
Chcete v domě počítačovou síť? 
  Majitel musí uživateli vyhovět. 
 S Ing. Sornasem nad problematikou elektronických komunikací

V Plzni se podobně jako v jiných 
městech usadily spolky, známé je třeba 
PilsFree, ke kterým se dobrovolně hlásí 
lidé a vzájemným propojováním získáva-
jí snadný přístup k internetu, hrají síťové 
hry a komunikují. Vše funguje na stej-
ném principu, jako když se např. rybáři 
hlásí ke svazu rybářů. Leckdy však mo-
hou tito lidé narazit na vlastníka domu, 
který se brání tomu, aby v domě vznikla 
infrastruktura počítačové sítě. S tématem 
jsme navštívili šéfa doubraveckého sta-
vebního úřadu Ing. Romana Sornase. 

Objevují se dotazy, zda uživatel byto-
vého domu může ve svém bydlišti vy-
stavět rozvod domovní počítačové sítě. 
Někdy totiž majitelé (správci) domů 
hrozí, že bez jejich či stavebního povo-
lení výstavba rozvodu není možná. 

Pokud se majitel dožaduje stavebního 
povolení či jiného opatření stavebního 
úřadu, nemá pravdu. Rozvod domovní 
počítačové sítě není stavební úpravou ani 
zařízením, které by spadalo do působnos-
ti stavebního zákona. § 104 odst. 15 
písm. b) zák. č. 127/2005 Sb., o elektro-
nických komunikacích (ZoEK) říká, že 
vlastník domu, bytu nebo nebytového 
prostoru je povinen umožnit uživateli to-
hoto domu, bytu nebo nebytového prosto-
ru zřízení vnitřního komunikačního vede-
ní včetně rozvaděče a koncového bodu 
sítě. 

Když vznikne po vybudování rozvodu 
spor mezi uživatelem a vlastníkem 
domu ohledně škody na majetku, roz-
hodne podle zákona stavební úřad. Ja-
kým způsobem se to rozhoduje? 

Celé znění § 104 odst. 15 ZoEK říká: 
„Vlastník domu, bytu nebo nebytového

prostoru je povinen umožnit uživateli to-
hoto domu, bytu nebo nebytového prosto-
ru 

a) příjem rozhlasového a televizního vy-
sílání provozovatelů vysílání podle 
zvláštního právního předpisu za podmín-
ky, že v místě příjmu je signál přiměřené 
kvality, 

b) zřízení vnitřního komunikačního vede-
ní včetně rozvaděče a koncového bodu 
sítě. 

Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, 
kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; 
této odpovědnosti se nemůže zprostit. 
Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu ne-
bo nebytového prostoru a uživatelem to-
hoto domu, bytu nebo nebytového prosto-
ru ke sporu o rozsahu těchto povinností, 
rozhodne na návrh jedné ze stran sporu 
příslušný stavební úřad v součinnosti s 
Úřadem.“ 

Z toho, myslím, jednoznačně vyplývá, že 
zákon předpokládá, že uživatel zřízení 
vnitřního komunikačního vedení sám fi-
nancuje a je odpovědný za škodu způso-
benou při realizaci vnitřních rozvodů. 
Ustanovení zákona o tom, že ve sporu o 
škodu rozhoduje, byť v součinnosti s 
ČTÚ, stavební úřad, je velmi nešťastné. 
Ve své praxi jsem se ještě nesetkal s pří-
padem, kdy by stavební úřad podobný 
případ řešil. Spory o výši škody či jejím 
zavinění jsou klasické občanskoprávní 
případy pro soud. Stavební úřad jako 
správní orgán vede řízení,  dokazování a 
následně i rozhodování zcela jinak nežli 
soudy.  

Pavel Netolický 
zastupitel ODS 

Čas Vánoc se blíží, a proto mně dovolte všem našim se-
niorům, důchodcům, popřát příjemné vánoční svátky a 
do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí, osobního klidu 
a úspěchu a vše ostatní, co si přejí.  

Za doubravecký Svaz důchodců přeje vše dobré 

 Libuše Papežová, předsedkyně

Vážení spoluobčané, 
Je zde opět závěr roku a já mám 

nyní možnost oslovit Vás prostřednic-
tvím našeho zpravodaje. 
Na konci každého roku se sluší rekapi-
tulovat, a tak dovolte i mně, abych se 
pokusil o krátké zhodnocení toho le-
tošního. 
Rok 2008 byl v rámci městského ob-
vodu ve znamení plnění věcí, na které 
občané čekali již několik let. Dovolte 
mi uvést několik příkladů. Po dlou-
hých letech  čekání se v letošním roce 
dokončuje Vodárenský soubor Lobzy, 
který umožňuje lepší zásobování vo-
dou v celé lokalitě Lobez a horních 
pater domů poblíž Rokycanské třídy. 
Investiční akce za miliardy korun je 
jednou z  největších v polistopadové 
historii tohoto města.  
Podařilo se také zahájit opravy re-
staurace U Soptíka v Bukovci, která 
by měla být dokončena v příštím roce. 
Byly započaty úpravy veřejných 
prostor vnitrobloků na Hrádecké ulici 
a prostoru u MATU, které bezpro-
středně navazují na Masarykovu a 
Zábělskou třídu. Zde se počítá s par-
kovou úpravou prostranství. Byla také 
dokončena a zkolaudována stavba již 
několikrát zmiňované kanalizace na 
Chlumku, na kterou její obyvatelé če-
kali několik dlouhých let. 
Našimi prioritami nadále zůstává 
vzhled obce, její čistota a úprava ze-
leně, která je zde jedna z nejkvalitněj-
ších v Plzni. V rámci úseku čistoty ob-
ce intenzivně pracujeme na otevření 
nového sběrného dvora pro všechny 
druhy odpadů. 
V oblasti kultury jsme pro občany při-
pravili množství příležitostí pro vyžití 
na různých místech obvodu. Na pořá-
dání některých akcí jsme se podíleli, 
jiné jsme podpořili z grantového pro-
gramu. 
Věcí se samozřejmě událo daleko více 
a není tajemstvím, že mnohé věci če-
kají ještě na své řešení. Jsem si vědom 
například vleklých problémů s parko-
váním v sídlištích našeho obvodu. A 
právě proto jsme ještě v letošním roce 
zadali několik projektů, které čekají 
na svou realizaci v příštích letech.  
  JUDr. Hynek Brom 
 starosta 
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ODS ČSSD KSČM PVP KDU

Jak hlasovali Doubravečtí  v krajských volbách 
Č. Název strany 

Platné 
hlasy Č. Název strany 

Platné 
hlasy 

celk. v % celk. v % 
1 KSČM   1072 12.10 36 Koalice pro Plzeňský kraj 583 6.58 

6 Zelení   23 0.25 37 SDŽ – Strana důstojného života  43 0.48 

18 Strana zelených  443 5.00 39 Balbínova poetická strana 28 0.31 

20 Dělnická strana – Ne radaru  71 0.80 41 Spojení demokraté – Sdr. nezáv.  28 0.31 

23 Nezávislí demokraté  73 0.82 42 Volte Pravý Blok – Cibulka.net  44 0.49 

26 Česká str. národně soc.  31 0.35 47 ODS  2940 33.20 

30 Strana pro otevřenou spol.  219 2.47 48 ČSSD 3142 35.48 

32 Strana zdravého rozumu  37 0.41 58 Koruna Česká 70 0.79 

33 SPR - RSČ 8 0.09 x x x x 
Zdroj: ČSÚ 

V Zastupitelstvu 4. obvodu sedí nyní o jednu stranu méně 
Ze šesti stran, které po komunálních 

volbách v roce 2006 usedly do doubra-
veckého zastupitelstva, zůstalo pět. O 
svého jediného zástupce v plénu přišla 
Plzeňská aliance.  

Před více než dvěma lety po volbách 
do 25 členného zastupitelstva Plzně 4 
získaly strany ODS 12 křesel, ČSSD 6 
mandátů, KSČM 3 křesla, Pravá volba 
pro Plzeň obdržela 2 mandáty a po jed-
nom získaly ještě KDU-ČSL a spojenec-
tví menších stran Plzeňská aliance. A 
právě Plzeňská aliance o jedno křeslo 

přichází, protože její zastupitel Rudolf 
Bayer přestoupil k zastupitelům ČSSD. 

Aliance tak v zastupitelstvu přestává 
být přítomna. Politolog Jindřich Čermák 
míní, že i zde se projevuje bipolarizace 
spektra: „K racionalizaci stranického 
systému dochází dvěma způsoby, tzv. 
zdola, když voliči ve volbách již ne-
vpustí některou stranu do reprezentativ-
ního orgánu, nebo méně často tzv. shora, 
když dojde k přeskupení na půdě zastu-
pitelského orgánu během jeho funkčního 
období.“  (kp) 

Nález autovraku či zahozeného spotřebiče je zapotřebí ohlásit 
Městský obvod Plzeň 4 v rámci pé-

če o čistotu obce provádí řadu činností 
–  např. zabezpečuje občanům pod-
mínky pro třídění odpadu, pro odklá-
dání bioodpadu, nakládá s odpadem 
vzniklým na veřejných prostranstvích a 
na ulicích při každodenním ruchu a za-
jišťuje odklizení vraků i odhozených 
bílých spotřebičů. 

Radnice 4. obvodu proto přijímá od 
občanů podněty a oznámení o tom, kde 
se nacházejí autovraky a odložené bílé 
spotřebiče. Mezi těmito spotřebiči jde 
nejčastěji o vysloužilé lednice, kvůli 
jejichž nelegálnímu odložení si původ-
ci tohoto odpadu neváhají leckdy při-
vstat. Tuší totiž, že je obec, pokud na 
to má v rozpočtu prostředky, odklidí na 
vlastní náklady. 

Zelená linka pomůže 
Existuje několik způsobů, kterými 

lze na radnici 4. obvodu oznámit vý-
skyt autovraku či odloženého spotřebi-

če. Pomůže např. využití zelené linky 
800 187 321. Efektivnější je kontakto-
vání přímo odpovědného pracovníka, 
Evžena Krommera z odboru ŽPD 
osobně nebo na čísle 378 03 6688, 
elektronicky na adrese krom-
mer@plzen.eu. Podnět k odklizení lze 
zaslat též dopisem na známou adresu 
ÚMO Plzeň 4. 

Vraky musejí 60 dní stát na místě 
Lednice jsou odklízeny cca do 10 

dní od nahlášení. U vraků vozidel je 
však procedura mnohem složitější. 
Pracovníci odboru dopravy musí na 
místě prověřit, zda nahlášené vozidlo 
opravdu splňuje zákonné podmínky 
vraku, které jsou stručně řečeno provo-
zu neschopnost a neoznačení státní po-
znávací značkou. Je-li věc shledána 
vrakem, pak je opatřena výzvou 
k majiteli, aby ji odstranil z komunika-
ce. S tímto oznámením pak musí vrak 
na místě stát ještě 60 následujících dní. 

Poté je vrak odstraněn z komunikace 
na náklady 4. obvodu.  

Jak doplňuje šéf odboru dopravy a 
životního prostředí Jiří Pouba, i poté 
může mít majitel ještě šanci získat zpět 
své vozidlo: „Pokud máme dojem, že 
vozidlo by mohlo být způsobilé provo-
zu, ponecháváme jej ještě na odstav-
ném parkovišti 2 měsíce. V této době 
se ještě může o něj majitel přihlásit, 
protože každý případ posuzujeme indi-
viduálně.“  

Na autovraky se v rozpočtu pama-
tuje 30 tisíci korunami. Zdánlivě malá 
částka podle Ing. Pouby dostačuje: 
„Prostředky na odklizení vraků zatím 
stačí, protože jich řádově není ani deset 
za rok.“ Bílé spotřebiče odbor životní-
ho prostředí a dopravy likviduje jako 
malou černou skládku, na ně letošní 
rozpočet pamatuje 350 tisíci korunami. 

Pavel Netolický 
zastupitel ODS 



Úroveň zeleně ve 4. obvodu svědčí i o přístupu obyvatel 
O Doubravce se říká, že patří v rámci 

města k obvodům nejlépe  upraveným 
z hlediska péče o zeleň. Je to mimo jiné 
dáno i tím, že demograficky je Doubrav-
ka obvodem s nejvyšším poměrem senio-
rů k ostatním občanům – a ti jsou na čis-
totu a upravenou zeleň velmi citliví a 
všímaví. Je to dobře, protože dostáváme 
mnoho podnětů od občanů, pokud někde 
něco „zaskřípe“, na druhou stranu je to 
velmi zavazující pro všechny kompe-
tentní pracovníky úřadu udržet, případně 
vylepšit kvalitu, na kterou jsou obyvatelé 
našeho obvodu zvyklí. 
Zastupitelstvo každoročně vyčleňuje 
v obvodním rozpočtu nemalé prostředky 
na údržbu zeleně a možná si 
v každodenním shonu ani nevšimneme, 
jak často a co všechno se během roku 
v této oblasti provádí. 
Takže pro zajímavost :   
Celý obvod je rozdělený do šesti úseků a 
v každém úseku provádí údržbu zeleně 
jedna firma. Pravidelná péče o zeleň se  

skládá z těchto hlavních prací: dvakrát za 
rok provádí firma výhrab travnatých 
ploch, jednou v dubnu, před začátkem 
vegetace, podruhé v listopadu na konci 
vegetace. Mezi výhraby provádíme pra-
videlně pět sečí travnatých ploch, údržbu 
keřů a květinových záhonů, která spočívá 
v okopání a vypletí keřů a růží – provádí 
se 4x ročně, dále zrušení výsadby cibu-
lovin, výsadba letniček a jejich pletí a 
okopávání 3x ročně a pak podzimní vý-
sadba.  Během celého roku probíhají zá-
livky některých záhonů podle klimatic-
kých podmínek.V zimním období prová-
díme prořezávky keřů podle potřeby a 
požadavků občanů. 

Na výše uvedené práce máme v rozpočtu 
kolem 6 milionů korun. Z výše uvede-
ných prací péče o zeleň jsou finančně 
nejvíce nákladné výhraby travnatých 
ploch, které stojí cca 1,5 mil. Kč ročně a 
seče trávy téměř 3 mil. Kč. Ostatní fi-
nanční prostředky se vynakládají na 

údržbu keřů, kde nejnákladnější jsou je-
jich prořezávky. 
Jistě každý uzná, že jsou to nemalé fi-
nanční prostředky, proto je nutno vyna-
ložit ze strany pracovníků obvodního 
úřadu velikou pozornost denní kontrole 
provádění těchto prací, aby tyto finanční 
prostředky byly vynakládány hospodár-
ně. Jsme přesvědčeni, že jsou to peníze 
vynaložené správně, protože čistota a 
upravené okolí značně ovlivňuje chování 
nás všech, zejména pak mladých lidí.  
Poděkování  pak patří i všem doubravec-
kým občanům, kteří nám s údržbou zele-
ně pomáhají - ať už aktivně tím, že nám 
dávají  podněty ke zlepšení, nebo pasiv-
ně tím, že zeleň nepoškozují nebo do-
konce neničí. Věříme, že po přečtení to-
hoto článku, popisujícího jaké úsilí a ja-
ké finanční prostředky nás péče o zeleň 
každoročně stojí z peněz nás všech, se 
počet těchto občanů ještě rozroste. 

Zdeněk Mádr 
místostarosta

V areálu Sokola Doubravka vznikla nová sportoviště 

Většina sportovně založených obyva-
tel čtvrtého plzeňského obvodu pravdě-
podobně zná areál Tělocvičné jednoty 
Sokol Doubravka ve Hřbitovní ulici. 
Část doubravecké veřejnosti pak zná re-
stauraci U Havránků, která k tomuto are-
álu neodmyslitelně patří.  

Zařízení bylo postaveno v první po-
lovině minulého století – už naši předko-
vé věděli, jak příjemná je kombinace 
sportoviště s místem, kde se dá občer-
stvit, a s místem, kde se dá odpočinout, 
posedět, relaxovat. Sportovní areál ko-
lem doubravecké sokolovny, ohra-
ničený ulicemi Hřbitovní, Na 
Dlouhých a U Cvičiště, je pocho-
pitelně poznamenán jak stářím ob-
jektu tak omezením, plynoucím 
z jeho polohy v zástavbě rodin-
ných domků. Na druhou stranu 
právě tato poloha přináší i řadu 
výhod – nejde o místo odlehlé, je 

dobře přístupné a 
v důsledku toho hojně 
navštěvované. 

Počátkem roku 2007 
schválil výbor Sokola 
Doubravka záměr na 
několikaletou přestavbu 
sportovišť, především 
těch venkovních. Díky 
grantovým prostředkům 
Magistrátu města Plzně, 
podpoře České obce 
sokolské a samozřejmě 
s finanční spoluúčastí 
TJ samotné se v závěru 
loňského roku rozběhla 

první etapa rekonstrukce. Na místě dvou 
antukových kurtů vznikly dva kurty bea-
chové, zbývající dva antukové doplnil 
třetí, o rozměrech umožňujících kromě 
tradičního volejbalu či nohejbalu i tenis. 
Vnitřní ploty oddělily jednotlivá sporto-
viště tak, aby se činnosti na nich navzá-
jem nenarušovaly. Zbytek drnovité plo-
chy mezi kurty pokryla po srov-
nání terénu nová tráva, jejíž růst 
podpořil instalovaný závlahový 
systém. V relaxační zóně přiby-
la velká dětská skluzavka, na 

kterou se děti jen hrnou. Vbrzku ji doplní 
dětské lezecké prvky, stolní tenis a vy-
bavení pro posezení a relaxaci. Bude 
upraveno doskočiště a travnatá plocha 
bude vybavena mimo jiné na venkovní 
minifotbal.  

Vzhled areálu se v průběhu poslední-
ho roku výrazně změnil. Za oběť úpra-
vám muselo bohužel padnout i několik 
dominantních stromů, které oddělovaly 
jednotlivé kurty. Jejich stín mnohým ná-
vštěvníkům chybí. Na druhou stranu zů-
staly zachovány další stromy, které díky 
provádění pravidelné údržby zpříjemňují 
prostředí v areálu. Přibyly venkovní 
sprchy, k nimž byla přivedena voda ze 
studny, která byla odkryta při destrukci 
povrchu antukových kurtů. Její výstavba 
spadá pravděpodobně do třicátých let 
minulého století, kdy se sokolovna v 
Doubravce stavěla.  

Venkovní sportoviště začala naplno 
sloužit hned na jaře r. 2008, přes některé 
nedodělky,  které  byly řešeny dodatečně.  



Na Jateční tř. vzniká sběrný dvůr za 7 milionů, 74 % nákladů na dílo hradí Evropská unie.

I díky tomu si na beachové kurty brzy 
našli cestu jak specialisté na tento po-
vrch, tak v průběhu roku i příznivci kla-
sického volejbalu. I oni byli zvědaví a 
chtěli vyzkoušet novou aktivitu. Okruh 
zájemců o sportování se díky ní rozšířil a 
rozšiřování bude do budoucna určitě po-
kračovat. Věříme, že na travnatou plochu 
najdou cestou zájemci o malou kopanou, 
upravené okolí kurtů zase přiláká příz-
nivce ruských kuželek, pétanque či re-
kreačního stolního tenisu, rodiče s dětmi 
přivítají novinky v relaxační zóně. A o to  

nám jde. Chceme, aby areál, do kterého 
jsme investovali nemalé prostředky, 
sloužil jak naší vlastní členské základně, 
tak veřejnosti. Zavazuje nás k tomu jak 
podpora plzeňského magistrátu, tak  i 
dlouhodobá podpora vedení 4. plzeňské-
ho městského obvodu.  
Na jaře příštího roku bychom rádi pozva-
li  doubraveckou veřejnost  do našeho 
zařízení na Den doubraveckého Sokola. 
Všechna sportoviště (vnitřní i venkovní) 
budou celodenně bezplatně k dispozici 
všem,   kteří  si   budou  chtít   vyzkoušet  

různé druhy sportovních činností, přiví-
táme ale i ty, kteří se přijdou pouze po-
dívat! Informaci o termínu akce a bližší 
podrobnosti k ní najdete na našich webo-
vých stránkách v dostatečném předstihu.  

Milada Nováková  
jednatelka TJ Sokol Doubravka 

 
Objednávky sportovišť na tel. 602169692, 
příp. e-mailu  miladanovakova@centrum.cz 
 
Více informací o TJ Sokol Doubravka 
viz www.sokoldoubravka.cz. 

Informace o ukončení žádostí o venkovní sušáky a klepadla 
     V březnu 2007 jsme vás v Doubra-
veckých listech informovali o schválení 
záměru darovat venkovní sušáky a kle-
padla  a současně vypůjčit dotčené části 
pozemků. Rada MO Plzeň 4  usnesením 
č. 088/08 ze dne 15. 4. 2008 doporučila 
pokračovat v započatých jednáních se 
zástupci společenství vlastníků jednotek, 
činžovních domů a bytových družstev za 
účelem darování venkovních sušáků na 
prádlo, klepadel na koberce a současné 
vypůjčení části pozemků pod nimi.  
     V průběhu měsíce srpna Finanční od-
bor Úřadu městského obvodu Plzeň 4 
zasílal společenstvím vlastníků a druž-
stvům pozvánky na hromadné schůzky. 

Tyto schůzky proběhly po určitých loka-
litách v měsících září a říjnu tohoto roku 
v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4. Byly 
zde poskytovány bližší informace týkají-
cí se dalšího postupu darování a výpůj-
ček a zároveň zde byl k nahlédnutí návrh 
„Darovací smlouvy“ a „Smlouvy o vý-
půjčce nemovitosti“.  
     Žádáme vlastníky bytových domů, 
kteří neobdrželi  pozvánku na schůzku a 
měli by případně zájem o některé sušáky 
a klepadla, ať se obrátí na Finanční od-
bor ÚMO Plzeň 4, kancelář č. 21 nej-
později do 20. 12. 2008. 

Vlastníci bytových domů, kteří se 
nedostavili na schůzku, nebo nekontak-

tovali ÚMO Plzeň 4 jiným způsobem, 
mají možnost požádat do výše uvedené-
ho data. Pokud nebyla nebo nebude  
podána žádost o darování venkovních 
sušáků a klepadel se současnou výpůjč-
kou pozemku do výše uvedeného termí-
nu, budeme považovat, že o ně není  
zájem.  
V následujících měsících Hospodářský 
odbor MMP zpracuje a následně uzavře 
s vlastníky bytových domů jednotlivé 
smlouvy. V případě zbylých konstrukcí, 
o které nikdo neprojeví zájem, bude při-
stoupeno k odstranění. 

Štěpánka Majerová 
finanční odbor 

Nový doubravecký sběrný dvůr roste jako z vody 
Jeden ze slibů doubravecké radnice 

v oblasti zlepšování životního prostředí 
obvodu – vybudovat v tomto volebním 
období na území Doubravky sběrný 
dvůr, se začíná naplňovat.  
Bude se jednat o plnohodnotné zařízení, 
které bude schopno přijmout od občanů i 
podnikatelů celou škálu druhů odpadů, 
včetně odpadů nebezpečných.   

Sběrný dvůr vyrůstá zatím téměř nepozo-
rovaně u Jateční ulice, v místě bývalé 
skládky SVS města Plzně. Téměř nepo-
zorovaně nikoliv proto, že by se tam nic 
nedělo, ale stavba je pořád z Jateční ulice 
zakryta původním vysokým oplocením 
skládky. Přesto už je v současné době 
dokončeno oplocení většiny areálu dvo-
ra. je osazena vrátnice a probíhají práce 

na zpevnění povrchu.  
 V současné době  již doubravecká rad-
nice  vybrala i provozovatele sběrného 
dvora a očekává se, že od  začátku ledna 
2009 bude uveden do provozu. Požada-
vek radnice, aby sběrný dvůr byl otevřen 
denně, včetně sobot a nedělí, 7 dní 
v týdnu od 9 hod do 18 hod s polední 
hodinovou přestávkou od 12 do 13 ho-
din, vybraný provozovatel akceptoval, a 
tak se Doubravečtí mohou těšit na sku-
tečně nadstandardní služby. 
Celkové náklady na stavbu včetně jejího 
vybavení budou činit celkem zhruba 7 
milionů korun, radnici 4. obvodu se však 
podařilo získat ve spolupráci s Regionál-
ní rozvojovou agenturou z dotačních 
fondů operačního programu životního 
prostředí dotaci na vybudování tohoto 
dvora ve výši 5, 157 mil. Kč. Doubra-
vecký sběrný dvůr je tak prvním sběr-
ným dvorem v regionu, na který se poda-
řilo získat finanční prostředky z fondů 
Evropské unie. A protože jde o peníze 
nemalé, mají zdejší radní dobrý pocit, že 
budou moci  jednak tyto „ušetřené“ pení-
ze  použít v rámci investic na jinou for-
mu vylepšení obvodu a jednak učiní další 
krok ke zlepšení životního prostředí v 
Doubravce.  

Zdeněk Mádr 
místostarosta 



Stěhovala se část úřadu
Od října pracuje část úředníků ÚMO

Plzeň 4 v nových prostorách v budově
Mohylová 61, vnitroblok za budovou
ÚMO Plzeň 4. Do nových prostor se
přestěhovala pracoviště ÚMO Plzeň 4
z Poštovní a Smrkové ulice. To zname-
ná, že v budově Mohylová 61 má sídlo
Odbor životního prostředí, část Odboru
sociálního – dávky hmotné nouze, část
Odboru výstavby – správa budov, in-
vestice a státní dozor ve věcech staveb-
ního řádu a část Odboru organizačního
a vnitřních věcí – preventista PO, bez-
pečnost a krizové řízení. 
Pracovníci jmenovaných odborů jsou
pro veřejnost k dispozici ve dnech pon-
dělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 –
17.00 hodin, v ostatních dnech - úterý,
čtvrtek a pátek po domluvě
s jednotlivými referenty. 
Podatelna pro obě budovy ÚMO Plzeň 
4 je v přízemí budovy Mohylová 55. 

Štěpánka Kanická
odbor OVV

Divadlo ve výchově
Žáci 7. A a 7. B 28. ZŠ v Plzni, Ro-

dinná 39, se během září a října 2008
zúčastnili v rámci výuky tří setkání při
realizaci projektu K 3 – Dramatická vý-
chova pro školu s podtitulem Komuni-
kace, kooperace, kreativita. Program se
jmenoval „Co přináší ostrov“ a jeho
hlavním cílem bylo ukázat žákům
na modelových situacích různé způsoby
mezilidské komunikace. Lektorkami
setkání byly absolventky a studentky
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni Jana
Wertigová a Martina Najbrtová, které se
spolu s žáky na pozadí krizové situace
(ztroskotání na ostrově) zaměřily na
otázky zodpovědnosti, spolupráce ve
skupině a rozdělení společenských rolí.
Inspirací tomuto programu se stala kni-
ha W. Goldinga „Pán much“.  
Bylo zajímavé pozorovat děti, které se
musely rozhodovat, jak se v obtížných
situacích zachovají,  a učily se jednat
s ohledem nejen na sebe, ale i na druhé.

(tauch,hor)

Redakce 
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv va-
še podněty, nápady, připomínky, námě-
ty na rubriky, případně též vaše pří-
spěvky k dění v našem městě. K tomuto
účelu funguje i adresa elektronické
pošty 

doubravecke.listy@centrum.cz. 
Zájemci o placenou inzerci v Doubra-
veckých listech mohou také využít této
adresy, více informací u tajemnice Ko-
mise prezentace tel.: 378 036 616 nebo
378 036 610. Datum uzávěrky viz
tiráž. 

Za sportem nyní i za umělého osvětlení 
Nabídka možností sportovního vyžití 

ve 4. městském obvodu se opět zvýšila. 
Od pondělí 10. listopadu  se totiž po le-
tech rozsvítil asfaltový ovál v areálu  
RAPID.  
Nákladná oprava delší dobu nepoužíva-
ného osvětlení se mohla uskutečnit díky 
podpoře Městského obvodu Plzeň 4, kte-
rý se na opravě podílel formou grantu ve 
výši 93 tisíc korun. Díky tomuto příspěv-
ku a jeho sdružení se státní dotací ve 
stejné výši, zprostředkovanou Plzeňskou 
sportovní unií, mohou pohybu chtiví 
sportovci vyjet na kolečkových bruslích, 
lyžích, na kole nebo koloběžce 
v odpoledních hodinách i nyní, kdy by to 
jinak kvůli brzkému příchodu tmy nebylo 
možné.  
Osvětlení zajištěné 52 lampami podél 
téměř 1100 metrů dlouhého asfaltového 
oválu bude v měsíci listopadu v případě 
příznivého počasí v provozu každý den 
od 16:30 do 19 hodin. V rámci poděko-
vání dárcům bylo po dobu zkušebního 
provozu osvětlení celý listopad sportová-
ní na oválu zdarma. Každý nyní může 
využít možnosti prodloužit si in-line 
bruslařskou či cyklistickou sezónu.  Po-

kud jste cyklodrom RAPID ještě nena-
vštívili, přijďte si vyzkoušet komfort a 
bezpečí před silničním provozem chráně-
ného sportovního areálu.  
Pokud Vás sportování na RAPIDu osloví, 
je možné si zakoupit permanentku pro 
rok 2009. Letošní ceny, kdy celoroční 
permanentka stála 500,- Kč, permanentka 
na 20 vstupů 300,- Kč a na 10 vstupů 
200,- Kč (v deníku byla chybně uvedena 
permanentka za 250,- Kč), budou platit i 
v příštím roce. Samozřejmostí zůstává 
bezplatné parkování a vstup pro dopro-
vod sportovců. 
Protože se v nedávné minulosti vedly 
četné polemiky o správnosti poplatku za 
využívání sportoviště, chtěl bych při této 
příležitosti zdůraznit, že provoz sportov-
ního areálu není ziskovou záležitostí a 
inkasované poplatky za sportování slouží 
k pokrytí nákladů na údržbu a tedy zajiš-
tění přiměřené kvality sportování. Větší 
investice a opravy pak není možné usku-
tečnit bez přispění dárců, kterým byl 
v případě opravy osvětlení také Městský 
obvod Plzeň 4, za což mu patří velký dík. 

Martin Štaif 
 předseda SK RAPID Plzeň 

Tři mušketýři proslavili Divadlo Alfa 
Poté, co do Divadla Alfa v Plzni při-

šla zpráva o udělení ceny za vynikající 
animaci loutek v inscenaci „Kašpárek a 
indiáni“ na 41. mezinárodním festivalu 
loutkových divadel v chorvatském Zá-
hřebu, mají plzeňští loutkáři opět důvod 
k oslavě.  
Na 9. mezinárodním loutkářském festiva-
lu LUTKE ve slovinské Lublani uvedli 
již proslulou inscenaci maňáskové gro-
tesky na motivy románu Alexandra Du-
mase st. „Tři mušketýři“. 
„Tato inscenace za dva roky od premiéry 
získala 22 domácích i zahraničních oce-
nění. Po vyhlášení výsledků v Lublani je 
jich už 23,“ vypočítává mimořádné úspě-
chy „Tří mušketýrů“ dramaturg Divadla 
Alfa Pavel Vašíček.  
Inscenace režiséra Tomáše Dvořáka ob 

držela v Lublani cenu za kreativní herec-
tví s loutkou, které předvedli herci Blan-
ka Josephová - Luňáková, Martina 
Hartmannová, Petr Borovský, Martin 
Bartůšek a Robert Kroupar.  
Česká premiéra se uskutečnila v Divadle 
Alfa 28. dubna 2006 a inscenace je urče-
na divákům od 9 do 99 let. 
Vzhledem k tomu, že zájem o „Tři muš-
ketýry“ trvá a přicházejí stále další po-
zvání na festivaly, nemusí být shora uve-
dený počet ocenění konečný! 
Divadlo Alfa patří mezi nejúspěšnější 
české profesionální soubory hrající pro 
mládež. Na svém kontě má řadu cen 
z mezinárodních i tuzemských přehlídek, 
o oblibě divadla svědčí vyprodaná před-
stavení na domovské scéně v Plzni a čas-
té hostování doma a v zahraničí.    (pr)

 



Noviny z knihovny
Rok 2008 byl pro doubraveckou

knihovnu a její čtenáře rokem změn.  
Letní rekonstrukce části prostor celkově
zpříjemnila atmosféru a přinesla více
místa pro návštěvníky i stále přibývající
knížky. 
Na podzim u nás byl nainstalován vý-
půjční systém Clavius a mohli jsme se
tak v rámci Knihovny města Plzně (dále
KMP) propojit s ostatními knihovnami. 
Pro čtenáře to znamená, že si mohou
s jednou průkazkou půjčovat ve všech
provozech KMP, mají možnost prodlu-
žovat a rezervovat si knížky a další do-
kumenty přes své čtenářské konto na
stránkách KMP (www.kmp.plzen-
city.cz), v on-line katalogu zjistí, zda a
v jaké knihovně KMP je hledaná kniha
právě k dispozici (www.kmp.plzen-
city.cz/katalog.php). 
O technických novinkách to ale ještě
není vše: 
- z doubravecké knihovny se můžete
s vlastním notebookem bezdrátově při-
pojit k internetu přes WiFi,  
- namísto čtenářského průkazu je
možné používat Plzeňskou kartu. 
Kromě výpůjčních a informačních slu-
žeb pořádá knihovna v Doubravce akce
pro veřejnost, které můžete sledovat na
stránkách Knihomol www.knihomol.wz.cz. 
Na návštěvu stávajících i nových čtenářů
se těší doubravecké knihovnice.  (ksm)

Granty se vyhlásí
Grantová komise vyhlásí grantové

programy na další rok. Počítá s nimi
návrh nového rozpočtu. Své projekty s
žádostmi o grant z rozpočtu 4. obvodu
budou moci žadatelé odevzdávat prav-
děpodobně během prvního čtvrtletí
příštího roku tak jako v minulých le-
tech, a to na předepsaných formulářích. 

 „Jakmile se sejdeme, vyhlásíme
termín uzávěrky obou grantových pro-
gramů, sportovního a kulturního,“ říká
místopředseda komise Pavel Netolický.
„Přitom každý grant má svá pravidla
pro poskytnutí, je tedy vhodný čas, aby
si je potenciální zájemci prostudovali,“
doplňuje. 
Informace ke sportovnímu grantu po-
skytne tajemnice komise Ivana Vraná z
finančního odboru. Dotazy ke kulturní-
mu grantu zodpoví Anna Doerrová ze
sociálního odboru. Obě najdete v sídle
ÚMO4 v Mohylové ulici č. 55. K dis-
pozici zde budou též požadované for-
muláře.  (kp)

 
wwwwww..ppllzzeennsskkaakkaarrttaa..cczz  

Maminky se mohou těšit na vyšší mateřskou 
Peněžitá pomoc v mateřství se od po-
čátku příštího roku zvýší. Některým 
maminkám jen o sto korun měsíčně, 
jiným se může až zdvojnásobit. Záleží 
na tom, kolik před nástupem na ma-
teřskou dovolenou vydělávaly. Dosud 
neměly matky s nadprůměrnými pří-
jmy možnost výši vyplácené mateřské 
ovlivnit. A právě to se změní. 

1. ledna 2009 nabude účinnosti nový 
zákon o nemocenském pojištění, navrže-
ný již v roce 2006. Zatímco dosud činila 
maximální výše peněžité podpory 
v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příští-
ho roku to bude 28 890 Kč. 
Nový zákon zvyšuje procento, podle kte-
rého se z vyměřovacího základu peněžitá 
pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 
70 %. Toto opatření by samo o sobě tak 
výrazné zvýšení mateřských dávek ne-
přineslo. Podstatné je, že se zvyšuje i 
hranice příjmu, z něhož jsou dávky vy-
počítávány. Dosud totiž nebyly do zákla-
du pro výpočet dávek započítávány pří-
jmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se re-
dukční hranice posouvá až na 71 000 Kč 
měsíčního platu. 

Dojde tím ke zvýšení peněžité pomoci 
v mateřství především pro maminky, kte-
ré mají vyšší plat.Maminky, jejichž pří-
jem se pohybuje do 18 000 Kč, budou 
mít mateřskou vyšší v řádu stokorun díky 
jednomu procentu, o něž se zvyšuje vý-
počet z dávek, z tzv. vyměřovacího zá-
kladu. 

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůsta-
nou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vy-
plácené ženám ( mužům ), kteří mateř-
skou nastoupí v letošním roce a v roce 
příštím jim bude dobíhat. 

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí 
z nemocenského pojištění, které je sou-
částí pojištění sociálního. Vyplácet se 
začíná šest až osm týdnů před plánova-
ným porodem. Pokud si tedy žena nemo-
censké pojištění neplatí, nemá nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství. Sociální 
systém ji však bez prostředků nenechá. 
V okamžiku nástupu na mateřskou dovo-
lenou, začne pobírat rodičovský příspě-
vek ve výši 7 600 Kč. 

Jaroslava Hrabáčková 
vedoucí sociálního odboru 

 

 

Občané čtyřky třídí více než vloni 
Ne všechny zprávy, které vzájemně 

dostáváme, jsou pozitivní, avšak fakt, že 
obyvatelé Městského obvodu Plzeň 4 pa-
tří ve sběru separovaných odpadů mezi 
špičku v České republice k těm negativ-
ním rozhodně nepatří.  
Faktorů pozitivní změny je hned několik. 
Zaprvé se se zvýšením počtu nádob na 
separovaný odpad, plasty, sklo a papír z 
původního počtu 150 kusů na 300 kusů 
snížila tzv. docházková vzdálenost. Tedy 
trasa, kterou občané urazí se svým odpa-
dem do popelnice. Zadruhé došlo také ke 
zvýšení počtu svozů separovaného odpa-
du. Zatřetí díky informacím na kontejne-
rech se občané naučili separovat i kartó-
nové krabice nebo polystyren, který jim 
dříve zabíral mnoho vzácného místa 
v kontejnerech na komunální odpad.  
A kolik vlastně občané vytřídí? Oproti 
předcházejícímu roku, kdy na jednoho 
obyvatele čtvrtého městského obvodu 
připadalo 29,18 kg vytříděného odpadu, 
je to nyní v roce 2008 za stejné sledované 
období  44,99 kg.  
Výše uvedená data jen dávají jasně naje-
vo, že na čtyřce třídit nejen dokážete, ale  
umíte využít všech dostupných příležitos-
tí. Meziroční nárůst cca 15 kg vyseparo-

vaného odpadu navíc tak ve srovnání 
s jinými nám podobnými obcemi, o veli-
kosti cca 25 000 obyvatel, patří k jedno-
mu z nejvyšších. 

To vše jsou povzbudivé zprávy, které ve-
dou k jedinému závěru. Občané našeho 
obvodu si velice váží nejen svého okolí, 
ale nejsou lhostejní ani k problémům se 
znečištěním životního prostředí, které 
s mírou separace odpadů úzce souvisejí.  
Co dodat závěrem. Gratuluji všem, kteří 
se chovají zodpovědně nejen vůči sobě, 
ale i vůči generacím, které přijdou po 
nás. Pevně doufám, že ve své  záslužné 
činnosti neustanete a budete třídit ještě 
více než dnes. Já osobně Vám mohu slí-
bit, že učiníme vše proto, aby se tak sta-
lo. Domnívám se, že je dobré vědět, že 
některé věci děláme dobře a můžeme být 
pro jiné inspirací a vzorem. Že tomu tak 
je již dnes, nám např. dokládají statistiky 
sběru plastů, u nichž v evropském prů-
měru zaujímá Česká republika první mís-
to před nedávnem ještě suverénně prvním 
Německem.  Podobě si stojí náš obvod 
v rámci města Plzně.  

Hynek Brom (ODS) 
starosta 

Přecházíme na novou doménu
http://umo4.plzen.eu



SERIÁL 
 
 

Plzeňské služby jsou 
společností, která se řadu let 
stará o dodávky tepla a teplé vody pro 
všechny občany města Plzně, kteří byli 
připojeni na systém centrálního 
zásobování teplem. Naším posláním je 
však poskytovat daleko širší spektrum 
služeb, které souvisejí s bydlením. Již 
více než rok jsme významným hráčem na 
poli správy nemovitostí. 

Rádi bychom s Vámi probrali téma, které 
je nejaktuálnější a zdá se, že mnohé 
z Vás trápí stále, a to digitální vysílání. 
Na základě dotazů, které k nám na o toto 
téma dorazily, odpovídáme na ty 
nejčastější. 

Pokud potřebujete poradit s Vaším 
společenstvím jednotek, kontaktujte nás 
na uvedených číslech, velmi rádi se Vám 

budeme věnovat: Plzeňské 
služby, a. s., Ed. Beneše 23, 

301 00 Plzeň, tel.: 377 499 206, 377 499 
232, e-mail: info@plzenskesluzby.cz, 
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz. 

Protože Vánoce už klepou na dveře, 
přejeme Vám všem co nejméně stresu a 
shonu, které tento čas většinou provází, a 
těšíme se na Vaše další dotazy, které 
nám posíláte.  Iveta Rejšková 

 

Kdy skončí analogové vysílání 
úplně? 

Současný způsob televizního 
vysílání, označovaný jako analogový, 
Česká republika opustí nejpozději v roce 
2012. Tento rok určila Evropská komise 
jako nejzazší termín definitivního 
přechodu na pozemní digitální vysílání. 
V Plzeňském kraji by mělo analogové 
vysílání podle vládního nařízení skončit 
na podzim příštího roku. 
 
Musí se za digitální televizi platit? 

Nemusí. Pozemní digitální televize 
nabízí v první fázi asi dvanáct 
televizních programů. Naprostá většina z 
nich vysílá volně, tedy bez nutnosti platit 
za příjem další poplatky. Jedinou a také 
jednorázovou investicí byl a je nákup 
set-top-boxu (a to pouze v případě, že 
stávající televizor nemá digitální tuner), 
jejichž ceny se nyní pohybují v 
nejnižších relacích okolo jednoho tisíce 
korun. Zdarma lze sledovat televizní 
kanály také prostřednictvím digitálního 
satelitního přijímače + příslušné karty. 
 
Bydlím v panelovém domě. 
Nedávno jsem si koupil set-top-
box a když jsem ho napojil na 
anténní rozvod STA, tak mi set-
top-box hlásil "žádný signál". 
Může to být způsobeno tím, že je v 
klasických STA rozvodech pouze 
analogový signál a ostatní signály 
jsou odstraněny?  

Některé původní společné antény 
(STA) neumožňují rozvod digitálního 
signálu v UHF pásmu a je potřeba jejich 
modernizaci svěřit odborné firmě. 
Jednou z dalších možností je bytová 
nebo venkovní anténa. 

Chtěl bych se zeptat zda je možné 
bez nějakého vzájemného rušení 
zkombinovat příjem ze společné 
antény, která není modernizována 
pro DVB-T,  s osobní umístěnou 
na lodžii určenou pro DVB-T. 
Modernizace STA se jen tak 
nedočkám a rád bych situaci řešil 
vlastní anténou. Programy ČT jsou 

pro mě důležité, komerční kanály 
již spíše okrajové.  

Sloučení obou zdrojů, tj. společné 
antény a individuální antény v pásmu 
UHF, je snadné. Vyřeší to slučovač 
VHF-UHF, který zakoupíte v každém 
specializovaném obchodě. 
 
S přechodem na DVB-T budeme 
muset provést modernizaci naší 
STA. Firma, která se nám o anténu 
stará, chce koupit nějaké zařízení 
za 24.000 Kč, při počtu bytů to vy-
chází skoro stejně, jako by si 
každý koupil vlastní set-top-box. 
Existuje nějaká zákonná povinnost 

vlastníka objektu  provozovat 
STA? Napadá mě, že bychom s 
ukončením analogového vysílání 
anténu jednoduše zrušili. 

Podle § 104 odst. 15 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích, je vlastník domu nebo nebytového 
prostoru povinen umožnit uživateli to-
hoto domu příjem rozhlasového a tele-
vizního vysílání provozovatelů vysílání 
podle zvláštního právního předpisu (zá-
kon o provozování rozhlasového a tele-
vizního vysílání). Anténu nedoporuču-
jeme rušit, ale navrženou nabídku po-
soudit nezávislým odborníkem. 

(ps)

PORADNA BYTOVÉHO  SPRÁVCE 
aneb vaše dotazy - naše radost 



Nominujte nejlepší sportovce 
Nadace sportující mládeže 

připravuje pod záštitou primá-
tora města každoroční vyhlá-
šení nejlepších sportovců měs-
ta Plzně v kategoriích žactva a 
dorostu.   
Nominace do prestižní ankety, 
jejíž vyhlášení se uskuteční 
v únoru roku 2009, je možné 
zasílat do 5. ledna 2009 na 
adresu Nadace sportující mlá-
deže, Štruncovy sady 3, 301 
00 Plzeň (tel.: 377 236 696). 

Formuláře jsou spolu s 
podrobnějšími informacemi k 
dispozici na internetových 
stránkách nadace www.nsm.cz. 
Nadace vyhlásí nejlepší spor-
tovce v kategoriích mladšího 
žactva, staršího žactva, doros-
tu (jednotlivci, družstva) a ta-
ké nejlepší sportovní akce pro 
děti a mládež.  
Nadace sportující mládeže pů-
sobí na poli podpory sportov-
ních talentů již 15 let. (kp) 

Magistrát mění správu bytů 
Od 1. 1. 2009 bude správu 

bytového a nebytového fon-
du města Plzně zajišťovat spo-
lečnost Obytná zóna  Sylván, 
a. s. 
Změna správce bude probíhat 
tak, aby se nájemců dotkla co 
nejméně. Kontaktní místo zů-
stává na adrese Palackého 
nám. 6 v 1. patře. Beze změny 
zůstávají i úřední dny, a to 
pondělí 8:00 – 12:00  a  13:00 
– 17:00 hodin, středa 8:00 – 
12:00  a 13:00 – 18:00 hodin. 
V ostatních pracovních dnech 

bude nový správce k dispozici 
od 8:00 do 15:00 hodin 
s polední přestávkou. Zároveň 
budou nájemcům k dispozici 
stejná telefonní čísla:  
378 035 660 – 69. 
Nepřetržitá havarijní služba 
bude zajištěna na telefonním 
čísle 377454638, 733222636,  
včetně  víkendů a svátků. Způ-
sob placení přes SIPO, čísla 
účtů pro hrazení řádných plateb 
pro bezhotovostní převody a 
variabilní symboly zůstávají 
beze změny.  (red) 
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JIŽ DVĚ PLOCHY NA FLORBAL !!!

BOSU
DYNAMIC BODY FORMING
POWER JOGA
TAEBO
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
CVIČENÍ PO PORODU


