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Balihar čelil kritice Doubraveckých 
Zastupitelé pochybují  o práci magistrátního stavebního úřadu

Státní správu, kterou vykonávají ob-
ce, lze rozdělit na méně a více zásadní 
pro život obce. Jak dokazují i studie ne-
vládních organizací, nejzásadnější z hle-
diska dopadu rozhodnutí je stavebně 
správní agenda. Zatímco nesprávné roz-
hodnutí matriky může způsobit nepří-
jemnosti jednotlivci, vadné rozhodnutí 
stavebního úřadu může poznamenat 
obecní území i na desítky let. A jednu 
z takových kauz přišel před zastupitele 
obhajovat jeden z nejvlivnějších úředníků 
ve městě, šéf stavebně správního odboru 
magistrátu, Jiří Balihar. 

Kauza nelegální stavby v prostoru 
bývalého autobazaru Carimex na Roky-
canské tř. naproti Baumaxu se táhne 
mnoho let. Začala již v 90. letech nájem-
ní smlouvou na 55 let od SVSmP a nyní 
to končí legalizací původně načerno vy-
budovaných podlaží roky rozestavěného 
autosalonu. Problematická je i nová stě-
na, která zde vyrostla, aby zpevnila při-
lehlou budovu. Podle kritiků bude bránit 
rozvodněné Úslavě v odtoku. Již jednou 
byla velkou vodou pobořena. 

Kauza vyvolává u některých zastupi-
telů slova kritiky, proto její zařazení na 
pořad jednání zastupitelstva Doubravky 
navrhl Evžen Zavadil, který se problému 
a způsobu jeho řešení magistrátem delší 
dobu věnuje. „Při rozhodování o doda-
tečných povoleních a rozhodnutích přijali 
úředníci potřebné podklady bez toho, aby 
prověřili jejich věrohodnost,“ upozorňuje 
Zavadil a dodává, „To vše vzhledem k 
podivným praktikám stavebníka a k sou-
visejícím problémům při stavbě.“ 

Úřednický ping pong 
Vedoucí Balihar zastupitelům potvr-

dil, že načerno budované stavby jeho  
stavební úřad legalizoval, přestože v jisté 
fázi řízení se mu nabízela pravomoc na-
řídit odstranění nelegální stavby. 

„Bohužel je to ukázka špatné vyma-
hatelnosti práva v České republice,“  há-
jil se Balihar. Narážel tím na odvolací 
krajský úřad, který kauzu vracel zpět. Za-
stupitele však příliš nepřesvědčil. Vyčíta-
jí mu, že magistrát  měl využít pravomoci 
směřující k odstranění černé stavby a ni-
koli k jejímu dodatečnému povolení. 

Ing. Balihar poté označil za jednoho 
z aktérů, kteří mohli černé výstavbě na 
Rokycanské tř. zabránit, odbor dopravy 
ÚMO Plzeň 4. Ten se však ústy svého 
vedoucího bránil, že neexistovaly zákon-
né důvody pro znemožnění dopravního 
napojení novostavby k Těšínské ulici. 

Zákonná ochrana státní správy 
Zastupitel a bývalý místostarosta Mi-

lan Mudra poté zavzpomínal, jak kontro-
verzní investor na Rokycanské před lety 
doložil ke stavebnímu řízení všechny po-
třebné dokumenty do několika hodin od 
výzvy, zatímco občanům takové vyběhá-
ní trvá alespoň 14 dní. 

Veřejnost prostřednictvím médií a 
hlavně svých zástupců v zastupitelstvech 
má málo možností, jak takové věci roz-
klíčovat. Uplatnit mohou víceméně jen 
svobodu slova. Kvůli pět let starému zá-
konu č. 312/2002 Sb., jenž zavádí 
v krajích a obcích definitivu, kterou by 
mohli ministerští úředníci obecním kole-
gům závidět, není možné z manažerského 
postu odvolat špatně sloužícího úředníka. 
Tím se liší dnešní veřejný sektor od fi-
remního, kde by podobné věci byly ne-
možné. 

Politolog: Změňte statut 
 Politolog a místní zastupitel Pavel 

Netolický vidí řešení ve změně městské-
ho statutu: „Existují-li dlouhodobé po-
chybnosti o transparentnosti rozhodování 
na magistrátním stavebním úřadu, mo-
hou městští zastupitelé změnit statut a 
přesunout jeho působnost na obvodní 
stavební úřady, které jsou blíže občanům 
a tím i lépe kontrolovatelné.“ Podle něho 
by v takovém případě šlo o přesun agend 
státní správy, čímž by se toto řešení moh-
lo vyhnout politizaci.  

„Museli by se na tom shodnout ob-
vodní starostové, kteří sedí v městské 
komisi pro statut,“ doplňuje a zdůrazňu-
je, že přesun stavebně správních agend 
na obvodní úřady neznamená obejití 
magistrátu, protože jeho stavební úřad by 
se rázem stal řádnou odvolací instancí 
nad prvoinstančními úřady na obvodech. 
Výhodu však lze spatřit v tom, že by se 
odvolací  kauzy nepřesouvaly  na krajský 
úřad jako dnes. (red.)

Vážení spoluobčané, 

opět se Vám dostává na stůl nové číslo 
Doubraveckých listů, které, jak dou-
fám, mnohým  z Vás přinese nové in-
formace z místa, kde žijete.  
Jak se již stalo dobrým  zvykem, je ta-
to část vyhrazená pro určitou rekapi-
tulaci a zamyšlení nad aktuálním dě-
ním v našem obvodě. Nejinak tomu je i 
v tomto čísle. Jak jste jistě mnozí  z 
Vás zaznamenali, proběhlo v měsíci 
dubnu  a květnu na území městského 
obvodu několik vzpomínkových akcí 
k uctění památky jak civilních tak vo-
jenských obětí druhé světové války.  I 
přes určitou časovou vzdálenost 
vzpomínaných událostí jsem přesvěd-
čen, že je nutné si památku lidí, kte-
rým díky vnějším okolnostem nebylo 
dopřáno žít své životy podle svých 
představ, připomínat. Jak praví jedno 
moudré latinské přísloví „historia 
magistra vite“(v překladu „historie je 
učitelkou života), které je aktuální 
v každém čase, neboť pokud si nebu-
deme moci vzít ponaučení z historie, 
může se nám lehce stát, že si události 
prožité našimi předky prožijeme sami 
na vlastní kůži. Jak určité události vy-
padaly, mohli obyvatelé našeho obvo-
du vidět na výstavě fotografií a doku-
mentů instalované u příležitosti ne-
blahého výročí náletu na Plzeň dne 
17. dubna 1945.  
V proběhlém čase se ale pouze ne-
vzpomínalo, ale jak někteří z Vás vědí, 
probíhalo i několik setkání s občany 
v Červeném Hrádku,  Lobzích, Bukov-
ci a Újezdě. Děkuji všem, kteří se 
těchto setkání aktivně účastnili a byli 
ochotni říci své postoje a názory 
k věcem , které je trápí. Věřím, že vět-
šinu Vašich připomínek budeme 
schopni vyřešit k Vaší spokojenosti. 
I když je do prázdnin ještě nějaký čas, 
věřím, že si letní dovolené užijete 
podle svých představ. Avšak ještě než 
odjedete na prázdniny, nezapomeňte, 
že 15. – 17. června budou tak jako 
vloni probíhat na louce u sv. Jiří reje 
strašidel. Tak brzy nashledanou. 

JUDr. Hynek Brom 
 starosta 



Města a obce smí zakázat vyhláškou veřejnou prostituci 
Ministerstvo vnitra prohrálo u Ústavního soudu ve sporu o platnost plzeňské antiprostituční vyhlášky 

Ústavní soud 3. dubna opět potvrdil, 
že obce a města mohou vyhláškou zaká-
zat prostituci na veřejných prostran-
stvích. Plénum soudců po průlomovém 
verdiktu v kauze Ústí nad Labem odmít-
lo dnes i návrh na zrušení plzeňské anti-
prostituční vyhlášky. Vedení západočes-
ké metropole vykázalo prostituci z celé-
ho území města až za cedule s označe-
ním Plzeň. 

Návrh na zrušení plzeňských nařízení 
z let 2004 a 2006 podalo ministerstvo 
vnitra. Požadovalo, aby Plzeň vyjmeno-
vala všechny ulice, v nichž je prostituce 
zakázána. Podle Ústavního soudu je však 
samotný odkaz na pojem současně za-
stavěné území, který užíval stavební zá-
kon, jasný. "Vymezení v dané vyhlášce 
lze rozumně a s dostatečnou přesností 
interpretovat," uvedl soudce zpravodaj 
Pavel Holländer. 

Ústavní soudci se tedy drží preceden-
tu, jenž stojí už od kauzy Ústí nad La-
bem na argumentu, že zájem na dobrých 
mravech je významnější než další sporné 
aspekty zákazu prostituce. „Je to příklad, 
kdy ÚS rozhodoval hlavně hodnotově 

nikoli právně pozitivisticky, říká polito-
log a místní zastupitel Pavel Netolický a 
dodává, že dokladem toho je i vyjádření 
samotných soudců, kteří byli vedeni 
premisou o ohrožení mravní výchovy 
dětí a mládeže. Nabízení se za úplatu 
může u nevyzrálých jedinců vyvolat do-
jem něčeho normálního ve společnosti. 

Soudci mimo jiné znovu zdůraznili 
negativní vymezení obecní samosprávy, 
čili dokud nebude prostituce upravena 
parlamentem, nepřekračují obce svými 
vyhláškami vlastní působnost. 

Plzeňský radní pro bezpečnost Petr 
Rund byl optimistou v celé kauze: „Věřil 
jsem ve zdravý rozum.“ A přestože se 
v Plzni daří právní předpis vcelku dobře 
vynucovat, Rund chápe naříkání starostů 
ze severu Čech, kteří požadují od státu 
nový zákon: „Vyhláška je dobrá, ale ne-
řeší tento problém do důsledku, je třeba 
dát prostituci definici a jasná pravidla." 
Podle něj je nutné do problému zapojit 
zákonodárce, protože na prostituci je na-
baleno i mnoho dalších problémů, jako 
např. drogy, omezování osobní svobody, 
obchod s lidmi a další. 

V MO Plzeň 4 je situace klidnější 
Málokdo dnes vzpomene, že „čtyřka“ 

byla první, která na základě antiprosti-
tuční vyhlášky postihla první delikventy. 
Prostituce se zde provozovala hlavně ko-
lem výpadovek. „Prostituce se vyskyto-
vala zejména v oblastech zastávky MHD 
u OD Baumax, u čerpací stanice LPG a u 
hypermarketu Tesco na Rokycanské tř., 
avšak díky platnosti této vyhlášky se po-
dařilo prostituci vytlačit mimo obydle-
nou zónu,“ říká velitel městských stráž-
níků na Doubravce Karel Hais a potvrzu-
je, že nyní má městská policie v rukou 
stabilní předpis, na jehož základě lze 
v této oblasti zjednat veřejný pořádek. 

Prostituci se na obvodě podařilo od-
sunout až za značku konec obce. Ukazu-
je se, že rychlostní komunikace vedoucí 
k dálnici je už méně atraktivní jak pro 
postávající kněžky tak pro potenciální 
zákazníky-řidiče. Zda se podaří udržet 
veřejnou prostituci mimo městský ruch 
natrvalo, ukáže čas. 

(kp) 

Digitální multiplex ČT s Novou lze přijímat i na obvodě 
TV signál od Domažlic lze snadno zachytit i na sídlištích MO Plzeň 4 v překvapivé kvalitě 

I přes obstrukce kolem přidělování licencí digitálním te-
levizním kanálům ze strany Novy, Česká televize a Český 
rozhlas se rozhodli separátně navyšovat pokrytí svým tzv. 
veřejnoprávním multiplexem a víceméně ignorovat spory 
mezi komerčními TV. Ještě v letošním roce se mají dočkat 
oficiálního digitálního vysílání diváci na Ústecku, Plzeňsku 
a Pardubicku.  

Veřejnoprávní multiplex, ve kterém vysílají ČT 1, ČT 2, 
ČT 24, ČT 4 Sport a prozatímně také Nova, je dle České 
televize překvapivě přijímatelný i v Plzni z vysílače Vraní 
vrch od Domažlic, které byly prioritně digitalizovány kvůli 
rušení německým digitálním rozhlasem.  

Teoreticky už dnes mohou obyvatelé čtvrtého obvodu 
přijímat digitální televizi v multiplexu „A“ Českých radio-
komunikací, resp. ČT, pokud mají instalovánu za okny pev-
nou venkovní anténu a nebo celé panelové domy, mají-li na 
střechách společné televizní antény. 

Na webové adrese pod obrázkem si každý může zkont-
rolovat, zda právě v jeho lokalitě je možné digitální televizi 
z Domažlicka přijímat. Jak uvedlo zpravodajství ČT, i tele-
komunikační odborníky překvapilo, jak dobře se signál od 
příhraničního okresu dostává do západočeské metropole. 

Chlum stíní Bukovec 
Vyhlídková poloha 4. obvodu zvyšu-

je dostupnost domažlického signálu. 
Obyvatelé sídlišť Lobzy, Doubravka i z 
Újezdu mohou v případě instalace ven-
kovní statické antény stabilně přijímat 
digitální televizi už nyní. Dálkový příjem 
je možný i v okolí bukovecké papírny, 
Bukovec samotný je však zastíněn 
Chlumem. Švabiny jsou zase přirozenou 

bariérou pro signál v případě Červeného 
Hrádku. 

Pro příjem pozemního digitálního TV 
vysílání je třeba pořídit si tzv. set-top-
box, čili převodník signálu, který se při-
pojí mezi stávající anténu a televizor. 
Pokud chcete sledovat digitální vysílání 
na počítači nebo notebooku, pak je třeba 
si pořídit DVB-T kartu nebo USB mo-
dul. Na trhu jsou dostupné i digitální te-

levizory, nacházejí se však ve vyšších 
cenových kategoriích a není mezi nimi 
tak pestrý výběr jako u set-top-boxů. Set-
top-boxy lze pořídit již od 1500 korun a 
vyberou si mezi nimi jak méně tak i více 
nároční uživatelé. Lze na ně narazit v 
kamenných elektro prodejnách, na inter-
netu i v hypermarketech. 

Pavel Netolický 
zastupitel ODS

 

http://www.radiokomunikace.cz/cs/domacnosti/vysilani/mapa-dostupnosti-sluzeb/mapa-pokryti-sluzeb-cra.ep



Hasiči oslaví výročí
Dne 16. června 2007 se koná výroční 

oslava Sboru dobrovolných hasičů 
v Červeném Hrádku u příležitosti 100 let 
od založení sboru. Zábavné odpoledne 
bude provázené živou kapelou, ukázkami
Hasičského záchranného sboru, jednot-
kou policie ČR, záchrannou službou a 
statickými ukázkami historické i stávající 
techniky dobrovolných hasičů z Plzně. 

Na návštěvníky čeká od 13. hodiny 
zajímavý program, např. ukázka vyproš-
ťování z hořícího vozu, transport osoby z
výšky pomocí plošiny a lezecké skupiny, 
předváděcí akce Policie ČR. 

95. výročí čeká i dobrovolné hasiče 
v Újezdě. Oslava jubilea se připravuje 
na září tohoto roku.  (šk)
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ANKETA DL 
Průzkum zájmu obyvatel o sportovní prvky na území 4. obvodu 

Pro potřeby místní samosprávy zde 
provádíme ankety, abychom alespoň při-
bližně zjistili názorovou hladinu na urči-
tou záležitost v naší veřejnosti. Výsledný 
postoj může být vodítkem pro činitele 
komunální politiky. Nyní se ke čtenářům 
obracíme se sportovní tématikou. 

 V současné době tzv. velká městská i 
obvodní sportovní komise projednávají 
zásady koncepce sportování na území 
města a obvodů. Rekreační či po-
lo/profesionální sportování je nedílnou 
součástí zdejšího života. Doubravecké 
listy ve spolupráci s Komisí pro sport a 
prevenci kriminality proto přicházejí za 
občany s dotazníkem, který by měl na-
povědět, jaké mají obyvatelé čtvrtého 
obvodu sportovní preference. 

Nejde však pouze o sportovní nýbrž i 
územní politiku. Sportovní komise bude 
přihlížet nejen k výsledkům  preferencí  
v oblastech sportu, bude též muset vyti-
povat vhodné lokality pro sportovní prv-
ky tak, aby byly pro rekreační, volnoča-
sové či poloprofesionální sportování do-
stupné z obývaných zón a zároveň vyvá-
ženě rozmístěny. Čtenáři se proto dává 
možnost v dotazníku přiřadit k vybrané-
mu sportovnímu odvětví i preferovanou 
lokalitu. Koncepce sportu totiž nebude 
jen dokumentem o sportování, ale bude i 
jakýmsi územně rozvojovým vodítkem 

pro investiční činnost samospráv, tzn. jak 
místního tak i tzv. velkého zastupitelstva.  

Čtenář, který se ankety zúčastní, vy-
bere v dotazníku nejvýše pět možností a 
zakroužkuje jejich pořadová čísla. Takto 
upravený dotazník vhodí do schránky 

umístěné u podatelny v přízemí doubra-
vecké radnice. Hlasovat v anketě lze do 
středy 4. července 2007. Špatně ozna-
čené dotazníky budou z vyhodnocování 
vyřazeny. Na rozdíl od minula se nelze 
do této ankety zapojit elektronicky.

Doubravečtí si nepřejí mešity ve městě 
Třetí anketa Dobraveckých listů, která byla vyhlášena v březnovém 

čísle, má svůj výsledek. Na otázku, zda se mají učinit 
opatření k regulaci výstavby z náboženských důvodů, 

aby se dalo předejít vybudování mešit na území 
města, odpovědělo platně 122 respondenti 
z celkových 132 hlasů. 

112 respondentů odpovědělo kladně, 
záporně se vyjádřilo 10. Názorové klima se 
tak na toto téma jeví zřetelně.  Zavedení 

regulativu si přeje většina občanů, v čemž se zdejší 
populace neliší od veřejného mínění v jiných městech. 

(kp) 

Na radnici plánují nový sběrný dvůr 
Doubravecký obvod si vytyčil záměr 

vybudovat druhý sběrný dvůr. Umístěn 
by měl být na městském pozemku č. 
12665/1 v katastru Plzeň 4.  

Na celé území ohraničené ulicemi Ja-
teční a Doubravecká zpracovala Správa 
veřejného statku studii o využití areálu 
pro své zázemí a sběrný dvůr městského 
obvodu. Sběrný dvůr by měl být tvořen 
zpevněnou manipulační plochou o veli-
kosti 2 418 m2 s vjezdem a vstupem 
z Jateční třídy. 

V plánu investic je od dubna zahrnu-
to vytvoření projektové dokumentace ve 
výši 150 tisíc korun. Celému projektu 

poskytuje potřebnou administrativní po-
moc i Regionální rozvojová agentura, 
protože se městský obvod připravuje po-
dat žádost o příspěvek ze strukturálních 
fondů EU. Zda se Doubravce a agentuře 
podaří získat prostředky z operačního 
programu životní prostředí, zatím nelze 
s jistotou potvrdit, nicméně na potřebné 
dokumentaci se pracuje. 

Proč potřebuje obvod druhý sběrný 
dvůr vysvětluje vedoucí odboru životní-
ho prostředí ÚMO Plzeň 4 hlavně snahou 
motivovat občany a navýšením kapacity. 
„Obecně platí, že na každých 14 tisíc 
obyvatel by měl existovat jeden sběrný 

dvůr,“ říká Ing. Jiří Pouba. A doplňuje: 
„Naší snahou je přimět občany odkládat 
odpady na místa tomu určená a tento 
dvůr bude schopen přijímat všechny dru-
hy odpadů.“ Odkládat sem bude možné 
např. elektrospotřebiče, motorové oleje, 
obaly znečištěné škodlivinami, pneuma-
tiky, akumulátory, barvy, chemické lát-
ky, dřevo, kovy, plasty, papír, sklo, tex-
til, bioodpad, stavební odpad atd. Dvůr 
bude vybaven místy pro parkování.   (kp) 

DOTAZNÍK 
Které prvky preferujete a do které lokality byste si je přáli umístit? 

 Prvek Lokalita 

1. stolní tenis ………………………………………… 

2. tenis/badminton ………………………………………… 

3. motokáry/cyklokros ………………………………………… 

4. kopaná ………………………………………… 

5. hokejbal apod. ………………………………………… 

6. skateboard/in-line ………………………………………… 

7. volejbal, nohejbal, vybíjená ………………………………………… 

8. košíková, házená ………………………………………… 

9.  umělá ledová plocha ………………………………………… 

10. bazén/vodní park ………………………………………… 

11. umělá pláž/beach volejbal ………………………………………… 

12. jiný………………………… ………………………………………… 

U Vámi vybrané varianty zakroužkujte pořadové číslo, nejvýše však 5 možností. 
K vybraným variantám připište lokalitu, kterou preferujete pro umístění prvku. 



Poděkování za pomoc 
Dne 12. dubna 2007 po 18. hodině 

na zastávce trolejbusové linky č. 10 (Ke 
Špitálskému lesu) omdlela moje dcera. 
Díky včasné a ochotné pomoci starší pa-
ní, která celou dobu držela postiženou, a 
díky paní s dítětem, která svým mobilem 
přivolala záchrannou službu, jsme tuto 
situaci zvládli. Proto chci těmto hodným 
ženám vyslovit poděkování touto cestou. 

Zároveň bych byla ráda, kdyby se 
ozvaly a já jim mohla osobně poděkovat 
za sebe a za dceru. Telefonní číslo ne-
chávám v redakci. N. M. 

(kontakt v redakci) 

Projekt skateparku  
zastupitelé pozastavili 

Zastupitelé chtějí na svém území 
sportovní zázemí pro skateboardisty, ně-
co na způsob takového, jaký je situován 
na Malostranské tř. na Slovanech. 

Problém je ovšem, kam s ním, proto-
že areál Na Lopatárně by možná byl 
vhodný z hlediska dostupnosti pro oby-
vatelstvo, ale z právního už to tak růžové 
není. Proto březnové zastupitelstvo re-
vokovalo své lednové rozhodnutí a vy-
ňalo akci z plánu investic na letošní rok. 

Protože zastupitele dlouhodobě trápí 
žalostný stav unikátního sportovního 
areálu, iniciovali městu podnět k odkupu 
pozemků v lokalitě Lopatárny od někte-
rých vlastníků. Přestože je vše ve fázi 
s velmi nejistým výsledkem, právě 
úspěšná aktivita obce může podle někte-
rých pozorovatelů ze sportovní komise 
zastavit trvalý úpadek této oblasti na 
břehu řeky Úslavy. Ztroskotá-li aktivita 
města, které na tamní situaci nemá žádný 
podíl, patrně ustane rozvoj tohoto území 
i v dalších letech.  (kp) 

Sokoly na Letné čeká rok s několika významnými výročími 
V letošním roce si všichni sokolové při-

pomínají 145. výročí založení své tělocvičné 
organizace. Navíc pro TJ Sokol Plzeň – Letná  
bude tento rok plný dalších výročí. Jednota na 
Letné byla založena v roce 1912, tedy před 95 
lety. A významná jubilea budou mít též ně-
které sportovní oddíly působící v této jednotě. 
Nejstarší z nich je oddíl kopané, který si bude 
připomínat 90. výročí založení původního 
Letenského SK, dále oddíl odbíjené si připo-
mene 80. výročí svého založení a nejmladším 
jubilantem je oddíl nohejbalu, který byl na 
Letné založen před 35 lety. Pro úplnost uvá-
díme, že zde zaujímá významné místo také 
oddíl šachový, který bude mít kulaté výročí – 
55 let v příštím roce.  

Všechna tato výročí jsou jistě důvodem 
k zamyšlení a připomenutí událostí slavných, 
ale někdy i tragických. Proto se koncem toho-
to roku uskuteční vzpomínkový večer. Proto-
že však nechceme pouze vzpomínat, na po-
čest uvedených výročí uspořádají všechny 

oddíly Letenských v průběhu celého roku ně-
kolik tělocvičných, sportovních i společen-
ských akcí. Rádi bychom touto formou in-
formovali doubraveckou veřejnost o tom, ja-
ký Sokol v Plzni na Letné je dnes a jak si ve-
dou jeho jednotlivé složky.  

V současné době má Sokol - Letná 407 
členů, z toho 144 tvoří mládež. Základem 
Sokola byl a stále je Odbor sokolské vše-
strannosti, který umožňuje všem zájemcům, 
kteří nemají příliš velké sportovní ambice, 
aby si přiměřeně svému věku zacvičili. Orga-
nizujeme proto cvičení pro předškolní děti, 
pro rodiče s dětmi, pro žáky i žákyně, pro 
mladší i starší muže a ženy. Všechny tyto 
složky využívají moderní pohybové metody. 
Mládež provozuje různé hry, u žáků je nyní 
velice atraktivní florbal, muži si rádi zahrají 
rekreačně volejbal, nohejbal, či košíkovou, 
mladší ženy si oblíbily  aerobik a starší ženy 
zase využívají prvky jógy a podobné zdravot-
ní cviky. Je snad symbolické, že právě ti 

nejmladší (skupina dětí s rodiči) a nejstarší 
(muži a ženy v seniorském věku) reprezento-
vali naši jednotu při vystoupeních na XIV. 
všesokolského sletu v roce 2006. 

V rámci oslav uspořádal Sokol – Letná na 
přelomu května a června několik turnajů, 
zejména ve florbalu, aerobiku, odbíjené a ša-
chu. V posledním květnovém dni se uskuteč-
nil tradiční „Den dětí“. Děti se mohly účastnit 
nejrůznějších soutěží a k vidění byla mimo 
jiné indiánská vesnička a veřejnosti bylo zpří-
stupněno i dopravní hřiště sousední mateřské 
školy. 

Koncem června a na podzim čekají leten-
ské fotbalisty turnaje v kopané, ve druhé po-
lovině roku se uskuteční nohejbalová a ša-
chová klání. Všechny podrobné informace o 
akcích letenských sokolů naleznete na webo-
vé stránce www.sokolplzenletna.org jakož i 
na vývěsních skříňkách na Masarykově tř. u 
pošty nebo v sídle jednoty. 

(red.) 

NÁZOR 
Tajná dohoda mezi Rapidem a MO 4 neexistuje 

Se zájmem jsem si v minulých 
Doubraveckých listech přečetl článek za-
stupitele pana Bc. Michala Chalupného. 
Rád bych na tento článek reagoval, pro-
tože vedle nepřesných informací obsaho-
val více i méně přímá napadení sportov-
ního klubu SK Rapid, proti kterým bych 
se chtěl jako jeho předseda ohradit. Pře-
dem zdůrazňuji, že nekopu za žádnou po-
litickou stranu ani proti ní a ani nechci 
plakat nad tím, že se Skatepark v areálu 
našeho klubu za obvodní peníze budovat 
nebude. 

Článek pana bakaláře Chalupného byl 
naplněn narážkami na existenci tajných 
dohod mezi SK Rapid a vedením 
doubravecké radnice. Obsah těchto do-
mnělých dohod pak pan Chalupný na-
značoval ironizujícími uvozovkami a vý-
razy „přiměřený zisk“ či „skrytá“ dotace. 

Mezi SK Rapid a vedením ÚMO Plzeň 4 
žádná tajná ani netajná dohoda neexisto-
vala. SK Rapid nabídl vhodný prostor 
pro realizaci Skateparku a zpracoval stu-
dii, jak by mohl Skatepark vypadat a jak 
by byl v jeho areálu situován. Zpracování 
studie majitelem pozemku jako součást 
této nabídky mi připadá na rozdíl od pana 
Chalupného spíše logické než úsměvné – 
naznačující nějakou nekalost.  

Jednání skončila v okamžiku, kdy SK 
Rapid odmítl akceptovat podmínku, ze 
které naopak MO Plzeň 4 neustoupil a 
která spočívala v převodu pozemků pod 
uvažovaným Skateparkem do vlastnictví 
města. To, že se Skatepark v areálu SK 
Rapid budovat nebude, mne sice mrzí, 
ale alespoň je to důkazem toho, že napa-
dané, předem dohodnuté, profity neexis-
tovaly.  

Ale chtěl bych se kajícně přiznat k tomu, 
že pokud by se Skatepark v areálu SK 
Rapid vybudoval a SK by se podílel na 
jeho provozu a údržbě, úhradu za tyto 
činnosti SK Rapid očekával. Pokud snad 
pan Chalupný nemyslel slova o přiměře-
ném zisku ironicky a vadí mu takový 
způsob spolupráce z principu, pak mu 
přeji hodně úspěchů (a zájemců do výbě-
rového řízení) při hledání partnera, který 
pozemek pro vybudování Skateparku da-
ruje a zajistí potom jeho provoz a údržbu 
zdarma. 

Závěrem bych chtěl ještě reagovat na na-
rážku o akcích Z a zpoplatnění užívání 
sportoviště Rapidu pro veřejnost. Nebudu 
dlouze rozebírat akce Z ani to, že SK Ra-
pid není podnikatelským subjektem, ale 
občanským sdružením, které vedle své 
hlavní činnosti (věřím, že také veřejně 
nemálo prospěšné) dotovalo dlouhou do-
bu možnost sportování veřejnosti 
z členských příspěvků svých členů. 

Rád bych ale upozornil na nezvratitelnou 
skutečnost, že provoz a údržba čehoko-
liv, ať je to sportoviště nebo třeba diva-
dlo a ať už to bylo vybudováno v akci 
Z nebo Y něco stojí a to něco musí někdo 
zaplatit. A když to nemá být ten, kdo 
užívá, tak to musí být buď veřejnost, 
hodně milující sponzor nebo my všichni 
prostřednictvím zmíněných peněz vybra-
ných na daních nebo obecních poplat-
cích, jako je tomu například u sportovní-
ho areálu městského obvodu Plzeň 2, kte-
rý je s naším areálem často srovnáván.  

Ing. Martin Štaif 
předseda SKP RAPID SPORT 



Doubravka opět 
patřila cyklistům 

8. května se u svatého Jiří v Plzni- 
Doubravce uskutečnil druhý ročník 
ČSOB Pojišťovna cyklomaratonu údolím 
Berounky. Na startu se sešlo více než 220 
cyklistů, kteří jeli na trase z Doubravky 
k Boleveckým rybníkům a dále 
k Hromnickému jezírku. Zpět ke sv. Jiří 
se vraceli údolím řeky Berounky. Tento 
závod za krásného jarního počasí byl po-
řádán ve spolupráci s městským obvodem 
Plzeň 4, patronem maratónu se stal sta-
rosta JUDr. Hynek Brom. Mezi další 
partnery závodu patřily společnosti LE-
KOV a DYBS stavební firma. Všem dě-
kujeme za podporu tohoto závodu.  
A protože se cyklistům na Doubravce lí-
bí, tak se koncem září opět ke sv. Jiří sje-
dou nejlepší čeští cyklokrosaři na již tra-
diční cyklokros, který je součástí Národ-
ního poháru. (pš)  

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 
funguje i adresa elektronické pošty 

doubravecke.listy@centrum.cz. 
Zájemci o placenou inzerci v Doubravec-
kých listech mohou také využít této adre-
sy, více informací u tajemnice Komise 
prezentace tel.: 378 036 616 nebo 378 
036 610. Datum uzávěrky viz tiráž. 

Chlumek se konečně dočká kanalizace 
Malá osada nad Berounkou má potenciál dalšího rozvoje území 

Malou část mezi Bukovcem, vrchem 
Chlum a řekou Berounkou čeká nová bu-
doucnost. Kromě kanalizace plánuje 
doubravecká radnice další rozvoj na prv-
ní pohled zapadlého místa. 
Zastupitelstvo na svém mimořádném za-
sedání rozhodlo, že nejmenší část vedená 
v územním plánu jako bydlení venkov-
ského typu získá kanalizaci. Na léta od-
kládaný projekt se totiž našlo finanční 
krytí, a tak zastupitelé vyčlenili v obvod-
ním rozpočtu 15 milionů korun na tuto 
akci. Chlumek byl v minulosti pod rozli-
šovací schopnost velké radnice, takže až 
po výměně vedení magistrátu na podzim 
loňského roku se z něj podařilo získat 
potřebné prostředky. V tuto chvíli je jas-

né, že půjde o nejnákladnější investici 
tohoto roku. Na novou kanalizaci by se 
místní mohli začít připojovat příští rok. 
Počítat lze s dalším rozvojem území. 
„Odkanalizování a přeložka železnice do 
tunelu pod Chlum umožní obci rozvoj 
na dalších plochách,“ říká Pavel Netolic-
ký ze zastupitelstva 4. obvodu. „Jakmile 
se splní tyto dvě podmínky, zvýší se 
hodnota tamních pozemků, může to být 
efekt jako v případě Švabin,“ doplňuje. 
Podle něj totiž samospráva s žádným roz-
šiřováním průmyslu nepočítá, proto bude 
lokalita atraktivní pro bydlení. 
Chlumek je malá osada v katastru Bukov-
ce, obsluhovaná linkou MHD č. 28. Ti, 
kteří nepamatují tamní papírnu, možná o 

jeho existenci ani nevědí, 
protože je schovaný za 
doubraveckou přírodní 
dominantou, kterou je ko-
pec Chlum. V roce 2006 
podpořilo Ministerstvo in-
formatiky projekt rozšíření 
širokopásmových infor-
mačních technologií do 
Chlumku. Díky občanské-
mu sdružení PilsFree, které 
projekt zrealizovalo, sem 
vysokorychlostní infor-
mační dálnice dorazila dří-
ve než kanalizace.  (kp) Přes 220 závodníků zaplnilo startovní pole cyklomaratonu.

V září se ke sv. Jiří sjedou nejlepší čeští cyklokrosaři. 



Skatepark a Rapid

Provoz mateřských 
škol o prázdninách 
V období letních prázdnin bude zajiš-

ťován prázdninový provoz mateřských 
škol ve čtvrtém obvodě pouze v měsí-
ci červenci, kdy bude otevřena 57. mateř-
ská škola v Lobzích, Nad Dalmatinkou 1, 
která byla pro rok 2007 určena jako 
sběrná mateřská škola pro MO Plzeň 4. 
Dostupná je z MHD č. 13 a 30.  

V měsíci srpnu budou uzavřeny 
všechny mateřské školy v obvodě. Rodi-
če, kteří potřebují umístit dítě i během 
srpna, mohu využít jiného zařízení, které 
tuto službu během prázdnin poskytuje, 
zejména Dětského stacionáře při Nemoc-
nici u Sv. Jiří, nebo se informovat 
v sousedních městských obvodech, ve 
kterých školkách počítají se srpnovým 
provozem. (pš) 

Semafory na Masa-
ryčce nepřibudou 
Delší dobu se uvažovalo o světelné 

signalizaci na křižovatce ulic Na Kovár-
ně a Masarykova. Na březnovém zasedá-
ní, kde se projednával stav registru inves-
tičních požadavků, byl ze seznamu defi-
nitivně vyškrtnut záměr na vybudování 
světelné signalizace na této křižovatce. 
Z podnětu zastupitele Chalupného se no-
vě do registru zařadí úprava parkovacích 
stání Dlouhá 24 – 34. 
Z registru byl vypuštěn sběrný kanali-
zační řad a horská vpusť Křivá, a to z 
důvodu realizace Útvarem investic města
Plzně. 
Některé akce čekal výmaz též z důvodu 
realizace soukromými investory či vlast-
níky nemovitostí. Takto vznikl např. ka-
nalizační sběrný řad pod Chlumem na 
Zábělské 79 - 91.  (kp)

DISKUSE 
V tomto čísle máte možnost si přečíst 

reakci pana ing. Martina Štaifa na můj 
předcházející článek, týkající se záměru 
vybudovat Skatepark v areálu „Lopatár-
ny“. Dovolím si proto několik upřesňují-
cích informací. 
Nebudu polemizovat nad tvrzením o neexis-
tenci tajné dohody mezi vedením ÚMO 4 a 
SKP Rapid. Jestliže tato dohoda existovala 
v důvěrné podobě, stěží její existenci někdo 
z účastníků potvrdí. Obzvláště poté, co pod 
tlakem zastupitelů, vedení radnice na svůj 
původní záměr rezignovalo. Dále bych 
chtěl pana Ing. Štaifa upozornit na zjevný 
rozdíl mezi jeho tvrzením a tím, jak byl zá-
měr prezentován zastupitelstvu. To totiž 
bylo informováno o tom, že iniciativa 
k výstavbě vznikla u pana starosty, nikoli že 
SKP Rapid Sport podal nabídku k výstavbě 
ve svém areálu. Takže jestli tomu tak neby-
lo, není na mně, abych se omlouval…  
Přístup můj a i ČSSD v obvodě je takový, 
že sportoviště mají být v co největší míře 

bezplatně přístupná sportující a sportovní 
veřejnosti. Pozemky, které spravuje SKP 
RAPID SPORT, nejen že vznikly, jak ironi-
zuje pan inženýr Štaif, v rámci „akce 
Z nebo Y“, navíc byly státem převedeny na 
stávajícího vlastníka, podle mně dostup-
ných informací, bezplatně. To už by mohlo 
alespoň morálně SKP RAPID SPORT za-
vázat ke větší vstřícnosti vůči veřejnosti. 
Chci pana předsedu ubezpečit, že nejsem 
nepřítelem SKP RAPID SPORT a velmi 
bych si přál místo konfrontačních článků 
spíše jednat. Dokážu si představit, že obvod 
bude peněžně kompenzovat možnost bez-
platného přístupu pro veřejnost na sporto-
viště Na Lopatárně. Samozřejmě je o tom 
nutné jednat nejen s vedením radnice, ale s 
celým zastupitelstvem a i s občany obvodu. 
A abych byl spravedlivý – iniciativa 
k zastavení realizace Skateparku na sou-

kromém pozemku sice vznikla u ČSSD, ale 
bez podpory většiny zastupitelů napříč po-
litickým spektrem by zřejmě vedení radnice 
svůj záměr vystavět Skatepark na soukro-
mých pozemcích nepřehodnotilo.  
Mohu také slíbit, že na realizaci projektu 
Skateparku, tentokrát na pozemcích města, 
se pracuje. Jestli vše dopadne dobře a já 
v to doufám, tak nejen že Skatepark bude, 
ale bude na úrovni, která umožní konání 
mezinárodních soutěží. Také realizace re-
kreačního bazénu, ať již jako rekonstrukce 
stávajícího na „Lopatárně“ nebo případná 
nová výstavba v jiné, vhodné, ale pořád 
obvodní lokalitě, je nadále prioritou řady 
zastupitelů obvodu. Navíc má i výraznou 
podporu u pana primátora města Plzně 
Ing. Pavla Rödla. Proto by se tato témata 
neměla vnímat jako prostředek politického 
boje. Ale o tom snad někdy příště. 

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

Nábory do kroužků a kurzů v D-klubu od září 
Od 3. září 2007 vždy v pondělí – pá-

tek od 9.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hod. 
se konají nábory do kurzů a kroužků v D-
klubu pro děti a dospělé. 

Pro děti se připravují: 
1. Klub Hvězdička – ten je určen pro děti 
od 2 – 4 let s rodiči. Výtvarná výchova, 
hry, pohyb, zpěv, divadlo. 
2.Klub Sluníčko – určen pro děti od 3 – 6 
let. Výtvarné, hudební, literární a pohy-
bové zaměření. 
3. Pohybové hry – od 2 do 6 let s rodiči. 
Společné hry, pohyb, písničky. 
4. Taneční kroužek – od 4 do 6 let. Vše-
stranné rozvíjení pohybových schopností. 
5. Písničky u klavíru – od 4 do 6 let. Hu-
dební příprava, hlasová příprava, hra na 
Orfeovy nástroje. 
6. Zobcová flétna – od 5 do 13 let. Pro 
začátečníky a pokročilé. 
Kroužky skupinové výuky: 
1. Výtvarný kroužek – od 6 let. Tradiční i 
netradiční výtvarné techniky. 
2. Asijská bojová umění – od 7 let. Pro 
začátečníky a pokročilé. 
3. Klub deskových her – od 8 let.  

4. Moderní tanec – od 8 let. Disko tance 
a další taneční trendy. 
6. Dívčí klub – od 8 let do 10 let. Ruční 
práce s různým materiálem, výroba zají-
mavých maličkostí. 
7. Kytara – od 10 let. Pro začátečníky i 
pokročilé. 
8. Klub módních doplňků – od 11 do 15 
let. Zhotovování rozmanitých dárků, 
šperků apod. 

Pro dospělé se připravují: 
1. Orientální břišní tanec. Pro začáteční-
ky i pokročilé. 
2. Jóga. Cvičení pro ozdravění celého 
těla a mysli. 
3. Studio pro ženy. Všestranný pohyb, 
cvičení s míči, overball. 
4. Dámský klub. Zaměřen na ruční práce 
– paličkování, vyšívání apod. 
5.Výtvarný klub. Základy kresby, malby 
a grafiky. Vhodné pro zájemce o studium 
SŠ a VŠ uměleckého zaměření. Příprava 
na talentové zkoušky. 
6. Klub deskových her pro dospělé. Tra-
diční i netradiční stolní hry. Informace a 
přihlášky:

 D-klub, A. Šilhánková, Zábělská 54B, tel./fax: 377461173 

Pro výpis z rejstříku do Stehlíkovy ul. 
Od konce března je v provozu poboč-

ka rejstříku trestů v přízemí budovy 
Okresního soudu Plzeň – sever ve Stehlí-
kově ulici. Lidé již nebudou muset čekat 
na výpis z rejstříku trestů několik týdnů 
nebo pro něj jezdit do Prahy. Fyzickým 
osobám vydá plzeňské pracoviště na zá-
kladě předložené žádosti opatřené kol-
kem výpis na počkání. 
Plzeňská pobočka, kterou zprovoznilo 
ministerstvo spravedlnosti, je třetí 

v pořadí po Brně a Ostravě. Snahou mi-
nisterstva je, aby ve větších krajských 
městech byly výpisy z rejstříku trestů vy-
dávány občanům přímo bez nadbytečné 
korespondence. 
Občané ,mohou využít služeb plzeňské 
pobočky vždy v ponělí a úterý od 8 do 15 
hodin, ve středu od 8. do 17. hodiny, ve 
čtvrtek a pátek mezi 8. a 15. hodinou. 
Dostupné z MHD č. 16 - Dobrovského. 

(red.)



Nadprůměrná úspěš-
nost žáků 14. ZŠ 

V únoru se ve všech krajích ČR usku-
tečnil projekt, jehož cílem bylo zhodnotit 
úroveň vzdělání žáků 9. ročníků ZŠ a od-
povídajících ročníků gymnázií. Testy z ma-
tematiky, českého jazyka a z obecných do-
vedností připravilo Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání CERMAT. 
Z osvědčení o dosažených výsledcích jed-
noznačně vyplývá nadprůměrná úspěšnost 
žáků 9. tříd 14. ZŠ v Zábělské ulici. Ve 
srovnání se žáky v ČR a potažmo z kraje se 
ve všech testech úspěšnost žáků 14. ZŠ 
opět výrazně projevila v matematice, čes-
kém jazyce a obecných dovednostech. 
V dovednostech z českého jazyka byla do-
konce o 7 % vyšší, než je 56 % celostátní 
průměr. Stejně jako při loňském testování i 
letos dosáhl jeden ze žáků v testovaném 
oboru 100 % úspěšnosti. 
 Mgr. Anna Čečilová, 14. ZŠ

Geografický portál města Plzně pro veřejnost
http://gis.plzen-city.cz

S kytarou vzpomněli na písničkáře Kryla 
Minulý měsíc se v prostorách 28. ZŠ 

v Rodinné ulici uskutečnil písňový recitál 
nazvaný „Karavana Karla Kryla“. Hlav-
ními interprety byl zástupce ředitelky 
Michal Zoubek s přáteli Janem Hosne-
dlem a Petrem Křížem. Všichni tři páno-
vé s chutí a úsměvem zpívali známé i 
méně známé písničky Karla Kryla, ke 
kterým vyladili i kytarový doprovod. Se 
zpěvem pomohla paní učitelka Eva Jí-
chová a dvěma písněmi také pěvecký 
sbor 28. ZŠ. 

Písničky Karla Kryla doprovázely 
nejen kytary a zpěv, ale také fotografie 
známého písničkáře, vytvářející průřez 
jeho životem a dílem. Mluveným slovem 
vstoupily do programu žákyně 9. třídy 
Adéla Buriánková a Katka Cemperová, 
které seznámily návštěvníky s nejdůleži- 

tějšími okamžiky v životě Karla Kryla a 
zarecitovaly úryvky básní ze sbírky Po-
chyby a 17 kryptogramů na dívčí jména. 

Organizátory akce jistě mile překva-
pil poměrně vysoký počet posluchačů. 
Všichni odcházeli spokojeni a s přesvěd-
čením, že by se v kytarových dýcháncích 
mělo pokračovat. 

V tradičním čase poslední středy v 
měsíci se mohou všichni, kteří se chtějí 
pobavit i něco dozvědět vypravit do naší 
školy znovu – 30. května na pořad Kouz-
lo chemie nebo se 27. června zaposlou-
chat do vyprávění o národním parku Šu-
mava v pořadu Šumava známá i nezná-
má. Vstup na všechny přednášky a pořa-
dy je zdarma.   
 Mgr. Ludmila Petráková 

 28. ZŠ 

Sparťan v Plzni potvrdil vedoucí 
postavení v cyklistickém seriálu 

Dobré počasí 16. května bylo 
garantem vynikajícího a rychlého 
závodu ve sportovním areálu 
SKP RAPID SPORT.  Osmdesá-
tičlenný peloton jezdil pohroma-
dě celých 20 km. V hromadných 
spurtech dominoval Jiří Nesveda 
(AC SPARTA PRAHA). Na 22. 
km nastoupil do úniku další spar-
ťan Zdeněk Křížek a společně 
s Radkem Procházkou (CK Kra-
lovice) se začali rychle vzdalovat 
pelotonu, ve kterém se pomalu 
rozjížděl po cyklokrosové sezoně 
i Kamil Ausbuher (CK Podbořa-

ny). Po 15 km si uprchlíky dojela 
čtveřice Nesveda, Spěšný Milan 
(Merida), Hačecký Martin (ASC 
Dukla Praha) a Dostál Jan (ASO 
Dukla Brno). Skupinka začala 
spolupracovat a náskok si ještě 
zvýšila. Posledních 8 km před 
cílem odskočil ze skupinky Ha-
čecký, díky úniku vyhrál i po-
slední dvojnásobně bodovaný 
spurt. To mu však stačilo pouze 
na 4. místo celkového bodování. 
Soutěži aktivity Hervis – sports 
prestige tentokrát vévodil „duk-
lák“ Pavel Šubrt. 

 

Venkovní učebnu s jezírkem otevřela 28. ZŠ v Rodinné ul.
s přispěním nadačního fondu Zelený poklad a Lesů ČR. Slavnostní
otevření proběhlo koncem března za účasti správní rady nadačního
fondu, zástupců města, kraje a učitelů s žáky. 

Žáci ze školy v Plzni - Újezdě se zapojili do zajímavého projektu -
Amatérský Chotěšov 2007. Ten umožňuje vystavovat výtvarníkům
amatérům v prostorách kláštera a rozšiřuje tak návštěvníkům pro-
hlídku o další místnosti a chodby. Letos na téma „Jak se žilo dříve.“ 
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