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Vážení spoluobčané,
na podzim tohoto roku je tomu už
sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po
sedm let jste se mohli setkávat s mými
názory a informacemi, které glosovaly
dění na území našeho městského obvodu. Ale vše jednou končí. Proto mi
dovolte, abych se s Vámi všemi, kteří
jsou pravidelnými čtenáři, touto formou rozloučil.
Věřte, že mne práce pro Vás těšila a
byla pro mne velkým vnitřním obohacením. Je mi jasné, že rozhodnutí samosprávy, která se za mého působení
na radnici čtvrtého městského obvodu
činila, nemusel každý z Vás vítat
s nadšením, avšak mou snahou bylo a
nadále bude jednat tak, aby zvolená
řešení přinášela užitek co největšímu
počtu lidí. O tom, zda tomu tak je, si
musí učinit obrázek každý sám.
Jsem přesvědčen, že i po mém odchodu z radnice bude pokračováno v projektech, které jsem společně s ostatními zastupiteli pro Vás připravoval,
jako je například výstavba nových
parkovacích míst v částech obvodu,
kde se jich dlouhodobě nedostává,
nebo dokončení projektu výstavby dětského hřiště v Červeném Hrádku. V to
vše věřím i s vědomím toho, že budoucí rok bude rokem určitých finančních
omezení, která se dotknou i rozpočtu
našeho obvodu.
Dovolte mi také, abych mimo toto své
rozloučení s Vámi, popřál všem klidné
a spokojené Vánoce, aby se Vám splnily alespoň některé sny, které máte, a
podpořily Vaši víru v to, že rok 2010
bude po všech stránkách minimálně
tak dobrý jako ten letošní.
Váš
Hynek Brom

mapy.plzen.eu
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Víte, že na své adrese nemáte
hlášené sídlo neznámé osoby?
Ověřte si to na internetu nebo na ohlašovně ÚMO Plzeň 4
Nastěhují se do nájemního, koupí
prázdný domek nebo byt v paneláku. Už
tím se lidé nevědomky mohou dostat do
určitého rizika, pokud netuší, zda tam,
kde bydlí, nejsou náhodou hlášeni
k pobytu další lidé nebo zde nemají sídlo
ekonomické subjekty. Do veřejných
rejstříků lze nahlížet přes internet nebo
prostřednictvím CzechPointu na ÚMO
Plzeň 4.

Že nebydlí?
Úředním rozhodnutím ano
Pokud jste vlastníkem či nájemníkem
nemovitosti, nemůžete si být vždy jisti,
že před vámi nebyl dům či byt úředně
obydlen neznámými lidmi a že tito lidé
jsou sem trvale hlášeni k pobytu stále. Do
nepříjemného extrému se podle MF
DNES dostali mladí manželé z Prahy,
kteří si koupili neobydlený rodinný domek. Záhy zjistili, že v něm má trvalý
pobyt 26 cizinců a sídlo 26 firem, z nichž
každá měla svého exotického jednatele,
přestože koupi zprostředkovala realitní
kancelář, která se smluvně zavázala, že je
dům od takovýchto břemen očištěn.
Neznámí spolubydlící vystavují své řádně bydlící kolegy dnes už notoricky známému riziku tahanic s exekučními kancelářemi, to když úředně zaregistrované
osoby nadělají dluhy.
Pro prevenci nepříjemnostem je zapotřebí
mít jistotu, že na dané adrese není nikdo
nepředpokládaný úředně hlášen k trvalému pobytu a že zde také není registrováno sídlo nějaké neznámé firmy.

Obchodní rejstřík pro všechny
Pokud jde o ověření, zdali se v místě
bydliště nenachází falešné sídlo nějaké
firmy, snadno lze tuto informaci získat na
internetu, nejlépe na stránkách Administrativního registru ekonomických subjektů
- http://wwwinfo.mfcr.cz/ares, kde jsou
všechny potřebné informace o ekonomických subjektech centralizovány a veřejnosti přístupné. Ti, kteří nemají internet, mohou využít služby CzechPointu na
ÚMO Plzeň 4 v kanceláři č. 28.

Zjistí-li nájemník nebo majitel domu či
bytu, že na jeho adrese sídlí neznámá
firma, může ze zákona zaslat Krajskému
soudu v Plzni podnět, aby vyzval osobu,
které se zápis týká, ke zjednání nápravy.
„Podnikatel totiž musí nyní jako své sídlo zapsat do obchodního rejstříku místo,
z něhož je právnická osoba řízena svým
statutárním orgánem,“ říká advokát obvodní radnice Martin Aleš s tím, že
vlastník sám návrh na výmaz sídla podat
nemůže.

Ohlašovna jen pro vlastníky
Pokud jde o ověření, zdali se na adrese
bydliště občana nenachází i jím nepředpokládaná fyzická osoba trvale k pobytu
hlášená, má možnost využít služeb ohlašovny ÚMO Plzeň 4 jen vlastník nemovitosti, a to z důvodu zákonem předepsané
ochrany osobních údajů. A samozřejmě
také člověk, o jehož trvalý pobyt se jedná, ovšem jeho aktivita se v těchto případech zpravidla nepředpokládá.
Ohlašovna ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55,
kancelář č. 28) poskytne vlastníkovi informace o osobách trvale hlášených
k pobytu na jeho adrese. Podle advokáta
Aleše toto právo může vykonat i každý
podílový spoluvlastník: „Jsem toho názoru, že výše uvedené informace by neměly
být odepřeny jednotlivým vlastníkům
jednotek, kteří jsou zároveň vždy spoluvlastníky společných částí budovy.“ Není
si však jist, zdali o tyto informace může
žádat také statutární orgán společenství
jednotek. Přestože se přiklání k názoru,
že ano, a to především proto, že společenství vykonává práva vlastníka za své
členy, žádný právní předpis tuto situaci
výslovně neřeší. A k dispozici nejsou ani
soudní precedenty, že by se společenství
s ohlašovnami soudila.
Právě ohlašovna je místem, které na žádost zbaví vlastníka nežádoucího českého
„spolubydlícího“ ve správním řízení. U
cizinců toto vykoná Cizinecká policie.
V takovýchto případech se přitom žádosti
vyhoví vždy.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Obvod hledá logo. Soutěž zapojí do hledání veřejnost
4. plzeňský obvod hledá logo, které
by ho prezentovalo navenek. Vyhlašuje
proto soutěž pro veřejnost. Vítězný návrh
předá ke zpracování profesionálům.
Komise prezentace MO Plzeň 4 se snaží
nalézt logo pro obvodní samosprávu. To
by pak mělo zdejší obec prezentovat při
různých příležitostech. „Potřebujeme
prezentovat naši spolupráci s neziskovými organizacemi, např. při grantech a
dotacích,“ uvádí předseda komise Pavel
Netolický. Podle něho se pak občané
hůře dozvídají, že se Doubravečtí také
podílejí na nejrůznějších sportovních či
kulturních aktivitách. Například se ob-

vod nemohl prezentovat svým logem už
při letošním světovém šampionátu
v cyklokrosu, který se zde konal i s přispěním Doubravky.
Městský obvod Plzeň 4 vyhlašuje soutěž,
které se může zúčastnit každý výtvarně
či graficky zdatný zdejší patriot.
„Neklademe
si
žádné
speciální
podmínky, chceme dát volný prostor
múzám,“ podotýká Netolický. A dodává:
„Zúčastnit soutěže se může kterákoli
generace obyvatel.“
Do soutěže o návrh loga MO Plzeň 4 lze
posílat na známou adresu ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55, 312 64, Plzeň výtvarné

Červený kříž v Těšínské nebude
Dům sociálních služeb Českého
červeného kříže (ČČK) nevznikne na
části plochy po bývalé lokální výtopně.
Plzeňský oblastní spolek na něj nemá
peníze a pražská centrála s jeho
financováním nepočítá.
Červený kříž nevybuduje dům sociálních
služeb tak, jak prezentoval před 9 měsíci
občanům na veřejném slyšení. Na
zastupitelstvu v září přiznala jeho
viceprezidentka Jana Lexová, že
organizace na něj nemá peníze. Lexová
tak uvedla v omyl zdejší veřejnost i
developera, který se teď patrně bude
vracet k původnímu projektu domu pro
tzv. znalostní ekonomiku. Centrála ČČK

v Praze vůbec nepočítala, že by výtěžek
z prodeje historických budov byl zapojen
pro zdejší oblastní organizaci na projekt
uvedeného domu.
Znalostní ekonomika je činnost s vyšší
přidanou hodnotou, která spočívá ve
tvorbě hodnot na základě využití znalostí
jedinců. Tak například strategie růstu
hospodářství České republiky podporuje
znalostní ekonomiku jako ostatně i
Lisabonská strategie EU. Roste v ní totiž
význam vzdělání a využití vědeckých
poznatků, což zvyšuje konkurenceschopnost obcí, krajů i celé společnosti.
(pn)

?
skici ať už v papírové nebo elektronické
podobě. Nejlepší budou starostou
odměněni, vítězný autor se navíc bude
moci zúčastnit otevřeného jednání
zastupitelstva, na kterém se veřejnosti
představí nové logo městského obvodu.
Skici spolu s kontaktními údaji autora
(v případě dětí s kontakty na rodiče)
zasílejte do 28. února 2010.
(kp)

Omluva čtenářům
V zářijovém vydání Doubraveckých
listů jsme přinesli informace o
parlamentních volbách chystaných na
počátek října tohoto roku.
Volby, jak známo, znemožnil Ústavní
soud, ale ke dni srpnové uzávěrky
předchozího zpravodaje redakce tyto
skutečnosti neznala. Podnět poslance
Melčáka totiž vzešel až počátkem září.
Za příspěvek, který se tak stal zbytečný,
se omlouváme.
ÚMO Plzeň 4 jako orgán zajištující
chod voleb a referend přinese informaci
o chystaných volbách do Poslanecké
sněmovny v březnovém vydání Doubraveckých listů.
Děkujeme za pochopení!
(red.)

V ČSOB získáte půjčku bez zbytečného papírování doslova na počkání
V životě občas přijdou chvíle, kdy se člověk dostane
do situace okamžité potřeby větší finanční částky,
kterou však nemá. Co má dělat? Kam se má obrátit?
S paní Marcelou Pichlerovou, ředitelkou pobočky
ČSOB v Plzni na Doubravce jsme si povídali o možnostech půjček a jejich podmínkách.
I Co byste doporučil člověku, který si potřebuje půjčit?
V první řadě by si měl ujasnit, kolik chce půjčit,
aby nemusel v průběhu splácení úvěr navyšovat. Důležité je si také rozmyslet, na co jsou
peníze potřeba. Podle toho je také možné vybrat,
zda zvolit účelový, nebo neúčelový úvěr. Doporučil bych také upřednostnit bankovní ústavy
před soukromými poskytovateli půjček, neboť ti
mívají klientsky méně výhodné podmínky.

Přejeme vám veselé Vánoce
a zářivě krásný rok 2010.
I Jak snadné je dosáhnout na půjčku?
Získat půjčku v dnešní době už není tak dlouhodobý proces, jak tomu bývalo kdysi. Pokud
není zájemce o půjčku zatížen předchozími
úvěry, které limitují jeho možnosti měsíčních
splátek, dosáhne na ni bez větších obtíží.

I Co k vyřízení půjčky potřebuje?
Pokud není klientem banky, musí doložit výši
příjmů od zaměstnavatele. U klientů banky
postačí, aby se bankéř podíval na historii konta
a bonitu klienta.
I ČSOB prý v současné době nabízí mimořádně výhodnou půjčku. Je to pravda?
Ano, jde v podstatě o půjčku na otočku. To znamená, že bez zbytečného papírování mohou
u nás lidé získat půjčku skutečně na počkání,
během jediné návštěvy pobočky. Pokud chtějí
dopředu znát výši půjčky, na kterou mohou
dosáhnout, stačí jen zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 300 300.
I To zní dobře. Rychlost vyřízení ČSOB
půjčky však prý není její jedinou výhodou.
To máte pravdu. Všichni klienti, kteří si o půjčku
zažádají do 31. prosince letošního roku, získají
jako bonus možnost předčasného splacení
půjčky zcela zdarma.
I Máte i další podobně zajímavé půjčky?
ČSOB může nabídnout z celé škály úvěrových
produktů, od kreditní karty přes kontokorentní

úvěr až po spotřebitelské úvěry. Nabídka spotřebitelských úvěrů zahrnuje konkrétně ČSOB
Půjčku na cokoliv a ČSOB Půjčku na lepší bydlení. S oběma úvěry lze získat až 600 000
korun bez ručitele. Tuto výhodu ocení každý, kdo
někdy sháněl ručitele a ví, jak to je obtížné. Ale
jsou tu i další výhody - u ČSOB Půjčky na cokoliv si splátky můžete rozložit na 7 let a u ČSOB
Půjčky na lepší bydlení až na 10 let. Nově také
platí, že peníze s ČSOB Půjčkou na lepší bydlení
získáte ihned po podpisu smlouvy. Můžete tak
nejdříve rekonstruovat a na doložení účelového
využití prostředků máte celého půl roku.

I A co když se klient dostane do situace,
kdy nebude moci splácet úvěr?
V dnešní době jde o velmi citlivé téma. I pro
takovouto situaci máme řešení. Klienti se mohou
na nenadálou situaci připravit prostřednictvím
pojištění, které ČSOB proti neschopnosti úvěr
splácet nabízí. V nabídce nechybí ani možnost
pojistit se pro případ ztráty zaměstnání. Pojištění
lze vyřídit v okamžiku zřizování půjčky přímo
u nás v pobočce.

Pro podrobnější informace kontaktujte:
Pobočka ČSOB Plzeň Doubravka
Masarykova 647/66, 312 00 Plzeň
Telefon: 371 409 511
e-mail: info.plz-masarykova@csob.cz

TÉMA

Informace o důchodovém pojištění
Občané často nevědí, kde získat
potřebné informace týkající se jejich
důchodových záležitostí a na jaké
služby mají nárok. Abychom jim
usnadnili rozhodování a orientaci,
přinášíme základní vysvětlující informace.
Jak průběžně
pojištění

sledovat

své

doby

Aby občané měli přehled o svém
důchodovém pojištění a případné
chybějící doby pojištění si včas doplatili,
mohou jednou ročně požádat Českou
správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o
zaslání informativního osobního listu
důchodového pojištění (IOLDP).
Ten obsahuje přehled dob důchodového
pojištění, případně náhradních dob a od
r. 1986 i přehled vyměřovacích základů a
vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do
90 dnů ode dne doručení žádosti.
Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a
adresu, na kterou bude IOLDP zaslán.
Lze ji podat písemně na adresu: ČSSZ,
Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v
elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Zaměstnavatelé vedou za své zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového
pojištění, evidenční listy důchodového
pojištění (ELDP). Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (do 31. 12. 2008 dny pobírání nemocenských dávek, od 1. ledna
2009 doba trvání omluvných důvodů).
Z těchto údajů se vychází při výpočtu
důchodových nároků. Zaměstnavatel
uzavírá ELDP při ukončení pracovního
poměru nebo, trvá-li pracovní poměr,
vždy k 31. prosinci daného roku. ELDP
pak musí zaměstnavatel předat ČSSZ a
kopii dát zaměstnanci. Občané tak mají
průběžnou kontrolu nad svým pojištěním. Originály, případně kopie ELDP,
jsou dostačujícími doklady pro důchodové řízení, takže není zapotřebí předkládat výplatní pásky od zaměstnavatele.
Kde žádat o důchod
Všechny žádosti o důchod sepisují
okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ). Budoucí důchodce by se měl
proto vždy obrátit na OSSZ (v Plzni viz
níže výřez z mapy). Žádost o důchod je
možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před
požadovaným dnem přiznání důchodu.
Formu výplaty si při podání žádosti o

důchod volí každý žadatel sám – buď
v hotovosti prostřednictvím České pošty
nebo bezhotovostním převodem na účet
v bance.
Všechny žádosti o důchod postupují
OSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení, které o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na
tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny
podklady, či nikoliv. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence podkladů kompletní.
ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového
pojištění podle zákona č. 155/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.
Když chybí určitá doba pojištění…
Tuto situaci lze řešit doplacením chybějící doby formou dobrovolného důchodového pojištění. Období, za které je
možné chybějící pojištění doplatit, závisí
na druhu pojištění, který je uveden v § 6
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění. Pokud se občané rozhodnou, že
si budou platit dobrovolné důchodové
pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce.
Jaroslava Hrabáčková
vedoucí sociálního odboru

Bezpečné město nabízí i v Doubravce schránky důvěry
V rámci projektu Bezpečné město
odbor bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně ve spolupráci se
Správou veřejného statku města Plzně od
léta instaloval na území celého města
informační schránky.
K instalaci těchto infoschránek město
přistoupilo především proto, že ne každý
občan má přístup na internet, kde může
na webovém portálu Bezpečného města
využívat poradny a kde se také může
dozvědět vše o projektu Bezpečné město
a o rozdělení města na jednotlivé
policejní okrsky.
Na území města Plzně tak bylo
v současnosti umístěno více než 60

infoschránek. To znamená, že v každém
policejním okrsku je minimálně jedna.
Tyto infoschránky jsou určeny pro
všechny obyvatele Plzně i její návštěvníky, kteří mají nějaké náměty, připomínky či stížnosti týkající se bezpečnosti
v Plzni. Infoschránek však lze využít i
v případě nálezu dokladů, klíčů, peněženek a podobně.
Na každé infoschránce se občan dozví
název okrsku, spojení na příslušný úřad
městského obvodu, obvodní oddělení
Policie České republiky, služebnu městské policie a spojení na Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu
města Plzně včetně internetových stránek
Bezpečného města.

O konkrétních místech umístění těchto
infoschránek se občané dozvědí na internetových stránkách projektu
www.bezpecnemesto.eu,
z informačních letáků a brožur Bezpečného města, které budou distribuovány
do poštovních schránek v podzimním období. O umístění se také mohou
občané dozvědět z tiskovin jednotlivých
městských obvodů.
O pravidelné vybírání těchto infoschránek se bude starat městská policie ve
spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality a jednotlivými úřady
městských obvodů.
Ladislav Plochý
odbor bezpečnosti MMP

Schránka důvěry projektu Bezpečné město.
Umístěno jich je na
území obvodu deset,
např. na vchodu do
ÚMO 4, na hasičské
zbrojnici v Č. Hrádku,
na konečné linky 16, ve
vjezdu do veterinární
kliniky v Lobzích, v ZŠ
v Újezdě, v OC Centrum,
v hypermarketu
Tesco a na dalších
místech.
www.bezpecnemesto.eu OSSZ Plzeň – město, Americká 28-30, Plzeň.

Mateřské školy v ulici Družby a Republikánské mají větší prostory
Do plánu investic městského obvodu
Plzeň 4 pro letošní rok byly kromě jiných akcí zařazeny investiční akce pod
názvem „Rozšíření prostor v 6. MŠ, Republikánská ul. a rozšíření prostor v 50.
MŠ, ul. Družby“. Investiční záměry
vznikly na základě požadavku navýšení
kapacity počtu dětí v těchto mateřských
školách.
Projektová příprava proběhla již
v loňském roce, následně bylo vydáno
stavební povolení. V objektu 6. MŠ, Republikánská 25 se stávající, dnes nevyužívaná, bytová jednotka 1+1 v 1. nadzemním podlaží začlenila do prostor využívaných pro potřebu dětí a jejich do-

cházky. Nově vznikly herní prostory pro
zájmovou činnost dětí, například výuku
anglického jazyka pro předškoláky, a
také moderní sociální zařízení.
Stavební úpravy v objektu 50. mateřské
školy, ul. Družby byly většího rozsahu.
Zde v 1. nadzemním podlaží vznikly na
místo stávající, v současné době již nevyužívané, bytové jednotky 2+1 nové
herní prostory pro děti a sociální zařízení. Zároveň byla provedena související
přístavba spojovací chodby a požárního
schodiště na západní straně budovy
školky. Stavební práce na obou
mateřských školách probíhaly o letních

prázdninách a po dokončení byly řádně
zkolaudovány.
Závěrem lze tedy za 4. městský obvod
uvést, že obě investiční akce v celkové
hodnotě přibližně 2,1 mil. Kč splnily
svůj účel. Nové prostory jsou provedeny
v souladu se současnými hygienickými a
požárními předpisy a zároveň tvoří nové,
moderní a útulné prostředí, ve kterém se
budou malí návštěvníci cítit příjemně,
kde si budou moci hrát s oblíbenými
hračkami, zacvičit si třeba i na horolezecké stěně nebo se vzdělávat a připravovat se na budoucí školní docházku.
Šárka Hrabáková
vedoucí odboru výstavby

Snímky pro srovnání ‚před‘ a ‚potom‘ z rekonstrukce 6. a 50. MŠ. Vznikly zde nové prostory a sociální zařízení a už jsou v provozu.

Horká novinka konce sezóny – úřadujme s datovými schránkami
Od letních prázdnin platí nový zákon
o informačním systému veřejné správy,
který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. Od 1.
11. 2009 platí zákonná povinnost používat datovou schránku pro komunikaci
mezi orgány veřejné správy a právnickými osobami zapsanými v obchodním
rejstříku.
Datová schránka je elektronické úložiště.
Pomocí datové schránky můžete posílat a
přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů
státní správy a samosprávy. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud
si tedy založíte datovou schránku, bude
se vám většina korespondence od orgánů
veřejné správy doručovat elektronicky.
Datová schránka není klasický e-mail.
Jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky,
ale pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající
fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Do datové schránky jsou dodávány
úřední listiny v elektronické podobě,

které jsou opatřeny elektronickým
podpisem odesílatele (orgánů veřejné
správy). Jakmile je do vaší datové
schránky dodán nový dokument (datová
zpráva), dle vašeho nastavení se doručí
na váš mobilní telefon (za poplatek),
popřípadě do vaší e-mailové schránky
(zdarma), oznámení o doručení. Je to
jakási obdoba nynějšího upozornění o
uložení listovní zásilky.
Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem přihlášení do datové
schránky oprávněnou osobou. Obdobně
jako u listovních zásilek funguje fikce
doručení - tedy nepřihlásíte-li se do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty.
Na kontaktních místech Czech POINT
můžete zažádat o nové přihlašovací
údaje, zneplatnění přístupových údajů
nebo znepřístupnění datové schránky.
Datovou schránku lze znepřístupnit
pouze subjektům, které o datovou
schránku zažádaly.

Více informací získáte na webové
adrese: www.datoveschranky.info nebo
v pracovních dnech v době od 9.00 do
18.00 hodin na telefonním čísle
270 005 200.
Štěpánka Kanická
vedoucí odboru vnitřních věcí

Nový mapový portál
Na adrese mapy.plzen.eu spustilo
město Plzeň nový Mapový portál. Web
využívá redační technologii s rychlou
správou a do budoucna se tak propojí
s weby dalších městských organizací.
Rychlou orientaci zprostředkovává šest
hlavních aplikačních oblastí (např. doprava, životní prostředí, turistika, historie). Nechybí upoutávky na nové mapy a
sekce nejpoužívanějších map, která se
mění podle potřeb uživatelů.
Navíc byly tematické oblasti rozšířeny o
vysvětlující články. Uživatel se dozví,
jaké informace jsou poskytovány veřejnosti či jaký je stav vývoje mapového
portálu a tématické oblasti.
Portál, který soustřeďuje všechny nejžádanější a nejdůležitější mapové informace vyvíjí a provozuje Správa informačních technologií města Plzně. (kp)

Novým dřevinám v Lobezském parku škodí bezohlední návštěvníci
Každým rokem probíhá výsadba nových stromů v Lobezském parku. Ač se
jedná o přírodní park s charakterem lesa,
je nutné zde vysadit nové stromy jako
náhradu za uhynulé.
Skladbu nově vysazovaných dřevin volíme jak v listnaté podobě tak v jehličnaté. V posledních dvou letech zde bylo
vysazeno kupříkladu 50 ks stromů ve
složení - jedle bělokorá, borovice lesní,
jinan dvoulaločný, buk lesní, dub letní,
vrba bílá.
Bohužel v Lobezském parku není novým

výsadbám přáno. Vinou bezohledných
návštěvníků dochází k jejich nevratnému
poničení, kdy dřevina přežívá s poškozením, nebo dochází k úplné likvidaci. Jako příklad bych uvedla nevratné poškození jedlí bělokorých v době adventu
2008, kdy došlo k ostříhání terminálních
výhonů, které posloužily jako výzdoba
předvánočních bytů. Bohužel se tyto
dřeviny budou s nešetrným zásahem vyrovnávat ještě několik let. Dalším příkladem jsou buky, které posloužili návštěvníkům jako otop při pořádání ohně.

Svévolné zlomení jinanů, javorů a třešní
byl zatím poslední počin bezohledných
návštěvníků toho parku. I tyto dřeviny
mohly být součástí Lobezského parku,
který je mimochodem kulturní památkou, a v budoucích letech tvořit nové a
zdravé patro tohoto parku.
Chtěla bych poděkovat všem slušným
lidem, kteří navštěvují tento park a zeleň
neničí, protože bez nich a jejich občasné
všímavosti by už Lobezský park parkem
nebyl.
Silvie Kuchtová
odbor ŽPD

RADÍME VÁM

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma
odevzdat v místech zpětného odběru, která
jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí,
v rámci mobilních svozů či přímo
v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit
starý za nový“ při nákupu modernějšího
domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených
možností se zpětně odebraný výrobek stává
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy
do rukou specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané
elektrozařízení pocházející z domácností je
takové elektrozařízení, které svým stavem
odpovídá výrobku s ukončenou životností
bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje
Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, která má zpětný
odběr některých domácích spotřebičů na
starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým
elektrozařízením není výrobek, který již
prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem
určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být
posuzováno jako odpad a pro zacházení
s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní
spotřebiče jsou tedy považovány za odpad
a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy
promítají do poplatku za odpady.

Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a
účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich kompletnost.
Kritériem je popis užití elektrické energie,
který poskytuje také základní návod pro
posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou
zásadní nekompletnost pouhým odpadem,
byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a
zpracování. Každé elektrozařízení je tedy
tvořeno určitým typem soustrojí kompo-

nentů a nosné konstrukce a toto spojení
také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji
převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí
občan zaplatit, minimálně prostřednictvím
poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti
nezbaví, obec je opět nucena za vlastní
prostředky takovou skládku uklidit. I tyto
náklady se do výše poplatku za odpad
promítají.

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je
spojením motoru, hnané části (převodovka,
buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do
této skupiny patří např. odstředivky prádla,
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje,
zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a
vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky,
fritézy, varné konvice či elektrické pájky se
řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení.
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat
systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou
konstrukci a zařízení umožňující získanou
tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře
své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně

jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze
stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky,
vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory
či horkovzdušné páječky. Stejně jako u
předchozích dvou skupin, i zde je zařízení
tvořeno motorem, hnanou částí (buben,
hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná
konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“
tvoří elektrozařízení, která ke své funkci
využívají indukce. Jsou to svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné
trouby a indukční plotny. U těchto zařízení
lze identifikovat komponenty pouze dva –
indukční zdroj a nosnou konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané zařízení od běžného
odpadu. Pro využití výhod kolektivního
systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se
všemi základními součástmi. Zjednodušeně
řečeno, pokud si občan vymontuje před
předáním do sběrného dvora z ledničky
kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc
zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho
spoluobčané!
(žpd)
Ilustrační foto.
Na místo zpětného
odběru lze bezplatně
odevzdat jen kompletní vysloužilý elektrospotřebič. Zejména lednice obsahují
ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní
prostředí, ale i své
zdraví.

Finance z „Norských fondů“ zkrášlily mateřské školy
Jak jsme již informovali
v minulém čísle Doubraveckých
listů, probíhala během letních
měsíců rekonstrukce 4 mateřských škol (6., 54., 57. a 64.)
v městském obvodě Plzeň 4.
Ta byla financována grantem
z Norského finančního mechanismu, tzv. „Norských fondů“.
Stavební úpravy byly dokončeny dle smlouvy i časového

harmonogramu a v září byly
mateřské školy k dispozici
„malým klientům“ v novém a
hezčím provedení.
Nejvíce na první pohled zaujmou barevné fasády, včetně
ústředních obrázků. Kromě tohoto zlepšení tepelně technických vlastností budov zahrnující i výměnu oken, byla
na jedné z mateřských škol

zrekonstruovaná
hygienická
zařízení
a
v
některých školkách vybavení dřevěného obložení
– krytů radiátorů a vestavěných skříněk.
V měsíci
říjnu
byly
z finančních
prostředků
Norských fondů ještě doplněny zahrady školek o
několik dětských prvků a
pískovišť.

Doufáme, že tato změna a
vylepšení podmínek předškolního vzdělávání se líbí
jak dětem tak rodičům, tak
i pracovníkům mateřských
škol, kteří mají také nemalou zásluhu na skutečnosti,
že 1. září mohly děti nastoupit do zrekonstruovaných prostor.
Štěpánka Majerová
vedoucí finančního odboru

norway
grants
Salesiáni v Lobzích nabízejí poslední volná místa v kroužcích
norwegian financial mechanism

Přemýšlení o tom, jak má dítě trávit
smysluplně volný čas, může usnadnit
Salesiánské středisko mládeže. Neváhejte se podívat na naši nabídku volných
míst na kroužcích a přijďte se podívat
k nám do střediska. V rámci kroužků
můžete zažít třeba i výlety, turnaje, tvořivé dílny…
Informace pro rodiče a děti a poskytneme na vrátnici střediska. Další naše
kontakty jsou telefon 377 266 953 a web

www.sdbplzen.cz. Cena za kroužky je
stále od 400 Kč za rok.
Volná místa jsou ještě v rámci sportovních kroužků – hip hop 6 – 10 let, stiga
hokej, rybářský kroužek, cykloturistika.
Umístit dítě lze také do tvořivého
kroužku – keramika či barevné sluníčko
pro nejmenší. Určitě lze ještě vybírat
z jazykových kroužků, nabízejí se pro
začátečníky francouzština a němčina,
nebo konverzační angličtina.

Volné místo ještě najdete v rámci
kroužků hraní na flétnu či kytaru, navštěvovat lze také hudební průpravu pro
rodiče s dětmi. Některá místa jsou volná
i v dalších zájmových kroužcích – počítače, základy křesťanství, fotokroužek,
divadelní kroužek, deskové a logické hry
či šachový kroužek. Rodičům s malými
dětmi pak nabízíme každou středu od 9
do 11 hodin Klub Brouček.
Karel Ženíšek

Salesiánské středisko mládeže
Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině – Střecha
Revoluční 98, Plzeň, telefon 377 266 953
gaier@sdbplzen.cz www.sdbplzen.cz






Redakce Doubraveckých listů uvítá jakékoliv vaše podněty, nápady, připomínky, náměty na rubriky a také vaše příspěvky k dění ve vašem spolku i
v našem městě. Používejte k tomuto účelu e-mail doubravecke.listy@centrum.cz.
Zájemci o placenou inzerci kontaktujte nejprve tajemnici Komise prezentace –
tel. 378 036 610. Datum uzávěrky viz tiráž na poslední straně.

Poskytujeme krátkodobé poradenství i
dlouhodobou komplexní výchovnou pomoc
založenou na individuálním plánování.
Hlavním cílem je podpora výchovného
potenciálu přirozených prostředí dítěte
(rodina, včetně sanace rodiny, škola).
Partnerský model práce s rodinou.
Pracujeme s dítětem ve výchovných a
terapeutických programech (např. individuální asistence dítěte, program kognitivního
obohacování, skupiny aktivního sociálního
učení, arteterapie, efektivní učení).
…kontaktujte nás!

SERIÁL
Nevpouštět si do bytu nezvané
návštěvy je sice rozumná zásada,
ale ne vždy splnitelná. Některé
„návštěvy“ do bytu prostě pustit
musíte, třeba při odečítání RTN
(rozdělovačů topných nákladů),
umístěných na vašich otopných
tělesech doma. Plzeňské služby
však nabízejí také pomoc v podobě
moderní techniky tak, aby těmto
nezvaným návštěvám bylo již odzvoněno. Vyplývá to i z dnešní
Poradny bytového správce, kterou
opět připravily Plzeňské služby.
V tisku jsem si všimla vaší inzerce na
dálkový odečet tepla. Zajímá mě cena?
Jak je psáno v otisknuté inzerci, cena
jednoho RTN (rozdělovač topných
nákladů) s dálkovým odečtem činí 400,Kč vč. DPH (v ceně je dodávka a montáž). Odečet a rozúčtování nákladů na
otop jedné RTN vás jedenkrát ročně bude
stát 57,- Kč vč. DPH.
O jaký přístroj se jedná? Od jaké
firmy?
Budoucnost patří rádiovým přenosům
informací, přenos o spotřebě tepla a
vody nevyjímaje. Naše společnost pracuje s bezdrátovým systémem od společnosti Siemens pro dálkové odečítání dat
Siemeca Walk-by, který navazuje na
dosavadní osvědčený systém Siemeca
AMR.
Zajímalo by mě, jak dálkový odečet
funguje?
Dálkové RTN vysílají v určitý čas, který
vám bude zavčasu oznámen vyvěšením
oznámení o odečtech ve vašem domě,
v rychlých intervalech údaje o spotřebě.
Pracovník naší společnosti provádějící
odečet pouze projde společné prostory se

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE
aneb Vaše dotazy, naše radost.

NABÍDKA PLATÍ DO 28.2.2010
NON-STOP DISPEČINK

800 505 505
info@plzenskesluzby.cz
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
lenka.martinovska@plzenskesluzby.cz

Kompletní cena
indikátoru
včetně DPH 1ks 400,- Kč
www.plzenskesluzby.cz

svým přístrojem (sběračem dat), vybaveným příslušným softwarem, a data načte.
U menších objektů může příslušná data
načíst dokonce i z chodníku.
Je rozdíl mezi digitálním měřidlem
„bez dálky“ a s „dálkou“ opravdu
pouze ve způsobu přenosu dat, ve
způsobu načítání?
Ano. Oba přístroje jsou elektronické
dvoučidlové a s digitálním displejem.
Jediné, v čem se liší, je způsob načítání
informací, které jsou v nich uložené.
Máme digitální přístroje od vaší společnosti, smlouvu máme podepsanou
na dobu 10-ti let a obdrželi jsme od
vás nabídku na dálkové RTN. Jak to
jde dohromady?
V prvé řadě je důležité říct, že nabídka
byla poslána plošně všem výborům v
Plzni. Pokud s námi máte již uzavřenou
smlouvu na Telmetric plus a jste s ní

Prosíme občany: Nahlaste jubilanty!
Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor sociální, touto cestou znovu oznamuje,
že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, 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, telefon č. 378 036 667.
Oznámení platí také pro všechny občany městského obvodu Plzeň 4, kteří
v roce 2009 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
sociální odbor

spokojeni, nevěnujte dálkovým odečtům
větší pozornost než informativní.
Dálkový RTN má
smysl především
tam, kde se doposud používají tzv. ‚odparky‘, které při současné nabídce na
trhu patří už k zastaralejšímu způsobu
měření, nebo pokud by nevyhovoval
méně průhledný způsob měření "sklíčka
na zpátečce", nebo se stále ještě
rozpočítávají dle plochy. V každém
případě všude tam, kde si majitelé
nechtějí vpustit "odečítače" do bytu.
Píšete, že máte s námi podepsanou
smlouvu na dobu 10 let, což je současně i
životnost daného přístroje. Bylo by pro
vás opravdu nevýhodné přístroje měnit.
Iveta Rejšková
Plzeňské služby, a. s.
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Solární elektrárny
Stavebnice pro každého
Projektové poradenství
& návrhy řešení!
Vhodné i pro SVJ! Nechte své
volné prostředky vydělávat, zhodnocení 10 % ročně! Více na:
w
wbbss..cczz
w..ffoottoovvoollttaaiikkaa..w
ww
ww
++442200 660077 660088 008888
ffoottoovvoollttaaiikkaa@
mee..cczz
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Padesátiny kapely
Oty Hellera
Orchestr Oty Hellera, který občané
znají například z promenádních koncertů
v Doubravce nebo vzpomínkových akcí,
oslavil padesátileté jubileum.
Před 50 lety byla založena kapela Oty
Hellera. Za tu dobu se v ní vystřídalo
mnoho výborných muzikantů. Ve svém
repertoáru má taneční hudbu i dechovku.
Sbor je známý nejen na domácí půdě, ale
i v zahraniční. Našel si tak nespočet diváků a posluchačů.
Přejme kapele do dalších let pevné zdraví 24. prosince 2009 bude hrát kapela Oty Hellera z věže chrámu sv. Bartoloměje koledy – od
Omluvte nižší kvalitu obrázku.
a hodně hudebních úspěchů.
(kp) 16:00 hodin, náměstí Republiky.

Doubravka má opravdu zdravou školu Ostražitost při shonu
Na konci října tohoto roku podepsala
14. základní škola v Plzni - Doubravce
dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze a byla tak zařazena
do evropského programu „Škola podporující zdraví – Zdravá škola“.
Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože vyhovoval našim představám o všestranně se rozvíjející osobnosti jednotlivce v dynamickém prostředí školy.
Po roce získal projekt konečnou podobu
a byl předložen Státnímu zdravotnímu
ústavu. Následovala návštěva zástupců

SZÚ na škole a nakonec obhajoba projektu v Praze.
Škola podporující zdraví je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO).
Být zdravou školou znamená vytvářet
klidné a příjemné prostředí pro práci i
relaxaci, vytvářet zdravý názor na život a
na svět kolem sebe, naučit se pracovat i
odpočívat.
Jsme součástí evropského systému a domníváme se, že každé dítě a mladý člověk má právo na vzdělání ve škole podporující zdraví.
Jaromíra Kozáková
14. základní škola

Osmáci z ‚dvaadvacítky‘ v Muzeu loutek
Dne 8. 10. 2009 se naše třída 8. A vydala do Muzea loutek.
Sraz jsme měli ve 14:10 na zastávce
trolejbusu č. 10 a poté jsme s paní učitel-

kou vyrazili na náměstí Republiky. Po
příchodu k historické budově, kde se stálá expozice nachází, nás paní učitelka
poučila o slušném chování a poté jsme
vešli dovnitř.
Odložili jsme si v šatně a seznámili jsme
se s paní průvodkyní, která nás následující téměř hodinu provázela. Jako první
nám vysvětlila rozdíl mezi loutkou a marionetou. Poté nám ukázala malé loutkové divadélko, po jehož prohlédnutí jsme
šli do dalšího patra, kde na nás čekala
celá řada loutek a další divadla, která se
nám moc líbila. Jenže to nejlepší nás ještě čekalo ve třetím patře, kde jsme zhlédli známé loutky z plzeňského Divadla Alfy. Pak nás průvodkyně zavedla do poslední místnosti prohlídky a tam jsme si
mohli vyzkoušet ovládat loutky a maňásky přímo na podiu. Prohlídka skončila,
odcházeli jsme domů.
Na Muzeum loutek nikdy nezapomenu,
byla to opravdu zábava a myslím, že i
mým spolužákům se tato akce, kterou
jsme absolvovali v hodinách praktických
činností, líbila stejně jako mně.
Adam Linda, 8. A, 22. ZŠ

Poslední měsíc tohoto roku je pro
mnohé z nás časem shonu při předvánočních nákupech.
Davy lidí v obchodních centrech,
tlačenice na vánočních trzích a nepozornost občanů při předvánočním shonu.
To bývá vždy velká příležitost pro
kapsáře, zloděje nebo ty, kdo se zaměřují na vykrádání aut na parkovištích.
Městská policie proto v době adventu
zajistí zvýšený dohled na těchto místech. Už přítomnost hlídek je prevencí
proti kapsářům, žebrákům, bezdomovcům či zlodějům, kteří kradou zboží
v obchodech a vzápětí se jej snaží prodat. Strážníci dohlédnou také na provoz
na přeplněných parkovištích.
(puž)

Optimalizace úřadu
Od ledna budou zaměstnanci obvodní radnice vyřizovat požadavky klientů
pružněji. Zavádí se totiž vylepšená procesní a organizační struktura.
Stejně jako ostatní radnice v Plzni i ta
zdejší prošla v tomto roce organizačním
a procesním auditem. Ten se však od
počátku primárně zaměřil na procesy,
které jsou spojené s podněty a požadavky veřejnosti.
„Mezi podáním klienta a výsledným vyřízením věci probíhají v úřadu vzájemně
provázané pracovní postupy,“ přiblížila
problematiku tajemnice Martina Brůhová. „Hodláme zvyšovat počítačovou
gramotnost a zrychlit tok informací
v úřadě,“ doplňuje tajemnice s tím, že
analýza potvrdila dobrou úroveň odbornosti zaměstnanců.
Zatímco si tedy lidé budou vyřizovat své
věci tak, jak jsou zvyklí, uvnitř radnice
již budou odstraněny duplicity a další
nadbytečné postupy. To se projeví ve
zkrácení reálné doby vyřízení určitého
požadavku.
(pn)
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