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Vážení spoluobčané,
Pomalu končí letní období, čas
prázdnin a dovolených, a nastává opět
doba, kdy se chod ve většině rodin
dostává do“normálních kolejí“. A tak
je vhodná doba zorientovat se, co se
nového v naší nepřítomnosti událo,
případně co nového nás v nejbližší
době čeká. Věřím, že toto nové vydání
Doubraveckých listů přispěje k tomu,
že budete mít nové informace o dění
ve Vašem obvodě, případně Vás tyto
informace budou inspirovat k novým
podnětům ke zlepšení každodenního
života na Doubravce.
My jsme se snažili využít těchto
měsíců mimo jiné k přípravě a realizaci několika stavebních akcí.
V měsících květnu a částečně
v červnu jsme postupně realizovali
výměnu nevyhovujících oken v budově
našeho úřadu. Stavební práce probíhaly za plného provozu úřadu a ti
z Vás, kteří v té době potřebovali využít jeho služeb, se museli vyrovnat
s nutnými organizačními opatřeními.
Díky dobré organizaci a pochopení
z Vaší strany proběhla celá akce bez
komplikací, za což i Vám patří dík.
Mezi další stavební zakázky, které
jsme v letních měsících realizovali,
patří výměna oken v budově 6. MŠ v
Republikánské ulici a rekonstrukce
pavilonu 57. MŠ v ul. Nad Dalmatinkou, aby školka mohla uspokojit zvýšený zájem rodičů o umístění svých
dětí od září tohoto roku.
Současně připravujeme zejména
další dvě investiční akce – realizace
nástavby 2 pavilonů 64. MŠ v ul. Pod
Chlumem a vybudování dlouho slibovaného odkanalizování Chlumku do
Bukovce tak, aby obě stavby mohly být
zahájeny ještě na přelomu léta a podzimu tohoto roku.
Připravují se i další akce, m.j.
k posílení a zkvalitnění služeb mateřských škol, rekonstrukce chodníků a
zeleně atp., ale o tom až příště.
Přeji Vám, abyste se odpočatí po
dovolené vrátili do těch „normálních
kolejí“ co nejsnáze a aby Vás ty koleje
vedly tím správným směrem – a to je
ten, který si sami budete přát.
Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta

Obslouží MHD i Revoluční ulici?
Blokový objezd MHD zahrne více území za méně vozokilometrů
Veřejná doprava by měla v budoucnu
obsluhovat i Revoluční ulici a její okolí.
Vyplývá to z usnesení doubraveckého
zastupitelstva, které v červnu obohatilo
tzv. Registr investičních požadavků MO
Plzeň 4 o akci, která přivede do Revoluční ulice městskou hromadnou dopravu
(MHD).
Námět, aby vznikla v Revoluční ulici
jednosměrná trolejbusová trať a dvě zastávky, první u křižovatky Revoluční/Rokycanská a druhá u Revoluční 56A,
prošel již úspěšně několika čteními. Po
souhlasném stanovisku rozvojové komise návrh podpořila obvodní rada a poté i
zastupitelstvo.
Nyní se bude ještě zkoumat proveditelnost, všechna pro i proti pro veřejnou dopravu. Předkladatel Pavel Netolický věří,
že výhody převažují: „Cílem je obsloužit
veřejnou dopravou hluché místo v okolí
křižovatky
Revoluční-RokycanskáDítětova, Živnostenskou a Republikánskou ulici, dále ulici Nad Úslavou a
zmenšit
docházkovou
vzdálenost
k Divadlu Alfa či 28. ZŠ.“ Akce má vést
ke zatraktivnění veřejné dopravy do Lobez, protože v opačném případě by se
podle předkladatele lobezský trolejbus
nemusel vyhnout negativním dopadům
úsporných opatření, jak doplňuje: „Je
třeba přilákat více cestujících do trolej-

busů a nejlépe z dalších lokalit, aby četnost spojů byla udržitelná; poloprázdným
trolejbusům v úseku z centra do Lobez
totiž nebudou na městě dlouhodobě nečinně přihlížet.“

Blokový objezd novinkou
Vybudování jednosměrné trolejbusové tratě od Rokycanské přes Revoluční
do stávající stanice v ul. Pod Vrchem by
mohlo přijít podle hrubých odhadů na 5
milionů korun.
Přeložka dá vzniknout blokovému objezdu, kterým by trolejbusy projížděly. Na
dvou nových zastávkách v Revoluční ul.
a zbývajících nynějších by obsluhovaly
celé sídliště. Linka by tak měla jen jednu
konečnou, s největší pravděpodobností u
centrálního autobusového nádraží.
Obslouženo by tak bylo více území za
méně vozokilometrů, protože úsek Revoluční ul. je kratší než směr Pietas – Pod
Vrchem. Díky tomu provoz nové linky
vyjde dopravce levněji.
V případě realizace se blokový objezd
v Lobzích stane novinkou v plzeňské
MHD. Tento typ obsluhy suburbanizovaných celků je však běžný v mnohých
českých městech i v zahraničí. Blokové
objezdy jsou typické pro veřejnou dopravu např. ve Zlíně, Mostě, Liberci, Jihlavě
a dalších.
(kp)

Jednosměrná trolejbusová trať se dvěma novými zastávkami v Revoluční ul. dotváří blokový
objezd MHD v Lobzích. Nová linka obslouží větší území a zkrátí docházkové vzdálenosti. (pn)

Občané mohou do pojišťovny i na Doubravce
Úroveň i množství služeb poskytovaných přímo na území MO Plzeň 4 se rozšíří.
Přiblížit své agendy občanům se rozhodla Česká pojišťovna. Ti, kteří pojišťovnu navštěvují, doposud museli cestovat až na náměstí Republiky. Od léta však
na Letné funguje její nové obchodní místo. Přepážka ve Spolkové ulici je návštěvníkům k dispozici v pracovních
dnech od 9 do 17 hod. a poskytne veškeré
standardní služby.
(pr)

Česká pojišťovna, a.s.
312 00 Plzeň 4
Spolková 169/27
Tel. : 377 222 167

Rada linku nepřeložila
Rada města Plzně na sklonku května
pod tlakem druhého a osmého plzeňského obvodu nevyhověla návrhu 4. obvodu
na návrat trolejbusové linky č. 13, jak si
přáli občané, z Americké tř. na Anglické
nábřeží, kudy projížděla před uzavřením
mostu U Jána krátce po povodních z roku
2002. Až do rekonstrukce Americké třídy
by se s trolejbusovými linkami nemělo
hýbat.
Návrh nepodporoval ani bývalý provozně
technický ředitel PMDP, a. s. Podle zdrojů obeznámených se situací v MHD byly
názory exředitele zavádějící.
(pn)

Městská policie v Doubravce radí, informuje a bilancuje
Městští strážníci ze služebny Doubravka v Rádiové ulici bilancovali 1. pololetí
roku 2007. I když Doubravka zůstává
klidnou plzeňskou čtvrtí, na nedostatek
práce si rozhodně stěžovat nemohou.
Nejvíce se lidé, i přes zvýšené postihy
v loňském roce, dopouštějí přestupků
v silniční dopravě. Zde je třeba zdůraznit,
že MP Plzeň disponuje dvěma odtahovými
vozidly, která hojně využívá i ve 4. obvodu. Strážníci proto apelují na občany, aby
neparkovali hlavně tam, kde by plechový
miláček tvořil překážku silničnímu provozu! Již tak citelná pokuta se ještě značně
prodraží o poplatek za odtah. Více hlídat je
třeba také plynový pedál, trend namátkových měření rychlosti pokračuje i letos. Že
není sporu o nebezpečnosti tohoto druhu
přestupků napovídají statistiky zbytečných
úmrtí a zranění, zaviněných přílišným spěchem.
Strážníci namátkově kontrolují očipování psů. Doubravečtí pejskaři jsou disci-

plinovaní v plnění povinnosti označit svého
psa čipem. Právě díky čipům se např.
urychluje návrat ztraceného psa k majiteli.
Se stejnou důsledností by ale lidé měli přistupovat i k dalším bodům příslušné vyhlášky, jako je nutnost mít v zastavěných
částech města psa na vodítku a rovněž
uklízet po svém chlupáči exkrementy. Uniformovaní strážci pořádku jsou oprávněni i
za tyto prohřešky udělit blokovou pokutu,
což se už mnohokrát stalo.
Za letních večerů a nocí přidělává vrásky na čelech strážníků i provoz barových a
restauračních předzahrádek a hluk s tím
spojený. Samozřejmě, žijeme-li ve městě,
nemůžeme očekávat v noci ticho, hluboké
jako na samotě. Občané Doubravky však
právem nejsou zvědaví na halekání a vyřvávání opilců. Městská policie je připravena na tyto excesy rázně reagovat, což již
v mnoha případech dokázala. Příkladem
mohou být technopárty ve Svornosti či ko-

rekce chování rozkurážené omladiny při
návratech z diskotéky v Červeném Hrádku.
Snad nejosobněji se postižených dotýkají majetkové přestupky a trestné činy,
obzvláště kapesní krádeže a krádeže věcí
z aut na parkovištích obchodních domů a
hypermarketů. Největší překážkou pachatelům těchto trestných aktivit nemohou být
jen preventivní kontroly exponovaných
míst prováděné v součinnosti městské a
státní policie, ale hlavně uvědomělé chování občanů samotných, kteří svou lehkomyslností nebudou lumpům jejich nekalé
rejdy usnadňovat.
Městská policie v Doubravce se snaží,
aby každý občan cítil, že strážník je jeho
přítel, připravený pomoci v nouzi. Zároveň,
by měl každý vědět, že překračovat zákon
není dobrý nápad ani kratochvíle a rozhodně se nevyplácí. Podporujme proto své
strážníky v jejich úsilí.
Karel Hais
velitel služebny MP v Doubravce

Stav mostu na Jateční tř. zatím nevyvolal jeho uzavření
Nemalé množství motoristů, kteří využívají během své cesty spojku na Severní předměstí či Roudnou vedoucí přes
most na Jateční třídě v Plzni, si může zatím oddechnout.
Most, po kterém projede denně 20 tisíc
vozidel, nebude ještě v tomto roce uzavřen. Vrcholí totiž přípravy provizorního
mostu, který zajistí v tomto úseku průjezd nad řekou Mží. Kraj, kterému silnice patří, chce předejít dopravnímu kolapsu, jenž by na navazujících komunikacích ve 4. městském obvodě s nejvyšší
pravděpodobností nastal, byla-li by Jateční zcela uzavřena.

Mostem, který letos slaví 92. narozeniny
projede každý den 19 657 vozidel. Sčítání z roku 2005 také ukazuje, že 2627 vozidel lze označit za těžká včetně autobusů MHD. Přestože byl v 80. letech opravován, hustá doprava v současné době
zhoršila výrazně technický stav této již
historické stavby.
Od ledna tohoto roku je most průběžně
monitorován snímači, které byly na konstrukci pevně nainstalovány. Jakmile se
však spustí opravy, bude muset být most
pro dopravu úplně uzavřen. Během roku
2008 vyroste vedle starého nový provizorní most, díky kterému zůstane Jateční
třída průjezdná. MHD by pak měla pro-

jíždět náhradní trasou přes areál Vodárny
Plzeň, a. s. Od počátku se Doubravečtí
totiž obávali, že pokud by byla Jateční
neprůjezdná, přetížil by se trychtýř
v podobě křižovatky s Rokycanskou u
Intersparu, nárůst dopravy by se nevyhnul ani spojce mezi Lobzy a Slovany.
Podle informací z Plzeňského kraje data
ze snímačů nepotvrdila, že by se stav
konstrukce nadále zhoršoval, a proto rekonstrukce mostu byla odložena. V budoucnu starý most nahradí zcela nová
komunikace, o které jste již na stránkách
Doubraveckých listů četli. Do té doby
bude doprava vedena po stávající komunikaci s provizorním mostem
(kp)

Čipujeme psy zdarma. Zde je seznam autorizovaných míst.
Zhruba dva a půl roku je již v účinnosti tzv. psí vyhláška, však tato praxe problémy celému rámci regulace psů ve městě
podle které se všichni psí mazlíčci, kteří jsou ve vlastnictví Pl- nepřináší. Úvahu, zda je to spravedlivé, ponecháváme na pozeňanů, musejí nechat označit čipem. Vyhláška o povinnostech souzení čtenáři, nicméně obavy, že díky výjimce prudce naroste
chovatelů psů jde ruku v ruce s vyhláškou o místním poplatku a počet trvale žijících obyvatel těmto obvodům venkovského tytak povinnost odvádět daň za svého psa do rozpočtu čtvrtého pu, se nevyplnily.
městského obvodu se týká všech majitelů, jejichž zvíře je starší
Čipování provádějí zdarma níže uvedení veterináři.
(kp)
6 měsíců.
MVDr. Martin Kořínek, Jugoslávská 32,
VETA JEDNA, s.r.o. (MVDr. Jiří Ruml), KoKaždý majitel má sice povinnost svého psa
Po, Pá 9.00 - 12.00 15.00 - 18.00 hod.,
menského 17,
nechat očipovat, tato procedura však nebude
Út - Čt 9.00 - 12.00 15.00 - 19.00 hod.
Po, Pá 8.00 - 18.00, Út - Čt 8.00 - 19.00 hod.,
mít vliv na jeho peněženku. Zavedení podSo, Ne 9.00 - 12.00 hod.
MVDr. Jiří Štekl, Na Vyhlídce 40
kožního průkazu totožnosti se provádí zcela
Po - Čt 8.30 - 11.00 13.00 - 18.30 hod.
MVDr. Ladislav Kuncl – Kleisslova 7,
zdarma na náklady města Plzně.
Pá 13.00 - 18.30 hod.
Po - Ne 8.00 - 12.00, 14.00 - 19.00 hod.
Platná vyhláška zpřehledňuje systém pravidel
MVDr. Drahomíra Jeroušková, Mostní 6
VEDILAB spol. s r.o. (MVDr. Petr Böhm),
Po, Pá 9.00 - 11.00 15.30 - 18.00 hod.
Pod Vrchem 51, Po - Pá 8.00 - 19.00 hod.
pro vyvádění psů a chování jejich majitelů,
Út - Čt 10.00 - 12.00 15.00 - 19.00 hod.
jakož i odstraňuje některé nesmysly
MVDr. Miroslav Svatoš, Pod Vrchem 51,
So 8.00 - 11.00 hod.
z předchozích úprav. Výhodou pro obyvatele
Po - Pá 8.00 - 11.00, 14.00 - 19.00 hod.
MVDr. Radek Herynk, Zbrojnická 6
je minimalizace rizik šikany ze strany úřední
Zodiacus 97 s.r.o.
Po, Pá 8.00 - 14.00
moci, výhodou pro samosprávu je navýšení
MVDr. Jaroslav Benda, Vejprnická 79,
Út - Čt 10.00 - 12.00 15.00 - 19.00
příjmové strany rozpočtu. Povinnost odvádět
Po - Pá 9.00 - 11.00, 15.00 - 18.00 hod.
So 9.00 - 13.00 hod.
poplatek ze psa se týká nejen občanů České
MVDr. Jan Wácha, Majerova 6
MVDr. Eva Šilhánová, Na Belánce 10
republiky ale všech osob, které zde trvale žijí
Po, St, Pá 15.00 - 19.00 hod.
Po - Čt 9.00 - 12.00 15.00 - 19.00 hod.
Út, Čt 10.00 - 12.00 hod.
a vlastní psa, snad jen s výjimkou městských
MVDr. Jana Švestková, Mostní 6
obvodů Plzeň 9 a Plzeň 10, které využívají
MVDr. Štefan Bányay, Hodonínská 63
Po, Pá 9.00 - 11.00 15.30 - 18.00 hod.
speciálních kompetenčních výjimek a jejichž
Po - Pá 10.00 - 12.00 15.00 - 19.00 hod.
Út - Čt 10.00 - 12.00 15.00 - 19.00 hod.
zastupitelstva se k vyhlášce nepřipojila. Zatím

Anketa Doubraveckých listů
o povinnostech pro chovatele koček
Pro naše potřeby zde provádíme ankety, abychom alespoň přibližně zjistili
názorovou hladinu na určité téma v naší
veřejnosti. Výsledný postoj může být vodítkem pro činitele komunální politiky.
Nyní jsme vybrali otázku: Uvítali
byste stejné povinnosti i pro chovatele
koček, jako mají nyní již chovatelé psů
(zejména čipování, místní poplatek
atp.)?
Odpovědět lze vyplněním hlasovacího lístku a jeho vhozením do schránky
umístěné v přízemí budovy ÚMO Plzeň 4, nebo můžete hlasovat e-mailem na
adresu doubravecke.listy@centrum.cz,

do předmětu zprávy je nutno uvést „Anketa regulace koček ANO (nebo) NE“, do
vnitřku zprávy pak uveďte své jméno a
příjmení a zopakujte svoji odpověď. Hlasovat lze do středy 10. října 2007.
Výsledek
zveřejníme
graficky
v dalším čísle Doubraveckých listů a
předáme odpovědným místům. V příštím
čísle bude připravena další otázka.
Každý může hlasovat jen jednou, buď
za použití lístku, nebo e-mailu (bude
kontrolováno záhlaví a IP). Špatně vyplněný lístek nebo vícečetné hlasování bude považováno za neplatné. Neplatné
hlasy budou ze sčítání vyloučeny. (kp)

Anketní lístek
Uvítali byste stejné povinnosti i pro
chovatele koček, jako mají nyní již
chovatelé psů (zejména čipování,
místní poplatek atp.)?
>>> vyplňte políčka <<<
>> zakroužkujte odpověď <<

Jméno......................
Příjmení....................
Vaše odpověď:

1. ANO

2. NE

SERIÁL
V tomto vydání opět přinášíme v Poradně správce odpovědi na otázky, které Vás zajímají. Věříme, že Vás vybrané téma dnes zaujme. Dotazy do příští poradny můžete posílat na naši adresu: Plzeňský servis s.r.o., Částkova
45, Plzeň, 326 00, 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 (doporučujeme připravit si dotazy písemně), a to
na Klientském centru pro oblast Slovany, Doubravka na
výše uvedené adrese.
Světlana Timková
ředitelka pro Slovany a Doubravku

Poradna bytového správce

Plánuji rozsáhlejší
úpravy v bytě. Můžete
mi poradit, jak mám postupovat?

Protože dotaz není blíže specifikován, zda se jedná o byt v osobním vlastnictví či nikoliv, nebo o jaké konkrétní
úpravy bytu se jedná, odpovíme trochu
obecněji, tedy kdo a v jakých případech Vám může mluvit do rekonstrukce bytu, ať už Vašeho či pouze
pronajatého.
1. Stavební úřad. To když rekonstrukce bytu bude vyžadovat ohlášení,
nebo dokonce stavební povolení. Na stavební úřad nemusíte, když budete vyměňovat okna za úplně stejná. Také jakékoli
úpravy interiéru, například rekonstrukce
kuchyně či koupelny, projdou bez povolení, pokud nezasahujete do nosných
konstrukcí a neměníte požární bezpečnost stavby. Může to být třeba i výměna
kuchyňské linky, obkladů, podlah či starých rozvodů ve stejných trasách.
Pokud stavíte či rekonstruujete na
ohlášení nebo stavební povolení a stavba
se chýlí ke konci, stačí alespoň 30 dnů
předem oznámit stavebnímu úřadu, že
chcete bydlet. Stačí jen vyplnit formulář,
jímž oznámíte užívání stavby. Kolaudace
je nutná jen u staveb, ke kterým musíte
mít stavební povolení a jejichž vlastnosti
nemůže jejich uživatel ovlivnit - tedy
například u škol, nemocnic, ale také
žump či studní. U staveb a prací, na které
nepotřebujete ohlášení ani stavební povolení, není nutné užívání oznamovat.
Formuláře žádostí vyplývajících z
nového stavebního zákona č. 183/2006
Sb. (žádost o stavební povolení, ohlášení
stavby, oznámení o užívání stavby atd.) a
další informace najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj.
2. Majitel bytu - tedy obec (město),
bydlíte-li v obecním bytě; družstvo, žijete-li v družstevním bytě; pronajímatel
bytu, bydlíte-li v nájmu; nebo společenství vlastníků jednotek, renovujete-li byt
ve svém vlastnictví:
Byt v osobním vlastnictví v domě, kde
existuje společenství vlastníků
Obecně platí, že se nikdy nesmí dělat
takové úpravy, které by zasahovaly do
vlastnického práva ostatních. Společenství vlastníků bytů řeší věci spojené se
správou, provozem a opravami společných částí domu. Chcete-li tedy dát nová
okna, měli byste orgány společenství po-

žádat o souhlas. Když pokládáte ve Vašem bytě nové podlahy apod., nemusíte
se ptát nikoho. Žádost je vhodné adresovat výboru společenství nebo pověřenému vlastníkovi s tím, že by měla být zařazena do programu nejbližšího shromáždění. Souhlas by mělo společenství
udělit písemně a uvést v něm, co se jím
přesně povoluje. Minimálně je vhodné
výbor společenství o Vašich případných
plánech zásahů do společných částí domu informovat. Úpravy bytu si samozřejmě provádí vlastníci na své náklady.
Kdy tedy potřebujete souhlas? Pro
výměnu oken; rekonstrukci bytového jádra a posouvání příček (když se ovlivní
konstrukce domu); pro rozšíření bytu o
část společné chodby (souhlas všech
vlastníků bytů); pro změnu ve využívání
některé místnosti (souhlas všech vlastníků bytů); zasklení lodžie nebo balkonu
(souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků
bytů).
Není potřeba např. pro nové vnitřní
omítky a výmalbu; výměnu podlah, kuchyňské linky, stropních podhledů či sanitárního zařízení; pro rekonstrukce bytového jádra a posouvání příček není-li
ovlivněna konstrukce domu; pro výměnu
rozvodů elektřiny, elektronických komunikací, vody, plynu (nesmí se ovlivnit
rozvody ve společných částech domu).
Družstevní byt, obecní byt
Pokud se jedná o standardní družstevní bydlení, je ve skutečnosti majitelem bytu družstvo, které jej uživateli
pronajímá. A proto může mluvit do toho,
jak se bude s bytem nakládat. Při rekonstrukcích je tedy třeba jeho souhlas. Bez
něj se nesmí stavební úpravy provádět,

a to ani v případě, že si
je uživatelé provádějí
na své vlastní náklady. Souhlasu družstva není většinou potřeba u drobných
oprav bytu a u jeho běžné údržby. Forma
souhlasu není předepsána.
Když platíte nájem v obecním bytě,
je jasné, že vám byt nepatří, a tudíž vám
majitel, tedy obec, musí povolit jakékoli
výraznější zásahy. Podmínky jsou podobné jako u družstevního vlastnictví.
To znamená, že bez souhlasu obce byste
se neměli pouštět do žádných stavebních
úprav v bytě, ani do těch, které si platíte
sami. Svolení obce není potřeba u drobných oprav bytu a u běžné údržby, kterou si hradí nájemníci sami.
Kdy tedy potřebujete souhlas? Při
každé stavební úpravě či rekonstrukci
bytu, jako je třeba bourání a posouvání
příček, renovace bytového jádra, výměně
oken.
Není potřeba pro drobné úpravy bytu
či udržovací práce, například pro opravy
podlahových krytin, částí oken a dveří,
pro výměny vypínačů, zásuvek, zvonků,
domácích telefonů, pro opravy měřičů
tepla a teplé vody.
Nájemní byt u soukromého majitele
Bydlí-li někdo v nájmu, většinou ani
neuvažuje o tom, že by si byt nějak výrazně přizpůsoboval. Zvláště, když nejde
o dlouhodobý nájem. Jestliže se přesto
rozhodnete, že v bytě něco opravíte, vyměníte či zrenovujete, musí to odsouhlasit majitel - tedy pronajímatel, který to
dále musí případně řešit ve vztahu ke
společenství či družstvu.
Lze doporučit uzavřít s pronajímatelem písemnou dohodu, v níž bude jasně
uveden souhlas s opravami, dohoda o
kompenzaci nákladů a doba, kdy vám je
pronajímatel zaplatí. Pokud
vám ten, kdo vám byt pronajímá, dal souhlas s opravami, ale nezavázal se k tomu, že je také zaplatí, můžete po skončení nájmu vyžadovat protihodnotu toho, o
co se zvýšila cena bytu.
Provedete-li úpravy bez svolení pronajímatele, může se
stát, až se jednou odstěhujete pryč, že budete muset na
jeho přání uvést vše do původního stavu.
(ps)

Zeleň v Doubravce dostane nový kabát
Masarykova třída je rušná plzeňská komunikace a přirozené centrum
Doubravky. V minulosti proto byly
mezi chodníkem pro pěší a komunikací založeny zelené pásy tvořené
převážně stromy s podsadbou keřů.
V současné době jsou však keře
již přestárlé a esteticky a zdravotně
nevyhovující. Čtvrtý plzeňský obvod
se proto rozhodl pro rozsáhlou
rekonstrukci zeleně, která zahrnuje
úsek od křižovatky s ulicí
Mohylovou až po křižovatku s ulicí
Zábělskou. Projekt, který byl za
tímto účelem zpracován, se zaměřil
na celkové obnovení funkčnosti
tohoto pásu. Stávající keře a
neperspektivní
stromy
budou
odstraněny a na jejich místo budou

vysazeny nové listnaté i jehličnaté
dřeviny. Jednotlivé kultivary jsou
voleny s ohledem na barvu a dobu
kvetení, a to tak, aby výsadby plnily
okrasný efekt celoročně. Tyto nové
keře by měly během tří až pěti let
vytvořit souvislý porost a zcela tak
nahradit stávající zeleň. Začátek
rekonstrukce je plánován již na
podzimní měsíce tohoto roku. Dne
26. září 2007 v 16 hodin proběhne
v zasedací místnosti budovy Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 v Mohylové ulici č. 55 schůzka, na které
se všichni zájemci z řad občanů
mohou seznámit s projektem této
rekonstrukce.
Irena Moulisová
odbor životního prostředí

Dva tendry
obvod zopakuje
Výběrové řízení na realizátora
nástaveb na pavilonech 64. MŠ a
výběrové řízení na realizátora kanalizace
do lokality Chlumku se budou konat na
místní radnici znovu.
Zastupitelé v červnu rozhodli, že za
cca 12 milionů korun budou na 64. MŠ
v ulici Pod Chlumem na Doubravce
vybudovány dvě nástavby. Každý pavilon
by měl přijít obvodní rozpočet na více než
5 milionů korun. Samospráva si od toho
slibuje navýšení kapacity jedné z nejvíce
využívaných školek na Doubravce.
Protože však ze všech přihlášených zbyl
díky formálním chybám na straně
zájemců pouze jediný, výběrová komise
doporučila řízení zrušit. Výběr realizátora
se proto zopakuje.
Pokračovat ve hledání realizátora
bude městský obvod i pro kanalizaci do
Chlumku, o které jsme psali již
v minulém vydání. Na tu zastupitelé
vyčlenili více než 14 a půl milionu korun.
Zde však soutěžitelé ve svých nabídkách
překročili schválený finanční rámec.
Doubravečtí stále věří, že se ještě letos
stavba zahájí. V době vydání zářijového
zpravodaje budou pravděpodobně obě
výběrová řízení vrcholit.
(kp)

Doubravecký svaz
důchodců zve

Stylově záchranářsky oslavily děti z 22. ZŠ Den dětí. O program se jim postarali
dobrovolní hasiči z Doubravky.
Foto: 22. ZŠ

Každý rád oslavuje. I netradičně.
Netradičně oslavili Den dětí žáci
22. ZŠ. Děti očekávaly pravidelný
Sportovní den na školním hřišti, ale
ten se nekonal. Hřiště v té době bylo
v rekonstrukci a slavnostně se otevře
v září. Co teď? Nemůžeme děti
zklamat, každý rád oslavuje.
A nápad je tu. Pomohli nám
dobrovolní hasiči z Doubravky.
Připravili pro děti úžasné dopoledne
plné her a soutěží na doubravecké

„Hasičárně“. Sluníčko svítilo, děti se
smály i paní učitelky se aktivně
zapojily a soutěžily. Byla legrace a
oslava, jak má být. Na závěr oslavy
předvedli hasiči dětem ukázku
s hasičskými auty.
„Škoda, že není Den dětí častěji za
rok“, říkali žáci, když opouštěli
hasičskou zbrojnici. „Bylo u vás
super.“
Mgr. Marcela Kliková
22. ZŠ

vyhlášky a nařízení města Plzně od roku 1984
http://info.plzen-city.cz/apps/vyhlasky/

Svaz důchodců zve srdečně do svých
řad další členy. Scházíme se v D–klubu
v Plzni na Doubravce, Zábělská 54/B.
Vždy ve středu dopoledne od 9:00
hod. do 10:30 hodin je k dispozici
knihovna a pravidelně ve čtvrtek se
koná posezení s hudbou, tancem nebo
se zajímavými přednáškami.
Také pořádáme procházky, vlakové
výlety a zájezdy spojené se zábavou i
s kulturními a historickými zajímavostmi.
Sledujte vývěsní skřínky, kde si určitě vyberete pořad. Celoroční poplatek
za členství činí 50, - Kč. A to rozhodně
stojí za všechny akce, kterých se můžete
zúčastnit.
Staňte se našimi členy! Nezůstávejte
doma sami se svými starostmi. Přijďte
do společnosti svých vrstevníků.
Na všechny další členy se těšíme.
Libuše Papežová
předsedkyně org. č. 4
Svaz důchodců Plzeň - Doubravka

Nahlásit jubilanty radnici je žádoucí
Úřad městského obvodu Plzeň 4,
odbor sociální, touto cestou znovu
oznamuje, že v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, nemůže
poskytnout a předávat informace o
životních výročích občanů, žijících
v městském obvodu Plzeň 4, dalším
osobám. Z tohoto důvodu žádáme
občany našeho obvodu, kteří dovrší
v letošním roce významné životní
výročí 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93… atd.
let a mají zájem převzít věcný dárek,
aby sami kontaktovali Úřad městského
obvodu Plzeň 4, který zabezpečí
předání tohoto dárku. Životní výročí

těchto občanů mohou též nahlásit
jejich příbuzní nebo známí na adrese
Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 312 00 Plzeň, pí
Doerrová, č. tel. 378 036 667.
Oznámení platí také pro všechny
občany městského obvodu Plzeň 4,
kteří v roce 2007 dovrší 50, 60 a 65 let
společného života. Úřad na přání a po
dohodě s jubilanty připraví slavnostní
obřad nebo předá jubilantům věcný
dar. Výročí mohou též nahlásit na
výše uvedenou adresu úřadu příbuzní
a známí jubilantů.
Anna Doerrová
ÚMO Plzeň 4

SENIOR POCHOD
Oddíl turistiky Aktivní stáří TJ Rozvoj
Plzeň pořádá u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů v pátek 28. září v Hořovicích
turistickou akci SENIOR POCHOD. Každý
zájemce si bude moci vybrat několik tras,
z nichž nejkratší měří 10 kilometrů, ti
nejvytrvalejší se mohou vydat na pochod o
délce 33 km.
Na účastníky čeká pamětní list, malé
občerstvení a dobrá atmosféra. Senioři nad
60 let dostanou odznak účastníka. Odměna
pak čeká na nejstaršího a nejvzdálenějšího
účastníka pochodu.
Informace o startovném, trasách pochodů,
časovém rozvrhu akce, dopravě na místo
srazu atd. poskytne TJ Rozvoj Plzeň,
Oldřich Okrouhlý na tel. 737 002 915.
(kp)

Přebory TJ Sokol Plzeň – Doubravka
Pěkné počasí, spousta účastníků,
početný doprovod, dostatek pořadatelů, klidný průběh, zajímavé doplňky
programu (rotoped od kulturistů, lanové aktivity od Milana Žižky ml.)…
to je stručná charakteristika jubilejního
10. ročníku Dětského sportovního
odpoledne neboli Přeborů T. J. Sokol Doubravka v atletice a speciálních disciplinách, které Tělocvičná
jednota Sokol Plzeň – Doubravka pořádala 5. června. Celkem se zúčastnilo
162 dětí, z nichž naprostá většina (156)
odevzdala řádně vyplněné kartičky a
mohla být zahrnuta do hodnocení.
Chlapci lehce převažovali, zvláště ve
druhé nejmladší skupině, naopak ve
druhé nejstarší skupině měla početní
převahu děvčata. Výrazně ubylo starších dětí, naopak sokolovna se hemžila
žlutými tričky menších dětí. Zúčastnilo
se poměrně hodně tzv. „příchozích“.
Byly mezi nimi i děti, které do cvičení

sokolské všestrannosti pravidelně chodívaly, ale odešly za jiným sportem,
který jim naše T. J. nemohla nabídnout.
V závěru odpoledne se zaplnily
hned tři antukové kurty soutěžemi volejbalistů i nohejbalistů, takže naše sokolovna opravdu žila! A protože i počasí vydrželo, v klidu jsme sportovní
odpoledne zakončili.
Věkové kategorie nar. 2005 a
mladší, r. 2003-2004 a 2002-2001
absolvovaly povinně trojboj (skok,
běh, hod - tenisák), ostatní věkové
kategorie čtyřboj (skok, běh, hod
medicinbalem, švihadlo). Nutno říci,
že přeskoky přes švihadlo činily některým účastníkům obrovské problémy.
Inu, koordinace pohybů, které je
k zvládnutí této zdánlivě jednoduché
discipliny zapotřebí, až zas tak jednoduchá není.

U všech věkových kategorií byl
šplh na tyči a minimaratón (zhruba 400
m dlouhá trať kolem bloku rodinných
domků v blízkosti sportovního areálu,
ohraničená ulicemi Hřbitovní, Pod
lesem, U Cvičiště a Na Dlouhých)
disciplinou nepovinnou. A tak se šplhu
zúčastnila necelá polovina soutěžících,
ale minimaratón absolvovaly bezmála
dvě třetiny účastníků. V nepovinných
disciplinách
se
vyhodnocovaly
v jednotlivých věkových kategoriích
nejlepší šplhouni a vytrvalci, ve trojboji a čtyřboji vždy nejlepší tři v každé
věkové kategorii. Vyhodnocení a
hlavně ocenění (medaile, drobné
dárky) přinesly dětem i jejich rodičům
naprostou spokojenost. Jubilejní desáté
přebory T. J. se opravdu vydařily.
Milada Nováková
jednatelka TJ Sokol
Plzeň-Doubravka

Doubravečtí s primátorem uctili památku legionářů
Objektiv Václava Samka zachytil vzpomínkové akce v ukrajinském Zborově i našem Újezdě

Duchovní část pietního aktu za legionáře, kteří v 1. světové válce u Starosta MO Plzeň 4, Hynek Brom, pokládá květiny u památníku
Zborova bojovali, vedl představitel ukrajinské pravoslavné církve.
věnovanému československým legionářům u Zborova na Ukrajině.
Kromě Slovenska a České republiky uznává československé
legionáře též Ukrajina. Na
pietní místo se proto sjeli delegace všech tří zemí vedené
svými vysokými státními představiteli. Českou delegaci, jejímž členem byl i doubravecký
starosta, vedl premiér Mirek
Topolánek.
Méně známým faktem je, že
památku
československých
legionářů ctí také Italové.
V malebném městečku Rovereto každý rok rozezní na jejich
Primátor P. Rödl (na snímku pouze ruka) a starosta H.
počest Zvon míru dvanácti
Brom umisťují prsť z půdy z ukrajinského bojiště do
údery. Stane se tak i letos, trapamátníku na náměstí Karla Panušky.
dičně 28. října v den, kdy ČR
slaví státní svátek Den vzniku 1.
Československé republiky.
Nezanedbatelný význam bitvy u
Zborova vnímají také historici
a politologové.

Nábory do kroužků Studia 22 – září 2007
Studio 22 Mgr. Jarky Hanzlíčkové
organizuje v doubraveckém obvodě
cvičení pro mládež a dospělé již od
roku 1992 na 22.ZŠ Na Dlouhých a
na 14. ZŠ v Zábělské ul.
15. let svého působení oslavilo slavnostní Akademií v měsíci červnu,
která se konala v D-klubu na Zábělské ulici v Doubravce. Všechny dětské složky předvedly rodičům a
Pro rok 2007 připravujeme:
22. ZŠ NA DLOUHÝCH:
děti: mažoretky, baby studio, junioraerobik, výrazový tanec
dospělí: fitbaly - cvičení na velkých
míčích
14. ZŠ ZÁBĚLSKÁ:
děti: nově - moderní tanec se
zaměřením na disko tanec, mažoretky,
dětský aerobik se zaměřením na

hostům svá vystoupení. Akademie
byla uzavřena módní přehlídkou.
Modely ze dvou butiků předváděly
cvičitelky a cvičenky studia .
Všechny dětské složky máme na
22.ZŠ, kde zároveň spolupracujeme
se školním Centrem Sportu. Do- Představitelé legionářské obce s primátorem a starostou
spělé složky máme na 14. ZŠ. Po- pronesli své řeči u příležitosti vzpomínkového shromážbočku našeho studia je i na Borech dění, které se uskutečnilo 10. července v Újezdě.
na 2. ZŠ.
(pr)
sportovní aerobik.
dospělí: aerobik, step, aerobik +
bodyforming, senior aerobik
CVIČENÍ ZAHAJUJEME od
17. září 2007 po dohodě se školami.
INFORMACE u:
Mgr. Jarky Hanzlíčkové,
tel. 603 839 669 pro 14.ZŠ,
Ivany Šormové, tel. 606 180 803
pro 22.ZŠ

Radnice podala trestní oznámení
Trestní oznámení na neznámého pachatele podal 4.
městský obvod v souvislosti s dotacemi poskytnutými SK
SENCO Doubravka.
Sportovní klub čerpal dotace na činnost v uplynulých 3
letech od městské i obvodní samosprávy. V několika případech uplatnil na magistrátu a UMO Plzeň 4 tytéž faktury, čili
došlo k dvojímu proplacení. Na závadu ve vyúčtování dotací
upozornila zastupitele šéfka finančního výboru ZMO Plzeň 4
Jarmila Jakubcová (ODS).
Zastupitelé proto finanční výbor pověřili, aby překontroloval kromě dotací i grantové programy.
(kp)

Sociální služby v katalogu i uvnitř
tohoto vydání Doubraveckých listů
Seznam poskytovatelů sociálních služeb v Plzni uvedený
uvnitř zpravodaje na vloženém
listu, aby si jej občan mohl pro
své potřeby uschovat, je zhuštěným přepisem Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na
území města Plzně.
Katalog je jedním z výstupů
projektu zvaného Komunitní
plánování sociálních služeb na
území města Plzně pro období let
2008 - 2010. Cílem projektu,
který v posledních letech realizovala řada měst v České republice, je vyšší kvalita i efektivita a

lepší dostupnost poskytovaných
sociálních služeb v dané lokalitě.
Zadavatelem projektu je
město Plzeň a na jeho realizaci
se podílelo několik subjektů. Více se o komunitním plánování
sociálních služeb můžete dozvědět na internetové stránce
http://kpss.plzen-city.cz, kde je
umístěn i průběžně aktualizovaný katalog poskytovatelů. Ten si
můžete vyzvednout rovněž v tištěné podobě zdarma v informační kanceláři města Plzně na náměstí Republiky či na ÚMO 4.

Jan Prokeš

Když zvíře uteče…
Městská policie v Plzni provádí od listopadu 2005 odchyt zatoulaných a zaběhnutých zvířat v katastrálním území města.
Pokud jste právě zjistili, že Váš
mazlíček utekl, kontaktujte služebnu MP Plzeň-Bory, nebo sdružení Kočka mezi lidmi, případně Fena nalezena v ul. Nad Týncem
psí útulek Plzeň-Valcha.
27. července. Více na:
Služebna Bory, tel. 377 377 604.
http://www.mpplzen.cz/utulek/

SLUŽBY POD
JEDNOU
STŘECHOU

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
NA JAŘE LETOŠNÍHO ROKU DOŠLO K ODKOUPENÍ
PLZEŇSKÉ POBOČKY SPOLEČNOSTI IKON
PLZEŇSKÝMI SLUŽBAMI.

PRO NAŠE STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY ZACHOVÁME
V PLNÉ MÍŘE SOUČASNÝ STANDARD SLUŽEB
JAKO JEDINÁ FIRMA V PLZNI
NABÍZÍME SLUŽBY NAVÍC:

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY
ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV
24H ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Provozovna správy nemovitostí:
Sousedská 5, 312 00
Plzeň - Doubravka
tel. a fax: 377 263 650
mobil: 605 88 66 88

VOLEJTE ZDARMA 24 DISPEČINK

800 505 505
www.plzenskesluzby.cz

DOUBRAVECKÉ LISTY č. 55/07 z Vydává MO P4, Mohylová 55, 321 64 Plzeň, tel. 378 036 610,
fax: 378 036 602 z e-mail: doubravecke.listy@centrum.cz z Náklad 11 000 ks z Za redakci předseda
KP Mgr. Pavel Netolický z podle zák. 46/2000 Sb. registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR
E 15152 z tisk: Tiskárna Bílý slon, s.r.o., Škroupova 11, 301 36 Plzeň, tel.: 377 014 143, fax: 377 014 143 z
Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. z Uzávěrka příštího čísla 7. 11. 2007 v 16:00 h.

Stručný přehled poskytovatelů sociálních služeb v Plzni
poskytovatelé sociálních služeb podle kategorií

adresa a kontakt

zaměření

Centrum dětí a rodičů

Západní 18, 323 26 Plzeň (budova 1. ZŠ); 378 028 233, cedr.plzen@seznam.cz, www.lesyco.cz/cedr

matky s dětmi; volnočasové, vzdělávací a poradenské aktivity

Český svaz žen - středisko Plzeňský kraj

Sladkovského 28, 326 00 Plzeň; 377 456 081, plzensky.kraj@acsz.cz, www.csz.cz

ženy; sociální poradenství, podpora zaměstnanosti

Dětské klimatické pobyty, o.p.s.

Dvořákova 17, 320 02 Plzeň (Mulačova nemocnice); 377 677 191, liska.jiri@atlas.cz, www.fox.esnet.cz/ops

děti (2-18); klimatické pobyty (Chorvatsko, Slovensko)

Dětský nadační fond

Kardinála Berana 16, 301 01 Plzeň; 377 227 143, info@children-fund.cz, www.children-fund.cz

děti (2-19); rehabilitační pobyty, pylová informační služba

*EPOCHÉ (Reg. společnost pro péči o duševní zdraví)

Zábělská 43, 312 00 Plzeň; 377 462 314, epoche@c-box.cz, www.epoche.cz

každý člověk v krizi; komplexní poradenství, krizová pomoc, nonstop linka důvěry (605 965 822)

Fond ohrožených dětí

Barrandova 8, 326 00 Plzeň; 377 455 132, fod.plzen@fod.cz, www.fod.cz

matky s dětmi, mládež, oběti násilí; azylové ubytování, krizová pomoc

Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň

Na Chmelnicích 6, 323 33 Plzeň; 377 523 412, tylova@mmp.plzen-city.cz, www.kojenecky-ustav.cz

děti (0-3), matky s malými dětmi; péče o děti v sociální-zdravotní tísni

Mateřské centrum Jablíčko Slovany

Jablonského 4, 326 00 Plzeň; 776 040 503, mcslovany@centrum.cz, www.jablicko.unas.cz

rodiče s dětmi, těhotné ženy; volnočasové a vzdělávací aktivity

Mateřské centrum Plzeňské panenky

Nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň; 728 930 030, majka.lachmanova@seznam.cz, www.plzenskepanenky.cz matky s dětmi; volnočasové a vzdělávací aktivity

Městská charita Plzeň

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň; 377 455 043, plzenecka@mchp.cz, www.mchp.cz

matky s dětmi v tísni; azylové ubytování, komplexní sociální pomoc

Modrá spirála

Ledce 276, 330 14 Ledce; 377 958 208, kledce@seznam.cz

děti a mládež (15-20); volnočasové aktivity

*Náruč

Revoluční 98, 312 07 Plzeň; 377 266 953, zenisek@sdbplzen.cz, www.sdbplzen.cz

děti a mládež (6-16); volnočasové aktivity

*Nemocnice u Svatého Jiří s.r.o.

Staniční 74, 312 00 Plzeň; 377 266 647, nemocnice@svjiri.cz, www.svjiri.cz

děti (hlavně malé), ženy v tísni, dospělí vyžadující rehabilitaci; sociálně zdravotní služby, stacionáře, krizová pomoc

Občanské sdružení studnice

Krátká 2, 301 17 Plzeň; 378 229 411, hana.kotkova@cca.cz

matky na a po mateřské d., absolventi škol; podpora zaměstnanosti, poradenství

Poradna pro ženy a dívky v tísni SONŽ

Husovo nám. 2, 301 24 Plzeň; 731 064 036, poradna.plzen@quick.cz, www.dis.cz/SONZ/

ženy a dívky v tísni; sociální poradenství, krizová pomoc

Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň

Křimická 73, 318 01 Plzeň; 377 382 566, shmplzen@volny.cz, www.shmplzen.cz

děti a mládež (5-18); volnočasové aktivity

*Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň

Revoluční 98, 312 07 Plzeň; 377 266 953, sdbplzen@sdbplzen.cz, www.sdbplzen.cz

děti a mládež ohrožení sociálně patologickými jevy (8-26); volnočasové aktivity, poradenství

Sdružení občanů Kvítek

Husova 14, 301 24 Plzeň; 776 206 377, kvitek.plzen@volny.cz, www.volny.cz/kvitek.plzen

děti (6-18); volnočasové aktivity

Společenství "Začít spolu"

Podmostní 1, 301 12 Plzeň; 377 220 557, info@spolecenstvizs.cz, www.spolecenstvizs.cz

děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí (3-20); volnočasové aktivity, vzdělávání

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň

Pallova 19, 303 82 Plzeň; 377 322 231, poncarova@svcpl.cz, www.svcpl.cz

děti a mládež (3-26); volnočasové aktivity

Diecézní charita Plzeň

Sady 5. května, 301 00 Plzeň; 377 223 861, dchp@dchp.cz, www.dchp.cz

senioři a osoby v krizi; domov pro seniory, terénní krizová pomoc

Městská charita Plzeň

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň; 377 455 043, plzenecka@mchp.cz, www.mchp.cz

pečovatelská a ošetřovatelská služba, osobní asistence, domovy pro seniory…

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Klatovská 90, 301 00 Plzeň; 378 037 601, chuchler@mmp.plzen-city.cz, www.plzen-city.cz

pečovatelská a ošetřovatelská služba, domovy pro seniory

*OS Totem - RDC

Rokycanská 44, 312 01 Plzeň; 377 260 425, totem.pm@volny.cz, www.totem-rdc.cz

vzdělávání, kulturní a volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Svaz důchodců ČR

Thámova 12, 320 25 Plzeň; 377 370 508, 377 461 715 (Ing. Hála)

kulturní a volnočasové aktivity, pečovatelská služba, osvětová činnost, rekreační pobyty a plavání, vzdělávání

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Koterovská 134, 326 00 Plzeň; 377 440 854, plzen@czppk.cz

odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační a tlumočnické služby

Český klub nedoslýchavých HELP

Tomanova 3, 301 01 Plzeň; 377 420 933, ckhn.zdenek@tiscali.cz, http://home.tiscali.cz

sluchově postižení; sociální poradenství, odborné služby pro sluchově postižené

Diakonie Čb. církve evangelické

Kralovická 35/1562, 323 00 Plzeň; 732 372 765, plzen@diakoniecce.cz, www.diakoniecce.cz

mentálně postižení a jejich rodiny; odlehčovací služby, denní stacionář, chráněné bydlení…

Hospic sv. Lazara

Sladkovského 66, 326 00 Plzeň; 377 431 381-4, hospic@hsl.cz, www.hsl.cz

onkologicky terminálně nemocní od 18 let, dlouhodobě nemocní; hospitalizace (zdravotně-sociální služby)

Krystal

Houškova 596/11, 301 00 Plzeň; 605 744 473, krystalplzen@email.cz, www.krystalplzen.ic.cz

osoby ZP + s duševním onemocněním; sociální rehabilitace, volnočasové a svépomocné aktivity

Městská charita Plzeň

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň; 377 455 043, plzenecka@mchp.cz, www.mchp.cz

osobní asistence, tísňová služba (telefonická)

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Klatovská 90, 301 00 Plzeň; 378 037 601, chuchler@mmp.plzen-city.cz, www.plzen-city.cz

ZP, mentálně, duševně a kombinovaně postižení; pečovatelské a ošetřovatelské služby, stacionáře, azyl

Motýl

Žlutická 2, 323 00 Plzeň; 774 855 133, motyl.plzen@centrum.cz

handicapované děti a mládež + jejich rodinní příslušníci; sociální aktivizace, fyzioterapie...

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka

Koterovská 134, 326 00 Plzeň; 774 740 740, jitrenka@jitrenka.info, www.jitrenka.info

zooterapie (asistence koní a psů)

služby pro rodiny

služby pro seniory

služby pro osoby se zdravotním postižením

*Porozumění-Sdružení nevidomých aslabozrakýchČR v Plzni Dlouhá 4, 312 00 Plzeň; 377 470 313, porozumeniplzen@tiscali.cz
Roska Plzeň

zrakově postižení; poradenství, osobní asistence, podpora zaměstnanosti

Luďka Pika 9, 301 00 Plzeň; 377 378 341, Roska-plzen@quick.cz

ZP 20-70; poradenství, sociální terapie, rehabilitační pobyty, zooterapie, doprava
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poskytovatelé sociálních služeb podle kategorií

adresa a kontakt

zaměření

Sdružení Ledovec

Ledce 1, 330 14 Ledce; 377 958 256, ledovec@ledovec.cz, www.ledovec.cz

duševně - mentálně handicapovaní; poradenství, sociální rehabilitace, podpora zaměstnanosti

Sdružení na pomoc mentálně postiženým

Karlovarská 42, 301 66 Plzeň; 377 532 741, vlastovky@seznam.cz

mentálně postižení; volnočasové a svépomocné aktivity, ozdravné pobyty

Sdružení občanů Exodus

Požárníků 51, 330 11 Třemošná; svoboda@exodus.cz, www.exodus.cz

poradenství, odlehčovací a mediační služby, chráněné dílny, rehabilitace, doprava...

Společnost pro ranou péči - Středisko rané péče Plzeň

Tomanova 5, 320 00 Plzeň; 377 420 035, plzen@ranapece.cz, www.ranapece.cz

rodiny s dětmi zrakově postiž. (do 4) nebo kombinovaně (do 7); raná péče, terénní služby, rehabilitace

*Sport Relax Handicap Plzeň

Pod Vrchem 43, 312 09 Plzeň; 737 917 724, sportrelaxhp@seznam.cz, www.srhp.monty.cz

ZP děti a mládež (do 20); sociální aktivizace, sportovní aktivity

Svaz neslyšících a nedoslýchavýchv ČR,poradenské centrum Skrétova 9, 301 00 Plzeň; 377 237 527, snncr@quick.cz, www.snncr.cz

odborné poradenství, rehabilitační pobyty, servisní činnost

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - KVSN

Tylova 14, 301 00 Plzeň; 377 237 527, snncr@qiick.cz, www.snncr.cz

sociální rehabilitace, průvodcovská a tlumočnická služba, volnočasové aktivity

Svaz postižených civilizačními chorobami

Koperníkova 15, 301 00 Plzeň; 377 221 964, iva.moulisova@seznam.cz

poradenství, sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové aktivity

Svaz tělěsně postižených v ČR - Vozíčkáři Plzeňska

Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň; 377 537 700, vozickari@volny.cz, http://vozickari.ic.cz

poradenství, zprostředkovatelské služby, volnočasové aktivity, sociální rehabilitace

Ty a já

Nám. Generála Píky 32, 326 00 Plzeň; 777 593 893, sdruzenityaja@seznam.cz

děti a mládež, volnočasové aktivity

TyfloCentrum Plzeň

Tomanova 5, 301 00 Plzeň; 377 420 481, plzen@tyflocentrum.cz, www.tc-plzen.cz

zrakově postižení (od 15) a jejich blízcí; sociálně právní poradenství, osobní asistence, podpora zaměstnanosti…

Tyfloservis

Tomanova 5, 301 00 Plzeň; 377 423 596, plzen@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz

zrakově postižení (od 15) a jejich blízcí; sociální rehabilitace (terénní a ambulantní služby)

služby pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova
Člověk v tísni - společnost při ČT

Koterovská 25, 326 00 Plzeň; 377 240 090, pobocka.plzen@clovekvtisni.cz, www.clovekvtisni.cz

sociální poradenství, terénní programy, podpora zaměstnanosti

Diecézní charita Plzeň

Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň; 377 223 861, dchp@dchp.cz, www.dchp.cz

terénní sociální práce, podpora zaměstnanosti, krizová pomoc

Městská charita Plzeň

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň; 377 455 043, plzenecka@mchp.cz, www.mchp.cz

azylové domy, domy na půli cesty, ubytovny, noclehárny, nízkoprahová denní centra

Naděje

Železniční 36, 326 00 Plzeň; 377 456 912, plzen@nadeje, www.nadeje.cz/plzen

azylové domy, terénní programy, raná péče

Společnost TADY a TEĎ

Koterovská 25, 301 00 Plzeň; 377 240 034, info@tadyated.org, www.tadyated.org

znevýhodněné děti a mládež + jejich rodiny; volnočasové aktivity, sociálně aktivizační služby, vzdělávání

Centrum protidrogové prevence a terapie

Havířská 11, 301 00 Plzeň; 377 421 034, info@kcentrum.cz, www.kcentrum.cz

poradenství, sociálně zdravotní služby, kontaktní centrum, krizová pomoc…

Středisko křesťanské pomoci - terapeutická komunita

Husova 14, 301 24 Plzeň; 377 235 526, skp@teenchallenge.cz, www.teenchallenge.cz

muži (18-40) závislí na látkách nebo hrách; sociální terapie a poradenství, terapeuticé komunity, krizová pomoc

Teen Challenge Plzeň

Husova 14, 301 24 Plzeň; 377 235 526, office@teenchallengeplzen.cz, www.teenchallengeplzen.cz

protidrogová prevence, terénní program, následná a doléčovací péče, chráněné bydlení…

Ulice - agentura terénní sociální práce

Úslavská 31/211, 326 00 Plzeň; 728 243 690, info@ulice-plzen.com, www.ulice-plzen.com

osoby závislé a živící se prostitucí; sociálně zdravotní služby, terénní program, krizová pomoc

Diecézní charita Plzeň

Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň; 377 223 861, dchpc@dchp.cz, www.dchp.cz

sociální i odborné poradenství, terénní sociální práce, podpora zaměstnanosti

Sdružení Romů a národnostních menšin Plz. Kraje

Koterovská 162, 326 00 Plzeň; 774 001 085, srnmpk@volny.cz, stefantiser@seznam.cz

sociální poradenství, terénní programy

služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

služby pro cizince a národnostní menšiny

ostatní
Bílý kruh bezpečí

Husova 11, 30124 Plzeň;377 637695 (záznamník) +251511313(donalinka),bkbplzen@seznam.cz, www.bkb.cz oběti a svědci trestných činů, pozůstalí po obětech t.č.; sociální poradenství a krizová intervence

Centrum sociálních asistentů

Božkovská 20, 326 00 Plzeň; 377 440 838, csa.ops@tiscali.cz

probační výcvikové programy (pobytové a pracovní) pro mladistvé pachatele trestných činů, bezdomovce atd.

Český červený kříž

Tylova 9, 301 00 Plzeň; 377 221 170, cck_plzen@volny.cz, www.cck-pm.wz.cz

kurzy první pomoci, poradenství, distribuce ošacení

Občanská poradna Plzeň

Barrandova 8, 326 00 Plzeň; 377 456 468, poradna@opplzen.cz, www.opplzen.cz

sociální poradenství, zastupování, mediace

Probační a mediační služba ČR

Bezručova 15, 301 00 Plzeň; 377 222 241, aungrova@pms.justice.cz, www.pmscr.cz

osoby obviněné nebo odsouzené, mladiství a nezletilí pachatelé, oběti t.č.

Sdružení poškozených justicí ČR

Husova 5, 301 24 Plzeň; 723 291 991, spjcr@centrum.cz

občané starší 18 let; poradenství, mediace
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