíněným  

pánům jde o zlepšení stávající situace. 
Jejich společným zájmem je problém 
automobilů, a proto si dovolím přispět 
také svým názorem. Aby tento článek 
nebyl špatně pochopen – nevyjadřuji 
se k článkům pana Trmoty ani pana 
Spěváčka, jen se zamýšlím nad názory, 
které jsem v návaznosti na tyto (a 
nejen tyto) články zaznamenal ve svém 
okolí. 

Jsem člověk, který automobil používá 
každý den a přiznám se, že svůj život, 
a to jak profesní tak soukromý, bych 
v současné podobě bez možnosti pře-
sunu tímto dopravním prostředkem 
nemohl realizovat. Vrátit se do doby, 
kdy se svět měřil na denní pochody, je 
hloupost. Jestliže mám během jednoho 

dne absolvovat ranní jednání v Praze, 
pracovní oběd v Plzni, pak odpolední 
akci v  Domažlicích a na večerní diva-
delním představení být nazpátek 
v Plzni, tak to prostě bez auta nestihnu. 
Ale není to jenom o mimoplzeňské 
dopravě – jestliže se během dne 
zúčastníte několika schůzek po celé 
Plzni, zjistíte, že současná MHD Vás 
prostě do některých míst nedoveze. A 
to už nemluvím o tom, že případně 
potřebujete něco někam donést nebo 
odvézt. To, že je Plzeň dost často pa-
ralyzována  automobilovou dopravou, 
je bohužel každodenní zkušenost. Na-
lézt parkovací místo například po 
sedmé hodině večerní je pak často 
výkon hodný Sherlocka Holmese. 

Zeptali jsme se 
místostarosty 

Před pár týdny se ministerstva 
vnitra a dopravy chlubila tím, že 
nalezla shodu, se kterou mnozí ad-
vokáti nesouhlasí, o tom, že použití 
pasivního antiradaru je přestupkem, 
za který hrozí až stotisícová pokuta. 
Rozhodovat o přestupku však nebude 
ani jedno z nich, nýbrž přestupkové 
komise ve správním řízení na obec-
ních úřadech, případně dále soud. 
Jaký je Váš právní názor a dovedete 
odhadnout, ke kterému přístupu 
v této problematice se komise spíše 
přikloní? 

Dle mého názoru se jedná o velmi 
účelový výklad zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, tedy zákona  
č. 361/2000 Sb. Za použití antiradaru 
dle § 125 odst. 3) uvedeného zákona 
je sice možné uložit pokutu do 
100.000,- Kč, ale ne v rámci přestup-
kového řízení. Podle právní teorie se 
totiž jedná o tzv. jiný správní delikt, 
který je řešen v rámci obecného 
správního řízení a tak i jasně hovoří 
zákon č. 361/2000 Sb.  Jednoduše 
řečeno, aby mohlo jít o přestupek 
muselo by být použití antiradaru 
označeno jako přestupek. V tomto 
případě tomu však není. Z tohoto 
jasně plyne závěr, že přestupková 
komise by použití antiradaru vůbec 
neřešila. Je ale zcela evidentní, že 
konečné stanovisko, jak celou věc 
posuzovat, by dal až nezávislý soud, 
který jediný může zákon vyložit. 

JUDr. Hynek Brom 



Stíny horkého léta

Problém není prvotně v počtu aut, ale 
v dopravní obslužnosti. V kapacitě a 
dislokaci komunikací, v počtu a umís-
tění parkovacích míst. Počet aut bude 
stoupat a doufat, že lidé auta přestanou 
používat nebo jim to někdo zakáže je 
stejně naivní jako snahy dělníků v 19. 
století, kteří rozbíjeli stroje, protože 
jim braly práci. Auta tady jsou a než 
člověk vymyslí něco efektivnějšího, 
tak tu také zůstanou.  
To, co vnímám jako potřebné k 
nápravě katastrofální dopravy, je celý 
komplexní balík řešení. Od odklonění 
tranzitní dopravy (a to jak Východ  - 
Západ, tak i Sever -  Jih), přes výrazné 
zvýhodnění ceny MHD, rozvíjení al-
ternativní dopravy (například 
v koncepci příměstských vlaků 
s přesahem a návaznosti na MHD), 
napojení a propojení celého města 
cyklostezkami, přes důsledné prosa-
zení pravidla, že každý nově vybudo-

vaný dům musí mít zajištěny pro své 
obyvatele či uživatele nová parkovací 
místa bez zásahu do stávající zeleně 
(například ve vlastním suterénu nebo 
parkovacím dvoře), až třeba po vybu-
dování zabezpečených velkokapacit-
ních parkovišť (podzemní garáže nebo 
parkovací domy), a to nejen v centru 
ale i na sídlištích. Určitě se najdou i 
další nutné změny, které zde nezmi-
ňuji. Dopravní cesty v Plzni jsou bo-
hužel historicky nastaveny (a posta-
veny) tak, že 90 % veškeré automobi-
lové dopravy prochází centrem města. 
Město potřebuje tranzitní okruh a ne 
průtahy středem města. Je nepřípustné 
(a asi i neodpustitelné) stavět se 
k problému dopravy stylem „on to za 
nás někdo vyřeší“ případně „někde na 
tom jsou mnohem hůře“, ale nalézt 
řešení v tom, že auta v  Plzni zakážu, 
je mimo komentář. Názory některých 
ekologických skupin a některých rá-

doby odborníků, kteří se snaží podsu-
nout veřejnému mínění názor, že pou-
žívání automobilů je něco velmi škod-
livého a nemorálního, jsou tak trošku 
„mimo mísu“. Co se týká třeba exha-
lací, tak moderní osobní automobil má 
emise v porovnání třeba se spalováním 
hnědého uhlí v domácnosti zcela ne-
patrné. Proto také odmítám být jako 
řidič označován za „třídního nepřítele“ 
a škodiče všeho živého. Aby ale 
nevznikla mýlka, určitě je potřebný 
vývoj ještě lepších technologií, které 
budou nadále minimalizovat dopad na 
životní prostředí. 
 Snad jsem se tímto článkem zastal 
všech, kteří automobil používají, jestli 
jsem se přitom dotkl  „autofobů“, tak 
je mně to líto, ale to jen velmi málo. 

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

nestydící se majitel plechového miláčka 

Jak se lze shromažďovat a nebýt v kolizi se zákonem 
To, že občané mají právo se shromaž-

ďovat, asi není třeba připomínat. Výkon 
takového práva slouží občanům 
k využívání svobody projevu a dalších 
svobod či práv ústavně garantovaných ke 
sdílení názorů a informací i k účasti na 
řešení veřejných a jiných společných zále-
žitostí vyjádřením postojů a stanovisek. 
Chcete vědět, jak např. demonstrovat a 
přitom se vyhnout kolizi se zákonem? Ač 
se s tím u nás na Doubravce nesetkáváme, i 
zde je však možné tak činit. Následující 
informace je zcela univerzální, zákon č. 
84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve 
znění pozdějších předpisů, upravuje tento 
problém plošně.  
Svolavatel je povinný písemně oznámit 
shromáždění místně příslušnému ÚMO 
tak, aby úřad obdržel oznámení alespoň 5 
dnů předem, ne však dříve než 6 měsíců 
před konáním akce. Oznamuje se: účel 
shromáždění, den a místo konání, doba 
zahájení a ukončení, předpokládaný počet 

účastníků, potřebný počet pořadatelů (osob 
starších 18 let) a způsob jejich označení, 
v případě průvodu výchozí místo a místo 
ukončení, dále též jméno a trvalý pobyt 
svolavatele, u právnické osoby její název a 
sídlo včetně jména a bydliště toho, kdo 
jedná jejím jménem. Dále je zapotřebí 
uvést jméno, trvalý pobyt toho, kdo svola-
vatele zastupuje a pokud se má shromáž-
dění konat mimo veřejné prostranství 
(např. soukromé louky), přiloží svolavatel 
ke svému oznámení souhlas vlastníka, příp. 
uživatele (nájemce) pozemku. Svolavate-
lem může být občan starší 18 let, skupina 
osob nebo právnická osoba se sídlem 
v České republice. 
Oznámení se podá na úřad písemně formou 
dopisu, žádné předtisky ani formuláře se 
nevyplňují, svolavatel neplatí žádné 
správní poplatky. Úřad bere oznámení na 
vědomí. Pokud se obecní úřad (ÚMO) 
rozhodne shromáždění zakázat, učiní tak 
neprodleně, nejpozději do 3 dnů od oka-

mžiku, kdy obdržel oznámení. Účastníkem 
toho rychlého řízení je jen svolavatel. Ten 
je také oprávněn požádat soud o přezkou-
mání rozhodnutí obecního úřadu v případě, 
že s rozhodnutím o zákazu nesouhlasí. Zde 
jsou soudy povinny jednat velice rychle, 
zákon jim ukládá rozhodnout do 3 dnů. 
Oznámení se zpracovává na doubravecké 
radnici, odboru vnitřních věcí. 
Nedodrží-li svolavatel tyto předepsané 
podmínky, může mu být udělena pokuta do 
výše 5 tisíc korun. 
Jak je možno si povšimnout, procedura 
není příliš složitá a lhůty jsou více než 
lidové, proto není třeba pořádat shromáž-
dění „načerno.“ Máte-li tedy v plánu uspo-
řádat někde nějaké shromáždění, věříme, 
že jste tyto informace ocenili. Mnohé pro-
blémy s legalitou veřejných shromáždění 
jsou totiž způsobeny z neznalosti ze strany 
svolavatelů. 

(red.) 

NÁZOR 
Tak jsme si prožili léto a to bylo 

v červenci hodně horké. V tomto 
zamyšlení bych se chtěl pozastavit 
nad tím, že se za zhruba deset let nepo-
dařilo uspokojivě v rámci obvodu vyřešit 
problém zaniklého bazénu či jeho ade-
kvátní náhrady. Na začátku volebního 
období jsem na stránkách Doubravec-
kých listů tuto problematiku zmiňoval – 
bohužel za uplynulé čtyři roky nenastala 
žádná změna. Protože se, co by opoziční 
zastupitel o toto téma zajímám, jsem 
současným vedením radnice pravidelně 
informován o nevyjasněných majetko-
vých vztazích v lokalitě „Na lopatárně“, 
o problémech s případnými investory 

nebo případně o nezájmu „velké 
radnice“ (magistrátu) zmíněnou 
problematiku řešit. Situace, kdy většina 
obyvatel obvodu musí absolvovat delší či 
kratší cestu k nějaké té vodní ploše do 
okolních městských částí, určitě není 
ideální. Přitom ani tam není zaručeno, že 
nenastane situace, kdy si tam lidově 
řečeno „lidé šlapou po hlavě“. Pak se 
z médií dozvíte, jak vedení Plzeňského 
kraje vesele nainvestuje do soukromého 
bazénu v Německé Železné Rudě několik 
milionů a on pak poté úspěšně zkrachuje. 

Také nevím, jak dalece bude úspěšná 
akce „tuny chemie do Boleváku“, tak 
propagována dokonce Českou tele-

vizí, ale již dnes znám plavce, jejichž 
pokožka reagovala na přítomnost „ne-
škodné čistící chemikálie“ silným po-
drážděním. Samozřejmě, bylo by snadné 
celou antisinicovou akci odsoudit a ur-
čitě teprve budoucnost ukáže, zda a jak 
dalece bude zde testovaný experiment 
úspěšný, jen mne poněkud děsí (a mé 
informace jsou v tomto případě pouze 
z médií), když se dříve nikde nevyzkou-
šený postup (jak to bylo prezentováno 
v televizi) vyzkouší v plné sezóně na 
několika tisících občanech včetně dětí. 



Neumíte s počítačem? 
Změňte to! 

Každý, kdo má zájem osvojit si zá-
klady práce s počítačem, se může při-
hlásit do kurzů, které pořádá Minister-
stvo informatiky ČR pouze za symbo-
lických 100,- Kč za kurz. Kurzy spa-
dají do projektu Národního programu 
počítačové gramotnosti, který zahr-
nuje čtyři dvouhodinové navzájem na 
sebe navazující počítačové kurzy. 
Výuka je přizpůsobena úplným začá-
tečníkům, jejichž zkušenosti 
s počítačem jsou minimální nebo 
žádné. Díky zkušeným lektorům tak 
mají možnost osvojit si základní po-
čítačové pojmy,  naučit se pracovat 
s textovým editorem, objevit výhody 
vyhledávání informací na internetu a 
odeslat svůj první e-mail.  
Pro každého účastníka jsou připraveny 
i výukové materiály (knížky a CD). 
Registrovat se můžete na bezplatné 
lince 800 800 028 kde současně 
získáte další informace o kurzech. 

Jitka Pavlová
Computer Help 

Redakční rada 
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv 
vaše podněty, nápady, připomínky, 
náměty na rubriky, případně též 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 místo-
starostu (tel.: 378 036 616 nebo 378 
036 603). Uzávěrka v tiráži. 

Řečeno s klasikem „takový způsob léta 
se mně zdá poněkud nešťastný.“ Zatímco 
některá města vytvářejí na březích řek, 
které jimi protékají, sezónní písčité pláže 
a jiné podporují výstavbu aquaparků, 
Plzeň nechává stávající bazény zanikat 
(Městské lázně nebo Lopatárna) a  na 
břehu řeky najdete písek jen v případě, 
že tam nějaký filuta vysype domovní suť.  

Samozřejmě dnes není situace, kdy by 
bez soukromého investora mohl vznik-
nout a hlavně v budoucnu být rentabilně 
provozován Aquapark. Město by své 
peníze mělo určitě investovat do potřeb-
nějších věcí, například do řešení kata-
strofálního stavu dopravy. Ale podpora 

nemusí přece být jen o desítkách nain-
vestovaných městských milionů. Neustále 
se zmiňuje, že rozvoj města by měl být ve 
větší míře orientován na rozvoj 
cestovního ruchu. A tak vedle nových 
hotelů je třeba také vyhledávat a podpo-
rovat solidní investory podnikající 
v cestovním ruchu a třeba zrovna provo-
zující Aquacentra. A zájmem doubra-
veckých zastupitelů by mělo být prosadit 
(na základě solidních argumentů), že 
vhodná lokalita je na území Doubravky – 
a v případě, že Lopatárna je neprů-
chodná, jsou i jiné pozemky, kde lze 
výstavbu realizovat. Možná by stačilo 
vyndat a oprášit projekt Aquacentra, 

který byl vyprojektován za předchozího 
zastupitelstva. Protože pro příští rok 
zřejmě nový bazén ještě nebude, třeba by 
pro začátek stačilo málo – prohloubit na 
několika místech koryto Úslavy a upravit 
její břeh tak, aby méně nároční obvodní 
rekreanti měli možnost si v řece alespoň 
zaplavat. Jde jen o to, nehledat důvody 
„proč to nejde“, ale najít způsob „aby to 
šlo“. Komunální volby se blíží, určitě 
zazní mnoho volebních slibů a je jen na 
Vás voličích, abyste zastupitelům a 
politickým stranám vystavili účet.  

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD

Doubravka se stane centrem ohňostrojů 
Svatojirská louka v Doubravce stále 

láká nové pořadatele nejrůznějších akcí. 
Na říjen se zde připravuje skutečně 
nevšední zážitek, uskuteční se zde 
závody ohňostrojů. 
Po slavném Brně, které je přehlídkou 
mezinárodní, by se druhou nejdůležitější 
měla stát republiková, jejíž první ročník 
zavítá do naší městské části. Na testovací 
přehlídku do Sokolova zavítalo na 
17 000 lidí, pořadatelé očekávají, že 
Plzeňáků dorazí aspoň třicet tisíc. Na  

6. říjen 2006 je pro diváky připraven 
celodenní program se stánky a kolotoči. 
Oficiální zahájení akce se plánuje na 16. 
hodinu odpolední. Těšit se můžete mj. i 
na rockový koncert No Problem, na 
kapely Gipsy Hery Band a Viktorky. 
Akci budou samozřejmě doprovázet i 
bezpečnostní opatření. Pořadatelé a 
policie uzavřou do areálu ohňostrojů 
vnější přístupy. Konec akce se před-
pokládá ve čtvrt na dvanáct v noci. 

(red) 
 

Úspěch plzeňské střelkyně na šampionátu 
Ve dnech 21. 7. - 3. 8. 2006  se ko-

nalo Mistrovství světa ve sportovní 
střelbě v chorvatské metropoli Zá-
hřebu. Úspěchy v seniorských 
kategoriích se již staly pravidlem, ale 
letos překvapili  i junioři a juniorky. 
Juniorky reprezentující Českou repub-
liku v disciplíně Sportovní pistole  v 
této soutěži dokázaly, že se dostávají 
mezi světovou špičku. Plzeňská 
střelkyně Gabriela Pitrová, studující  
třetí ročník  Sportovního gymnázia v  
Plzni, je členkou reprezentace dva roky 
a její postupný vzestup ve vrcholných 
soutěžích dokazuje, že juniorská 
základna plzeňských střelců je rok od 
roku na vyšší úrovni. Na základě 
výsledků zahraničních i domácích 
soutěží, které proběhly v uplynulém 
období, například na Mistrovství 
Evropy v Bělehradě, kde skončila na 
15. místě a v týmové soutěži na 4. 
místě, v domácích soutěžích, kde se 
pravidelně umisťuje mezi prvními 
třemi nejlepšími, se nominovala na 
Mistrovství světa v Záhřebu, kde skon-
čila na skvělém 13. místě ze 70 nejlep-

ších juniorek světa. Tým skončil bohu-
žel těsně pod medailovými pozicemi, 
na čtvrtém místě.   
,,Trochu mě ta bramborová medaile 
mrzí, neodpustily jsme si některé zby-
tečné chyby, ale samozřejmě to beru 
jako velký úspěch, ale i jako motivaci 
do budoucna. Na příštím mistrovství 
bych se chtěla umístit na medailových 
příčkách,“ říká  Pitrová.    
Kolébkou těchto úspěchů je profesio-
nální trenérský přístup paní Bedřišky 
Hykové, která tuto střelkyni trénuje již 
čtvrtým rokem a ve spolupráci s vyni-
kající sportovní psycholožkou PhDr. 
Evou Šauerovou, která vždy vycítí, co 
v dané chvíli vrcholový sportovec 
potřebuje. To také oceňuje mnoho 
dalších vrcholových sportovců České 
republiky, kteří s touto odbornicí 
spolupracují. Skvělé tréninkové pod-
mínky  střelkyni  poskytuje lobezská 
střelnice, která pod vynikajícím vede-
ním pana Kůrky a Pokorného patří k 
nejlepším v Evropě.  
  Karel Pitr
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