PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:
Oprava ulic Svatojirská, Pod Rozhlednou, Na Klínu.
V březnu letošního roku bude zahájena oprava ulic Svatojirská,
Pod Rozhlednou, Na Klínu, jejichž stav trápí obyvatele této části Újezda
již několik let. Opravena by měla být nejen silnice, ale i vybudovány nové
chodníky spolu s parkovou úpravou. Dokončení je předpokládáno v říjnu
letošního roku. Náklady na celou stavbu se šplhají do výše 21 mil. Kč.

Křižovatka Rokycanská - Hřbitovní:
Po dlouhých letech přípravy bude v roce 2009 osazena křižovatka ulic
Hřbitovní a Rokycanská světelným značením. Celá akce by měla stát
5 milionů korun. Semafory by měly zlepšit průchodnost celou křižovatkou,
ať již pro automobily jedoucí z nebo do Doubravky a především zvýšit
bezpečnost všech účastníků silničního provozu v této oblasti.

Oprava Dlouhé ulice:
V závěru loňského roku byly Zastupitelstvem města Plzně schváleny finanční
prostředky na projekt opravy Dlouhé ul. v Lobzích. Samotný projekt by
měl navázat na již upravenou křižovatku ulic Dlouhá a Revoluční, která
byla v roce 2002 osazena novým signalizačním zařízením. Vzhled Dlouhé
ul. se změní následujícím způsobem: Ze současné čtyřpruhové silnice
vyhrazené pro automobilovou dopravu zůstanou pouze dva jízdní pruhy
s tím, že mezi novu silnicí a chodníkem budou vybudována parkovací
stání a osazeny nové stromy. Snahou je provést zklidnění této části obvodu
a zároveň řešit ne zcela vhodnou situaci s parkováním nejen občanů,
kteří zde žijí, ale i návštěvníků 28. ZŠ,
6. mateřské školy a lidí využívající
sportovní stadion TJ Sokola Letná.
Celá oprava také velmi výrazným
způsobem přispěje k bezpečnosti
silničního provozu v této oblasti.

KONTROLNÍ VÝBOR

ZASTUPITELSTVA MO PLZEŇ 4

Mnoho občanů se mylně domnívá, že
kontrolní výbory zastupitelstev jsou jakýmsi
dozorem nad rozhodováním samosprávných
úřadů, zastupitelstev či dokonce jejich rad.
A že jsou proto dokonce o něco více, než
zastupitelský sbor samotný. Není tomu ale
tak. Kontrolní výbor zastupitelstva však může
ze zákona (o obcích) kontrolovat, jak jsou
plněna vlastní usnesení zastupitelstva samého.
I přesto, že se tím pádem může mnohý z občanů
domnívat, že tím jsou pravomoci kontrolních
výborů významně okleštěny, jsou kontrolní
výbory instancí, která může lidem v dané správní oblasti hodně pomoci
při řešení konkrétních problémů. Plnění usnesení zastupitelstva naráží
v praxi často na netušená úskalí rozmanitosti administrativních postupů,
na různost výkladu vyhlášek a jiných legislativních dokumentů a to vše
může někdy rozhodnutí zastupitelstva pozměnit, či dokonce zvrátit.
Také proto je tu kontrolní výbor, který v souladu s příslušnými předpisy
hledá a zastupitelstvu pak navrhuje tu jedině správnou a legislativě
odpovídající možnou cestu řešení daného problému.
Martin Zrzavecký, předseda KV ZMO Plzeň 4 (ČSSD)

Oprava vnitrobloků:
V loňském roce započala úprava dvou veřejných prostranství, a to vnitrobloku
v Hrádecké ulici a úprava veřejného prostoru u prodejny MAT vedle Zábělské
třídy. Oba projekty vychází z dlouhodobého záměru opravovat a upravovat
veřejné plochy pro občany tak, aby vyhovovaly současným požadavkům.
Projekt v Hrádecké ulici je unikátní tím, že na jeho finální podobě se podíleli
sami občané. I přes technické obtíže by měl tento vnitroblok být představen
v plné kráse koncem května tohoto roku. Investiční náklady do obou akcí
jsou vyčísleny na částku 22 a půl milionu korun.

Odstřižené anketní lístky je možné odevzdávat na podatelně úřadu nebo zaslat poštou.

JUDr. Hynek Brom

ANKETA:

Velkokapacitní kontejnery ● Více kontejnerů na separovaný odpad

Naší snahou je co nejvíce zapojovat občany do procesu vytváření
plánů, které mají za cíl zvyšování kvality života na našem obvodě.
Vyplněním následující ankety nám poskytnete důležité informace
o vašich přáních, potřebách a názorech na rozvoj vašeho okolí.
Proto je rovněž důležité, aby účastník ankety zakroužkoval
v následujících řádkách tu část obvodu, ve které žije. Zjištěné
informace budou cenným podkladem pro naše rozhodování
o rozvojových prioritách.

Nová sportoviště ● Zvyšování ochrany chodců na pozemních

Zlepšování úrovně a vybavení mateřských školek

Zde prosím zakroužkujte, v jaké části MO Plzeň 4 žijete:
Lobzy

Letná

Doubravka

Újezd

Červ. Hrádek

komunikacích v okolí mého bydliště
Otázka č.3 - Jste spokojen(a) s veřejnou dopravou ve Vašem okolí?
Dostupnost
(docházková vzdál.)

SPOKOJEN(A)

NESPOKOJEN(A)

Intervaly

SPOKOJEN(A)

NESPOKOJEN(A)

Zde můžete navrhnout konkrétní zlepšení:

Bukovec

Zde můžete vyplnit ulici,
ve které bydlíte:
Otázka č.1 - V jaké z následujících oblastí si přejete, aby
doubravecká radnice vyvíjela ve Vašem okolí větší aktivitu?
Podtrhnout max. 3 oblasti.
Sport ● Prevence kriminality ● Pečovatelská služba

Otázka č.4 - Uvítali byste obnovu provozu jeslí na území
obvodu?
ANO

NE

Otázka č.5 - Existuje-li ve Vašem okolí nějaký problém,
s jehož řešením Vám můžeme pomoci, uveďte jej prosím zde:

Služby pro seniory ● Volnočasové aktivity (zájmové kroužky)
Kultura ● Dětské prvky (hřiště) ● Sociální bydlení
Otázka č.2 - Do jaké z následujících oblastí by podle Vás
měl obvod prioritně investovat v okolí Vašeho bydliště?
Podtrhnout max. 5 oblastí.

Otázka č.6 - Jaké místo ve Vašem okolí považujete z hlediska
kriminality a bezpečnosti za problémové a proč?

Parkovací místa ● Parky (rozšiřov. zeleně) ● Dětské prvky (hřiště)
Výstavba a údržba komunikací pro pěší ● Úprava vnitrobloků
Bytová výstavba ● Údržba zeleně a lepší péče o vzhled okolí
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„NA PŮLI CESTY”
SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4 - DOUBRAVKA
Vážení spoluobčané,
dnes se spolu máme opět možnost
potkat prostřednictvím zvláštního vydání
Doubraveckých listů, které hodnotí činnost
a práci Rady a Zastupitelstva našeho městského
obvodu.
Předkládáme Vám společně výsledky práce
za I. polovinu současného volebního období
tak, abychom připomněli a případně Vás
i upozornili na věci, které se ve Vašem okolí
staly a které, jak všichni doufáme, jsou
ku prospěchu všech, kteří je využívají.
O co konkrétně jde? To máte možnost zjistit v následujících řádcích
tohoto čísla Doubraveckých listů. Věřím, že na nás nezanevřete a budete
schopni, tak jako dosud, nám svými podněty a připomínkami pomáhat
spravovat náš městský obvod. Děkuji Vám všem za Vaši současnou
podporu a těším se na další případná setkání.
JUDr. Hynek Brom, starosta MO Plzeň 4 (ODS)

DVĚ MOUCHY „JEDNOU RANOU“
NÁSTAVBY 64. MŠ V UL. POD CHLUMEM
Doslova tak, jak je uvedeno v nadpise, se podařilo Doubravecké
radnici během loňského roku vyřešit dva problémy - havarijní stav
střechy na této školce a nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení
na obvodě. Než pouze opravovat střechu, rozhodla se radnice rovnou
realizovat nástavbu dvou pavilonů této školky s novou střechou.
Nákladem 14 mil. Kč tak vznikly nové moderní prostory pro 2 třídy,
čímž se zvýšila kapacita školky o 56 dětí.
Na rekonstrukci nevzhledných a nevyhovujících původních
částí budov této školky už má radnice zpracovaný projekt, který
bude realizován bezprostředně po zajištění potřebných finančních
prostředků.
Ing. Zdeněk Mádr

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
po zralé úvaze jsme se rozhodli vydat toto
mimořádné číslo Doubraveckých listů, a to
z několika důvodů.
Předně máme za to, že občané našeho
obvodu by měli mít právo na ucelenou
informaci o tom, co se v první polovině
volebního období 2006 - 2010 v oblasti investic
a životního prostředí podařilo v našem obvodu
vybudovat. Myslíme si to proto, že v těchto
oborech jsou nám svěřeny největší finanční
prostředky Vás, daňových poplatníků, a právě
proto Vy máte právo být komplexně informováni, jak vedení radnice
a celé naše zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2006, s těmito
prostředky naložilo.
Stejně tak Vás touto cestou chceme informovat o tom, co Doubravecká
radnice plánuje realizovat v nejbližší době, jakým směrem se chce
ubírat a čím se chce dále zabývat. Bude se jednat o období, ve kterém
očekáváme z důvodů celosvětové ekonomické krize méně příjmů
do rozpočtu a tedy méně finančních prostředků na realizaci našich
záměrů, a to jak v oblasti investic, tak v oblasti péče o životní prostředí,
a tak bude nutno velmi pečlivě vážit, co udělat dříve, co později,
co případně vůbec ne.
A právě to je další důvod, proč jsme se rozhodli toto mimořádné
číslo Doubraveckých listů vydat - chceme vyvolat veřejnou diskuzi
k tomu, co byste si přáli nejvíce Vy, občané Doubravky, realizovat
v druhé polovině tohoto volebního období. Aby finanční prostředky,
se kterými budeme do budoucna nakládat, byly v souladu s tím, co byste
si nejvíc přáli v těchto oborech realizovat.
Bylo by zbytečné jmenovat a popisovat všechny akce, které se
za poslední roky podařilo zrealizovat. Proto uvádíme jen ty nejdůležitější
společně s koncepcí do budoucna. Budeme velmi rádi, pokud se nám
záměr vyvolat co nejširší diskuzi k těmto tématům podaří.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4 (ODS)

PODAŘÍ SE DOUBRAVCE ZÍSKAT DOTACI Z EU?
Již před zhruba dvěma lety se vedení doubravecké radnice rozhodlo
pokusit získat finanční prostředky z EU v rámci programu tzv.
„Norských fondů“. Tyto granty jsou určeny pro komplexní tepelnou
akumulaci a některá vnitřní vybavení budov mateřských škol. V rámci
postupového řízení jsme absolvovali úspěšně několik kontrol ať už
z Ministerstva financí, nebo zprostředkovaně přímo z Bruselu,
kde naše žádost čeká na konečné rozhodnutí.
Pokud by rozhodnutí bylo kladné, dostaneme přidělenou částku
cca 1 mil EUR, tedy cca 28,5 mil Kč. Za tyto finanční prostředky
bychom během jednoho roku zrekonstruovali 4 ze 6 předškolních
zařízení, umístěných v našem obvodě. Zajímavostí je, že doubravecké
žádosti se jako jediné z Plzně podařilo dostat tak daleko a věříme,
že se úspěšně dostane až do konečného cíle.
Ing. Zdeněk Mádr

CHLUMEK MÁ KANALIZACI

INVESTUJEME DO NOVÝCH DĚTSKÝCH PRVKŮ

Po dlouhá léta slibovanou investici - vybudování kanalizace
v Chlumku - se podařilo realizovat v roce 2008. Tato pro Doubraveckou
radnici, ale zejména pro obyvatele této oddělené části Bukovce,
významná stavba, jejíž realizace byla zkomplikována nejen výškovými
poměry, ale i výskytem skalnatého podloží, spolykala celkem cca 16
mil. Kč. Značně však přispěla k ochraně životního prostředí i standardu
bydlení v této lokalitě. Její vybudování navíc podporuje vznik nového
území pro zástavbu rodinných domů mezi Chlumkem a Bukovcem.

Vzhledem k tomu, že vytváření atraktivního a příjemného prostředí pro rodiny s dětmi je jednou z našich hlavních priorit, věnovali
jsme větší objem investic do nových dětských prvků na území obvodu. Pomohl nám k tomu také zvýšený objem finančních
prostředků, vybraný z poplatků za hrací automaty. Pro zajímavost uvádíme ty dětské prvky, které se podařilo v posledních 2 letech
zrealizovat:
• Umělý povrch dopadové plochy pod lanovou dráhou
na hřišti Pod Vrchem (98 000,-Kč)
• Instalace kreslicí tabule DH Kolmá (87 000,- Kč)

Ing. Zdeněk Mádr

• Instalace skluzavky „Minimondo Jabloň“ na hřišti Kolmá
(71 000,-Kč)

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR NA DOUBRAVCE
V letošním roce se podařilo splnit jeden z prioritních cílů
Doubravecké radnice, vybudování nového sběrného dvora na území
Doubravky. Na jeho výstavbu, která přišla na cca 7 mil. Kč se podařilo
získat jako na první sběrný dvůr v Plzeňském kraji dotaci převyšující
5 mil. Kč z fondů Evropské unie a z operačního programu životního
prostření MŽP. Sběrný dvůr, který je situován v Jateční ulici, je otevřen
denně vč. sobot a nedělí, aby usnadnil doubraveckým občanům starost
zbavit se tradičních i netradičních druhů odpadů.
Ing. Zdeněk Mádr

• Houpačka „Hnízdo“ na hřišti Kolmá (156 000,-Kč)
• Svahová skluzavka na hřišti Kolmá (80 000,-Kč)
• Svahová skluzavka na hřišti Pod Vrchem (70 000,-Kč)
• Instalace Návštěvních řádů na všechna hřiště (156 000,-Kč)
• Instalace 16 ks pružinových houpadel na různá hřiště
(185 000,-Kč)
• Houpačka „Hnízdo“ na hřišti Staniční (156 000,-Kč)
• Instalace prvku „Hrad Mokřina“ do parku V Homolkách
(490 000,-Kč)
• Svahová skluzavka na hřišti Pod Švabinami (78 000,-Kč)

REKONSTRUKCE KEŘOVÉHO
VODÁRENSKÝ SOUBOR LOBZY
V roce 2008 probíhala výstavba vodárenského souboru Lobzy,
který po dlouhých letech umožňuje kvalitní zásobování pitnou
vodou stávající zástavby Letné a Doubravky. Akce za stovky
milionů korun byla z velké části financována z tzv. „strukturálních
fondů EU“.
JUDr. Hynek Brom

PROTIHLUKOVÁ STĚNA
NA ROKYCANSKÉ DOKONČENA

PATRA NA MASARYKOVĚ ULICI
Tato významná krajinářská úprava řeší rekonstrukci devíti stávajících
keřových záhonů po pravé straně Masarykovy ulice, a to od křižovatky
s ulicí Mohylovou až po křižovatku s ulicí Zábělskou.
V poslední době už byly keře i některé stromy přestárlé, esteticky
a zdravotně nevyhovující, proto bylo nutno tuto zeleň rekonstruovat.
Návrh sadových úprav řešil celkové zkulturnění a obnovení funkčnosti
keřového pásu. Stávající keře byly odstraněny a na jejich místo byly
vysazeny nové listnaté i jehličnaté dřeviny. Jednotlivé kultivary jsou
voleny s ohledem na barvu a dobu kvetení tak, aby nová výsadba
plnila okrasný efekt celoročně, to znamená, že dřeviny jsou opadavé
i stále zelené, zjara kvetoucí, v létě kvetoucí, rostliny s barevnými plody
i barevným olistěním. Nové keře vytvoří během tří až pěti let souvislý
porost a zcela nahradí stávající zeleň.

Noční můrou bývalých představitelů Doubravecké radnice se
po dobu minulých 7 let stala protihluková zeď na Rokycanské
ulici. Kvůli nesprávné dilataci této zdi docházelo k jejímu praskání
a stavba nemohla být zkolaudována. Pověstnou korunu k těmto
problémům nasadil před časem neopatrný řidič, který zeď na jednom
místě proboural. Po vleklých soudních sporech o náhradu škody,
ve kterých jsme byli úspěšní, a po náhradě škody od pojišťovny byla
zeď opravena. Dodatečně byly taktéž prořezány a utěsněny dilatační
spáry. Po nezbytných začišťovacích pracích byla v celé pohledové ploše
od Rokycanské ulice nově natřena a mohlo být zahájeno její kolaudační
řízení.
Ing. Zdeněk Mádr

V prostoru za samoobsluhou v Červeném Hrádku připravuje
doubravecká radnice nové dětské hřiště (vč. parkových úprav).
Na sklonku roku 2008 byl zpracován projekt a již v jarních měsících
tohoto roku bude realizována první etapa tohoto hřiště. V ní budou
osazeny některé dětské prvky vč. laviček se stolky a následně budou
provedeny parkové úpravy tohoto území tak, aby mohla být realizována
další etapa tohoto projektu, v níž mimo jiné bude vybudován chodník
pro pěší napříč tímto hřištěm v souladu s celým projektem. Celkové
náklady této první etapy se přiblíží 1 mil. Kč.
Veliká škoda je, že tyto prvky se velmi často stávají terčem útoků
vandalů, kteří je z nepochopitelných důvodů ničí. V boji proti tomuto
nešvaru vítáme spolupráci všech občanů, kteří nejsou nevšímaví
k vandalismu tohoto druhu.
Ing. Zdeněk Mádr

33. MŠ

PŘÍSTAVBA 33. MŠ
V ÚJEZDĚ - KYŠICKÁ UL.
Celkové náklady na výše uvedené práce byly 1 200 034,- Kč a z této
částky jsme obdrželi z Fondu životního prostředí města Plzně dotaci
495 000,- Kč.
Současně bylo do tohoto prostoru nově vysazeno 37 ks stromů
(okrasných třešní) za 250 tis. Kč.
Realizace této akce proběhla z větší části na podzim 2007, dokončena
byla na jaře 2008.
Ing. Zdeněk Mádr

Přístavbou stávajícího objektu školky v Újezdě se podařilo vyřešit
nevyhovující situaci nedostatku prostoru pro děti, které tuto školku
navštěvují. Při této příležitosti se nejen rozšířily prostory pro hraní
vč. nezbytného zázemí, ale zrekonstruovala se i nevyhovující sociální
zařízení, a to nejen pro děti, ale i pro učitelky. Celkové náklady
na přístavbu překročily 2 mil. Kč. Zajímavostí této stavby bylo,
že na konci června loňského roku odešly děti na prázdniny a první
školní den v září už nastupovaly do nových prostor. Touto přístavbou
se zajistilo, že školka může provozovat dvě třídy po 18 dětech.
Ing. Zdeněk Mádr

VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÝCH
TŘÍD V 57. MŠ
Generální opravou a úpravou dvou tříd vč. sociálního a dalšího
nezbytného zázemí bylo vybudováno předškolní zařízení, které mohou
bez problémů používat tělesně postižené děti v 57. MŠ v Lobzích,
v ul. Nad Dalmatinkou. Toto zařízení, které na našem obvodě dosud
v této kvalitě chybělo, umožní těmto dětem užívat si předškolní
zařízení stejně spokojeně, jako jejich zdraví vrstevníci. Náklady na tuto
rekonstrukci činily 2,2 mil. Kč.
Ing. Zdeněk Mádr
57. MŠ

