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Jak mohou příspěvek a doplatek na bydlení
pomoci řešit potíže s náklady na bydlení

Rodiny i jednotlivci s nízkými příjmy se mo-
hou obrátit na stát mimo jiné i v případě, kdy 
z důvodu tíživé finanční situace nejsou schopni 
hradit náklady na své bydlení. Výše dávek, tj. 
příspěvku a doplatku na bydlení však vždy závisí 
na konkrétní situaci žadatele.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník 
nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k tr-
valému pobytu a splňuje další podmínky pro 
přiznání dávky. Důležitou roli hrají tzv. norma-
tivní náklady na bydlení a rozhodné příjmy ro-
diny či jednotlivce v předchozím kalendářním 
čtvrtletí. Na příspěvek mají nárok rodiny nebo 
jednotlivci, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmu 
lidí hlášených v bytě k trvalému pobytu nestačí 
k pokrytí nákladů na bydlení. Zároveň těchto 
30% (v Praze 35%) příjmů je nižších než nor-
mativní náklady na bydlení.

Samotná výše příspěvku se stanoví jako roz-
díl mezi normativními náklady na bydlení a 0,30 
(v Praze 0,35) násobkem rozhodného příjmu. 
Jsou-li skutečné náklady na bydlení nižší než nor-
mativní, odečítá se příslušný násobek rozhodného 
příjmu od nákladů skutečných. Náklady na byd-
lení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje 
za plnění poskytované v souvislosti s užíváním 
bytu. U družstevních a bytů vlastníků tzv. srov-
natelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy 
za energie, vodné, stočné, odpady a vytápění.

Rozhodný příjem je součet příjmů členů rodi-
ny, včetně některých dávek státní sociální pod-
pory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek . 
Normativní náklady na bydlení představují prů-
měrné náklady rodiny či jednotlivce na bydlení 
podle velikosti obce a počtu lidí trvale hlášených 
v bytě. Zahrnují částky nájemného (pro nájemní 
byty) nebo tzv. obdobné náklady (pro družstev-
ní byty a byty vlastníků) a ceny služeb a ener-
gií. Jejich výši stanovuje zákon o státní sociální 
podpoře diferencovaně podle počtu členů rodiny 
a velikosti obce, ve které je byt. Nařízením vlády 
se částky normativních nákladů na bydlení vždy 
k 1. lednu na kalendářní rok mění.

Žádosti o poskytnutí příspěvku na bydlení se po-
dávají na úřadu práce podle místa pobytu žadatele 
(v Plzni: Úřad práce, Martinská 2, 301 00 Plzeň). 
Tiskopis je k dispozici přímo na úřadu práce nebo 
na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp. Nárok na výplatu 
příspěvku na bydlení zaniká uplynutím 3 měsíců ode 
dne, za který náleží. To znamená, že nárok je sice 
možné uplatnit zpětně, ale nejdéle za 3 měsíce.

Vážení spoluobčané,

Ve  chvílích,  kdy  dostáváte  do  rukou  toto 

číslo  Doubraveckých  listů  se  již  nezadrži-

telně blíží konec školního roku. Děti se stále 

více těší na prázdniny a my dospělí na tu svou 

vytouženou dovolenou. 

Do té doby ale musíme vykonat ještě mno-

ho  práce.  A  aby  ta  naše  práce  měla  smysl, 

musíte ji Vy – občané Doubravky za námi vi-

dět a musí Vám zpříjemňovat život ve Vašem 

okolí.  Právě  proto  se  snažíme  dlouhodobě 

zlepšit  vzájemný  kontakt  mezi  Vámi  občany 

a Doubraveckou radnicí. 

Nejprve se nám podařilo vyřešit roztrouše-

nost ůředníků na různých místech Doubravky 

tím, že  jsme umístili  tyto agendy do budovy 

v těsném sousedství radnice. V loňském roce 

se nám podařilo vybudovat dlouho potřebný 

bezbariérový přístup do budovy naší radnice 

realizací nového výtahu. Tento výtah  samo-

zřejmě  přivítali  nejen  invalidé,  ale  zejména 

starší občané, kterým schody už   dělají  tro-

chu problémy. V neposlední řadě jsou z něho 

nadšeny maminky s kočárky, které měli velké 

problémy si cokoli na úřadě zařídit, protože 

museli nosit nechat kočárek v přízemí a děti 

nosili v rukou.

V těchto dnech navíc pro zpříjemnění vstu-

pu do naší budovy dokončujeme nové vstup-

ní zádveří s informačním místem, kde obdrž 

každý občan, který navštíví naši radnici  in-

formace o tom co si kde může vyřídit. Nená-

vratně  tak  skončí  dřívější  neosobní  kontakt 

mezi pracovnicemi podatelny a občany mimo 

úřední  hodiny  prostřednictvím  mluvítka, 

osazeného ve zdi. K lepší orientaci pak bude 

sloužit i nová informační tabule.

Naším  cílem  je,  aby  občané  chodili 

na „svoji“ radnici  rádi a aby z ní odcháze-

li  spokojeni.  Jsem přesvědčen o  tom,  že  ten 

první dojem je pro ten konečný pocit   velmi 

důležitý. 

Přejí Vám všem krásnou dovolenou plnou 

sluníčka  a  Vašim  dětem  prázdniny  přesně 

podle jejich přání.

Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta

Jednotlivci nebo domácnosti, kterým nesta-
čí vlastní příjmy a pomoc ve formě příspěvku 
na bydlení, mohou požádat o doplatek na byd-
lení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nárok 
na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce 
bytu, který užívá byt. Jeho příjem/příjem všech 
společně posuzovaných osob (tj. lidí hlášených 
v bytě k trvalému pobytu) musí být po úhradě ná-
kladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/
částka živobytí společně posuzovaných osob.

 Podmínkou přiznání nároku na doplatek 
na bydlení je vedle nedostatečného příjmu 
také získání nároku na příspěvek na bydlení 
a na příspěvek na živobytí. Doplatek na byd-
lení může být poskytnut s přihlédnutím k cel-
kovým sociálním a majetkovým poměrům také 
těm, kterým příspěvek na živobytí nebyl při-
znán, protože je jejich příjem vyšší než částka 
živobytí. V tomto případě musí být příjem nižší 
než 1,3 násobek této částky. 

Nárok na doplatek na bydlení až na výjimky 
uvedené v §33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ne-
mají lidé, kteří bez vážného důvodu odmítnou mož-
nost levnějších přiměřeného bydlení, o které jsou 
povinni požádat obec. Výše doplatku na bydlení se 
stanovuje tak, aby po zaplacení odůvodněných ná-
kladů na bydlení (tj. nájmu, služeb spojených s byd-
lením a nákladů za energie) zůstala jednotlivci nebo 
společně posuzovaným osobám částka živobytí.

O doplatek na bydlení se žádá na pověřeném 
obecním úřadě (v m.o. Plzeň 4 : Úřad městského 
obvodu Plzeň 4, Mohylová 61, 312 00 Plzeň). For-
mulář je dostupný také na http://portal.mpsv.cz/
forms. O dávku není možné žádat zpětně. Dopla-
tek na bydlení může úřad uznat nejdříve od prv-
ního dne měsíce, ve kterém žadatel podal žádost.

Jaroslava Hrabáčková

vedoucí sociálního odboru



Trolejbusem z Lobez až na Borská pole
Počátkem prázdnin startuje 2. fáze 
optimalizace MHD

Nové úseky linek i zcela nové trasy, větší výběr smě-
rů a také nové jízdní řády v pracovních dnech čekají 
nejen doubraveckou veřejnost od počátku září. Startuje 
druhá fáze optimalizace MHD a s ní budou cestující 
měnit některé své dosavadní cestovní návyky.

Na Borská pole trolejbusem
Na území 4. obvodu byly trolejbusy přetrasovány v lis-

topadu loňského roku a takto se s nimi počítá i nadále. 
Na Borských polích vzniklo nové rameno trolejbusové 
trati v úseku Jižní předměstí – Borská pole, Teslova 
(Nová Hospoda), které od 1. září bude celodenně obslu-
hovat lobezská patnáctka. Ta nabídne ve špičkách dese-
timinutový interval. Posílena ještě bude v ranní špičce 
linkou č. 17 z Doubravky, Zábělské.

Specialitou pro cestující bude také nový autobus č. 29, 
který ulehčí přetížené třicítce a přitom nabídne expresní 
spojení Doubravky, Lobez a Slovan s Borskými poli ces-
tou kolem bývalé doudlevecké Škodovky, 3. polikliniky 
a Sukovou ulicí až do obratiště v Teslově ul. 

„Dlouhodobě registrujeme mezi Bory, Slovany 
a Doubravkou vyšší zájem po spojení,“ říká šéf 
městské dopravní komise Martin Pytlík. Do-

pravní průzkumy odhalily naopak nižší potřebu 
po spojení mezi Košutkou a Doubravkou. 

Třicítkou jen k ZČU
Poptávku po přepravě na Borská pole převez-

mou trolejbusy a linka č. 29. Takto se podle Mar-
tina Pytlíka oddělí poptávka po přepravě k ZČU 
a poptávka po přepravě na Borská pole, což obě-
ma skupinám cestujících zlepší kulturu cestování. 

„Třicítka uspokojí poptávku po přepravě na Bory, 
k terminálu u Borského parku a k univerzitě,“ podo-
týká Pytlík s tím, že tam její hlavní poslání končí. 
„Větev linky od Zeleného trojúhelníku dále na Bor-
ská pole se omezí na minimum,“ uzavírá.

Zkvalitnění pro okrajové části
Optimalizace MHD zkvalitní spojení občanům 

z okrajových částí (Újezd, Bukovec, Č. Hrádek). 
Pokud dosud potřebovali využít třicítku, museli 
absolvovat dvojí přestupování. Linka 29 z Doub-
ravky, Zábělské tuto situaci řeší. 

Linka č. 28 bude zkrácena jen do konečné 
u autobusového nádraží. Důvodem k tomu je 
snaha vyladit časově její jízdní řád k ostatním 
linkám, se kterými má přestupní vazby. Ma-

lesice, Křimice a Radčice budou obsluhovat 
jiné linky.

Noční spojení do Újezdu a Č. Hrádku zůstane 
zachováno. Optimalizátoři ke svému překvapení 
zjistili, že poptávka po noční přepravě sem leckdy 
předčí i tu denní.

Základní intervaly
Optimalizace sladí intervaly linek s poptávkou 

po cestování. Linka 16 Doubravka – Bory pojede 
ve špičkách po 3 – 7 min., v mezidobí v intervalu 7,5 
min. Linka 15 Lobzy – Borská pole pojede ve špič-
kách každých 10 minut, v mezidobí po 15 minu-
tách. Výkon linky 13 se srovná s patnáctkou a in-
tervaly na lince 11 zůstanou zachovány jako dosud 
(15 min.). Spoje budou prokládané, aby zajišťovaly 
přestupní návaznost. V úseku Čechurov – Mrako-
drap bude třináctku posilovat linka 10 s totožným 
výkonem ve špičkách i mimo ně, desítka však o ví-
kendech nebude jezdit vůbec. Linka 30 nabídne 
ve špičkách interval 7,5 min., mimo špičku 15 mi-
nut jako dosud. Počítá se, že třicítka bude vybavena 
zcela velkokapacitními vozy do konce tohoto roku.

Pavel Netolický, zastupitel ODS

Anketa: Co chybí našim seniorům?
Seniorům našeho obvodu chybí kavárna, kde by 

se mohli setkat u kávy nebo si v klidu přečíst no-
viny. Také by uvítali, aby jim úřad vypomohl při 
organizaci vzdělávacích kurzů, rehabilitací nebo 
cvičení. Někteří ze seniorů by se rádi vídali i při 
petangu nebo na společných vycházkách. - Tako-
vý výsledek přinesla anketa, kterou uspořádala 
Komise sociální, školská, zdravotní a kulturní 
Rady městského obvodu Plzeň 4. 

Naši senioři rovněž projevili zájem, aby je úřad 
podrobněji informoval o kurzech a cvičeních, 
které pro ně pořádají Sokol, Totem a další po-

dobné organizace. Senioři se domnívají, že by se 
úřad měl zaměřit na nezodpovědné majitele pejs-
ků, kteří se dosud nenaučili odklízet exkrementy 
svých miláčků z veřejných prostanství. Seniorům 
se také nelíbí, že auta parkují na trávníku a pře-
kážejí na přechodech. Městští strážníci by se pod-
le jejich názoru měli po ulicích nejen procházet, 
ale i se pozorněji věnovat svým povinnostem. 

Do ankety se zapojilo téměř pět desítek seniorů 
našeho obvodu. Za jejich zájem děkujeme a vyna-
snažíme se, aby jejich podněty přispěly ke zlepše-
ní práce úřadu i městské policie. 

Postup při odstraňování vraku z komunikace
Obecné užívání komunikací je podrobně popsáno 

v §19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Je zde určeno, co je obecné užívání komunikace a co již 
nelze považovat za obecné užívání komunikací. V jed-
nom z bodů § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních ko-
munikacích je popsáno, kdy je zakázáno na komunikaci 
odstavení vraku a co je považováno za vrak. Vrakem se 
rozumí, ve smyslu zákona, odstavené silniční vozidlo, 
které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není 
opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně 
trvale technicky nezpůsobilé provozu. 

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor životního pro-
středí postupuje při likvidaci vraku následujícím způ-
sobem. Na zjištěné odstavené silniční vozidlo, které jeví 
známky vraku ve smyslu zákona, je vylepena „výzva 
vlastníkovi k odstranění“. Zákonná lhůta pro odstranění 
vraku je 60 dnů. Na výzvě je dopsán druh vozidla, barva, 
místo odstavení, datum, kdy byla výzva na vrak vylepena. 

Výzva je doplněna razítkem úřadu, telefonním spojením 
na úřad a podpisem kompetentního pracovníka. Pracov-
ník úřadu pořídí fotodokumentaci a zavede „evidenční list 
vraku“. Následuje lhůta 60 dnů, kdy se vlastník přihlásí 
nebo sám vrak z komunikace odstraní. Pokud není vrak 
po uplynutí 60 dnů vlastníkem z komunikace odstraněn, 
přistupuje se k jeho likvidaci. Odstranění prování specia-
lizovaná firma, která má oprávnění k ekologické likvidaci. 
I takto odstraněný vrak z komunikace může nechat firma 
další dva měsíce na svém pozemku, než přistoupí k vlast-
nímu fyzickému zlikvidování. Likvidace vraků je hrazena 
z finančních prostředků městského obvodu. Je-ji zjištěn 
vlastník, jsou mu náklady za likvidaci předepsány k úhra-
dě. Výše popsaný postup se týká p o u z e vozidel bez SPZ.

Vozidla s SPZ jsou prověřována ve spolupráci s Policií. 
Je-li vlastník zjištěn, je mu zasláno písemné upozornění 
o tom, aby vozidlo s SPZ, které se jeví jako trvale technic-
ky nezpůsobilé provozu, odstranil z pozemní komunikace. 

V mnoha takových případech, kdy vozidlo vypadá jako 
vrak a je „odstaveno na komunikaci“, může být jeho vlast-
ník dlouhodobě nemocen, ve výkonu trestu, zemřel, pro-
bíhá dědické řízení, apod. Všechny tyto eventuality musí 
pracovník úřadu zjistit a prověřit, taková vozidla s SPZ 
nelze zlikvidovat. Stání takového vozidla s SPZ je pova-
žováno ve smyslu zákona za obecné užívání komunikace.

Vlasta Nová

ÚMO Plzeň 4, odbor stavebně správní a dopravy

Provoz mateřských škol
o prázdninách v MO Plzeň 4

V období letních prázdnin bude v MO P4 prázd-
ninový provoz mateřských škol zajišťován pouze 
v měsíci červenci, kdy bude otevřena 54. mateřská 
škola, ul. Staniční č. 72 na Doubravce, která byla 
určena jako sběrná mateřská škola pro první měsíc 
hlavních školních prázdnin v roce 2010. Z hledis-
ka dostupnosti je na velmi dobrém místě, je možné 
využít MHD – trolejbusy č. 16 (stanice Těšínská, 
ul. Družby), č. 13 (stanice Těšínská, Na Dlouhých) 
a autobus č. 30 (ul. Družby). 

 V měsíci srpnu budou uzavřeny všechny mateřské 
školy v obvodě. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě bě-
hem měsíce srpna, budou včas informováni o sběrných 
mateřských školách v jiných obvodech, nebo i o jiných 
zařízeních, které tuto službu během prázdnin poskytují 
(např. Dětský stacionář při Nemocnici u Sv. Jiří s.r.o.).

Rádi bychom touto cestou popřáli všem dětem 
krásné prožití prázdnin.



Nejlepší plakát v České republice měli žáci z 28. ZŠ v Plzni

Memoriál Pavlíka, Šindeláře a Záleského

V letošním roce si evropské státy připomínají 
dvacetileté výročí celosvětové Úmluvy o prá-
vech dítěte.

Při této příležitosti vyhlásila Evropská komise 
pro mládež spolu s místopředsedou Rady EU Jac-
ques Barrotem, celoevropskou soutěž s názvem 
„Namaluj mi právo“.

Tato akce vybídla evropskou mládež ve věku 
od 10 do 18 let k vytvoření návrhu plakátu 
na téma jednotlivých práv dětí, která jsou v tomto 
dokumentu zahrnuta.

Soutěž probíhala ve 27 zemích Evropské unie. 
Žáci a studenti ve věku 10 – 18 let měli za úkol 
vytvořit  plakát týkající se práv dětí. Do soutě-
že se přihlásilo celkem 10 000 plakátů ze všech 
členských zemí.

Do soutěže se zapojily dvěma plakáty i dva 
týmy žáků osmé třídy 28. ZŠ Plzni. 

Čtyřčlenný tým žáků ve složení Andrea Bulíno-
vá, Eliška Tomášková, Dana Ehrlichová a Jan Turč 
se ve svém návrhu snažili vyjádřit  dětský pohled 
na právo dítěte ke vzdělání. Jeho základem je po-
stava dívky vyfukující mýdlové bubliny, ve kterých 
jsou znázorněny různé možnosti vzdělání dětí.

Dne 15. 4. 2010 se uskutečnilo v Praze v Ev-
ropském domě slavnostní vyhodnocení národní-
ho kola této soutěže. Do Prahy byli pozváni fina-
listé tří nejlepších plakátů. Hodnocení probíhalo 
ve dvou věkových kategoriích (10 - 14, 15 – 18 
let). Porota, ve které spolu s dalšími osobnostmi 
a odborníky vybíral nejlepší plakáty ministr Juraj 
Chmiel, zvolila z více než 500 českých plakátů 
jeden vítězný v každé věkové kategorii.

A právě plakát týmu z 28.základní školy  získal 
v národním kole celoevropské výtvarné soutěže 
1. místo. Ceny vítězům předala  JUDr. Irena Mo-

ozlová, předsedkyně Zastoupení Evropské komise 
v České republice. Po předání cen byli všichni hosté 
pozváni na slavnostní oběd a procházku Prahou. 

Mezi finalisty v národním kole se umístil i druhý 
tým z 28. ZŠ – Andrea Čandová, Kateřina Flaišhan-
zová, Liliy Vorosh a Karolína Schleissová.

První májový den vylákal skauty opět ke klu-
bovnám pod Chlumem. Přišli si poměřit své síly 
na XVIII. ročníku Memoriálu Pavlíka, Šindelá-
ře a Záleského. Ten nese jméno padlých skautů, 
členů doubraveckého skautského střediska, poz-
ději pojmenovaného „5. květen“. Všichni sloužili 
za druhé světové války u anglického královského 
letectva RAF jako stíhací piloti. Jejich hrdinství 
a odkaz, ke kterému se skauti hrdě hlásí, byl při-
pomenut při úvodním pietním aktu.

Počasí naštěstí přes nepříznivou předpověď ne-
zklamalo, a tak si všichni mohli závod opravdu 
vychutnat. Soutěžily trojčlenné skupinky v rolích 
posádek letadel. Důležité byly hlavně praktické 
znalosti a spolupráce všech „na palubě“. Jejich 
připravenost na tíživé situace – havárii či nouzové 

přistání – prověřovaly úkoly zaměřené na orientaci 
v mapě a terénu, znalost šifrování, obratnost, zna-

lost rostlin a živočichů, či např. rozdělávání ohně.
Nejlepší soutěžící obdrželi odměny, především 

tábornické potřeby od firmy Liman sport. Hlavní 
cenu, krásný stan, který jistě najde své uplatnění 
na výletech, věnovala starostka městského ob-
vodu Plzeň 4 Jarmila Jakubcová smíšené hlídce 
skautek z 30. a 33. oddílu. 

Skauti a skautky z Doubravky se již teď těší 
na příští májové měření sil pod Chlumem.

J. Pumrová

Rosnička

Zleva: Jan Turč, Dana Ehrlichová, Andrea Bulínová,

Andrea Čandová (zastupuje nemocnou Elišku Tomáškovou)



D klub Plzeň, zař. Městského obvodu Plzeň 4
NÁBOR do kurzů a klubů na školní rok 

2010/2011 od 1. září 2010
pondělí-pátek v kanceláři D klubu

9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.

KURZY PRO DĚTI
klub Hvězdička – od 2 do 4 let s rodiči, výtvar-
ná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo
pohybové hry – od 2 do 6 let s rodiči, společné 
hry, pohyb, písničky
klub Sluníčko – od 3 do 6 let, výtvarné, hudeb-
ní, literární a pohybové zaměření
taneční kroužek – od 4 do 6 let, všestranné 
rozvíjení pohybových schopností
písničky u klavíru – od 4 do 6 let, hudební 
a hlasová příprava, hra na Orffovy nástroje
zobcová flétna – od 5 do 13 let, pro začátečníky i pokročilé
klub deskových her – od 5 let, moderní i tradiční spole-
čenské hry, zdarma a bez přihlášky, možno i s rodiči 
výtvarný kroužek – od 6 let, tradiční i netradič-
ní výtvarné techniky
asijská bojová umění – od 7 let, pro začátečníky i pokročilé
moderní tanec – od 6 do 10 let, disko tance aj. taneční trendy
tvůrčí kluby – od 8 do 10 a od 11 do 15 let, 
výroba zajímavých maličkostí, dárků, 
bytových doplňků, netradičního oblečení, mód-
ních drobností, šperků atd.
kytara – od 10 let, pro začátečníky i pokročilé
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 19 let, 
techniky účinné obrany

KURZY PRO DOSPĚLÉ a MLÁDEŽ
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 19 let, 
techniky účinné obrany
jóga – cvičení pro ozdravění celého těla a mysli
cvičení pro těhotné ženy- nácvik dýchání, cviky 
pro zdravé těhotenství a úspěšný porod, relexace
studio pro ženy – všestranný pohyb, cvičení 
s míči /overball/
kytara – doprovodná kytara, folk
výtvarný klub – kresba, malba, grafika, vhodné 
i pro zájemce o studium na SŠ a VŠ

jako příprava na talentové zkoušky
klub deskových her – moderní společenské hry 
- deskové i karetní /Osadníci z Katanu, 
Carcassonne, Doba kamenná, a mnoho dalších/

Informace a přihlášky: D klub Plzeň,
Zábělská tř. 54B, tel./fax: 377461173

www.dklubplzen.cz

Obvodní knihovna Doubravka nabízí své služby
Obvodní knihovna Doubravka je součástí sítě 

Knihovny města Plzně a je umístěna v 1. patře ob-
chodního domu Centrum. 

Děti i dospělí si u nás můžou půjčit nejen beletrii 
(romány, pohádky, povídky, detektivky, sci-fi a fanta-
sy...) a naučnou literaturu, ale také komiksy, denní tisk, 
přes 100 titulů časopisů a mluvené slovo ve formátu 
mp3, na CD nebo kazetách. Čtenářům jsou zdarma 
k dispozici počítače s internetem a běžnými programy, 
tiskárny a skenery. K internetu se v knihovně může-
te připojit také se svým notebookem pomocí Wi-Fi. 
Naší „specialitkou“ je biofeedbacková počítačová hra 
The Journey to Wild Divine, která se ovládá pomocí 
myšlenek, pocitů a správného dýchání. Zrakově han-
dicapovaní uživatelé můžou použít speciální zařízení 
- program ZoomText na úpravu velikosti písma na ob-
razovce počítače a odečítání obrazovky hlasem.

Pro nejmenší návštěvníky máme v dětském oddělení 
hrací koutek, starší děti mohou soutěžit ve vědomost-
ních kvízech, zahrát si deskové hry nebo navštěvovat 
pravidelnou Artedílnu, besedy a další akce. Dospělé 
zájemce rádi seznámíme se základní prací s počíta-
čem, internetem, skenerem, textovým editorem a Fa-
cebookem (je třeba se předem objednat). Pro invalidní 
občany nabízíme donáškovou službu. 

Budete-li nás chtít navštívit, dveře knihovny jsou Vám 
otevřené od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin, pouze ve středu 
jen od 9 do 12 hodin. Chcete-li se stát našimi čtenáři, 
vezměte si s sebou občanský průkaz a sto korun (pade-
sátikoruna bude stačit dětem do 15 let, spolu s příslušným 
dokladem také důchodcům a studentům). Pokud je Vám 
více než sedmdesát let, zaregistrujeme Vás zdarma.

Blíží se léto a proto ještě jedna informace na závěr 
– knihovna bude otevřena bez přestávky celé prázd-

niny, bude pouze zkrácena otevírací doba kromě 
středy také v pátek jen od 9 do 12 hodin. 

Více informací získáte v OK Doubravka, Masaryko-
va 75 (OD Centrum, 1. patro), na internetových strán-
kách www.knihomol.wz.cz, tel. číslech 378 038 256 
a 378 038 255, na e-mailu doubravka@plzen.eu nebo 
na Facebooku www.facebook.com/knihovnadoubravka.

Srdečně všechny zveme a přejeme příjemné léto .



Místní poplatek ze psů - aktuálně
Povinnost majitele psa přihlásit se k zaplace-

ní místního poplatku ze psů vyplývá ze záko-
na ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

v platném znění a vyhlášky statutárního města 
Plzně č. 22/2004 v platném znění. Poplatek ze psů 
platí držitel psa od 6. měsíce věku psa. 

Poplatek se platí v místě trvalého pobytu držitele psa.
Pokud poplatek nečiní více než 500,- Kč ročně, je 

povinnost zaplatit do 30. června každého roku. Činí-li 
poplatek více než 500,-- Kč ročně lze platbu rozdělit 
do dvou stejných splátek, nejpozději do 30. června 
a 30. listopadu každého roku, pokud nebude poplatek 
uhrazen jednorázově do 30. června každého roku.

V případě jakékoliv změny týkající se poplatku, tzn. 
uhynutí psa, změna trvalého pobytu držitele psa, změ-
na psa, je povinen poplatník tuto skutečnost nahlásit 
nejdéle do 15 dní. Nejčastější omyl se kterým se setká-
váme je, že poplatník se domnívá, když stále platí po-
platek, že není nutné nahlašovat změnu psa, např. při 
úmrtí psa a pořízení nového psa. Z důvodu evidence 
psů je potřebné tuto změnu také nahlásit. 

V případě dotazů ve věci místního poplatku ze psů kon-
taktujte pí Hanzlíkovou,finanční odbor ÚMO Plzeň 4.

Poradna pro uživatele sociálních služeb
BEZPLATNĚ VÁM PORADÍME!! Využijte našich služeb, jsme tu pro Vás!

Poradna pro uživatele sociálních služeb v Plzni 
zajišťuje odborné sociální poradenství osobám se 
zdravotním postižením, seniorům a dalším obča-
nům, kteří využívají nebo potřebují využít některou 
ze sociálních služeb. Poradna také nabízí podporu 
rodinným příslušníkům a ostatním osobám peču-
jícím o osoby se zdravotním postižením a seniory.

Můžeme Vám pomoci:
• při řešení nepříznivé sociální situace
• při vyřizování dávek státní sociální podpory,  
 důchodů 
• při vyřizování příspěvku na péči a všeho,
 co s ním souvisí
• při hledání vhodné sociální služby v regionu
• s textem smlouvy o poskytování sociální
 služby a vyhodnocení textu smlouvy
 s poskytovatelem sociální služby
• nabízíme poradenství a pomoc zaměřené
 na osoby se zdravotním postižením a seniory
• při vyřizování dávek a výhod pro osoby
 se zdravotním postižením
• v oblasti poradenství týkající se
 rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytujeme poradenství formou konzultací při 
osobní návštěvě uživatele, dále také formou telefo-
nických, písemných i e-mailových dotazů a odpovědí. 
Ve výjimečných případech i v přirozeném prostředí 
uživatelů. Během návštěvních hodin lze do poradny 
přijít i bez objednání, vždy je však lépe se do poradny 
předem objednat a předejít tak případnému čekání.

Kde nás najdete?
NRZP ČR – Regionální pracoviště pro Plzeňský kraj

Poradna pro uživatele sociálních služeb
nám. Republiky 28, Plzeň 

Pasáž Slávie (Čas), vchod A, č. 218a
www.poradnaprouzivatele.cz

e-mail:plzen@poradnaprouzivatele.cz
tel. 377 224 879

Návštěvní hodiny:
Po 8:00 – 17:00, Út 8:00 – 17:00,
Čt 8:00 – 14:00, Pá 8:00 – 12:00 

(přestávka 12:00 – 13:00)



Plzeňské ohýnky 2010 budou u JIŘÍHO? ANO !!!
Dne 17. a 18. září 2010.

Pro velký úspěch v roce 2009 (cca 70 000 ná-
vštěvníků) bude i letos na lukách u svatého Jiří 
- na Doubravce zářit nad Plzní v pátek nesoutěžní 
ohňostroj a v sobotu tři soutěžní ohňostroje, kte-
rým bude předcházet bohatý kulturní program. 

Co se skrývá pod názvem Plzeňské 
ohýnky?

Jedná se o soutěž profesionálních firem, které 
provádí ohňostroje. Příprava soutěžního ohňostroje 
trvá dva až tři měsíce. První a nejtěžší úkol je vybrat 
správnou hudbu. Po sestavení hudebního scénáře se 
podle hudby sestaví (osadí výrobky) vlastní ohňo-
stroj. Každá soutěž má daná pravidla, pro všechny 
stejná. Od nás dostaly tři soutěžící firmy čas - délku 
ohňostroje – minimálně 10 minut s hudbou a počet 
velkých závěrečných efektů. 

Co nového můžeme veřejnost 
čekat?

I letošní ročník je pod patronátem pri-
mátora města Plzně Ing. Pavla Rödla, který 

věnoval pohár pro vítězné družstvo. Program 
bude opět dvoudenní. Produkce začne již 
v pátek 17. září od 17.00 hodin zábavný 
kulturní program - kolotoče, prodej tomboly 
(cca 300 cen) a hry šermířů.

Ve 20,30 hodin start ohňostroje starostkou 
obvodu Plzeň 4 Jarmilou Jakubcovou.

 Po skončení ohňostroje ve 21.45 Sebranka 
country.

Na IV. ročníku se ukázalo a potvrdilo, že 
přišly opět celé rodiny a tak jsme i letošní pro-
dukci směřovali programově opět na všechny 
věkové kategorie. Hlavní program v sobotu 18. 
září od 14.00 hodin, v 15.00 7 nedostatečných, 
16.00 Mazec divadlo pro děti, 17.25 Slepá ko-
lej, 18.50 ELAN revival a po ohňostrojích 
22.00 Desperáto country.

Ve 20.00 pozve moderátor na pódium hosty, 
kteří budou losovat 10 hlavních cen (barevná te-
levize / 82 cm) a startovat jednotlivé ohňostroje.

O dobrou zábavu se také postarají zábavné 
atrakce - kolotoče, střelnice, různá nafukovací 
skákadla, houpačky atd. 

Pro mlsné jazýčky chutné občerstvení a pro 
dobrou náladu pivo, víno a pro děti limonády, 
zmrzlina, cukrová vata a cukrovinky všeho 
druhu.

Šermířská skupina bude ukazovat historic-
ké hry, které si děti budou moci vyzkoušet. 
A po velkém ohlasu přijedou znovu historická 
vozidla. Opět bude i videoprojekce, která bude 
snímat na plátno dění kolem pódia. V prostoru 
vedle pódia bude stan, ve kterém budou ukázky 
výroby tělesně postižených spoluobčanů z chrá-
něných dílen z města Stod. 

Na závěr chceme za organizátory poděkovat 
všem, kteří nám pomáhají materiálně a fi-
nančně, bez jejich podpory by se tak skvělý 
projekt nezdařil. 

Průběžné informace najdete na www.plzenske-
ohynky.cz, kde si můžete přečíst již dnes celý po-
drobný program.

Za organizátory

Ladislav Kincl

LAKI ohňostroje a pyrotechnika Plzeň.

Obvod Plzeň 4 našel své logo

Informační tabule u sv. Jiří
Pár dní před svátkem sv. Jiří byla v Plzni - 

Doubravce, před kostelem zasvěceným tomuto 
světci, nainstalována informační deska věnována 
této významné plzeňské stavbě.

Návštěvníci kostela a jeho okolí v Plzni 
na Doubravce získávají další zdroj poznávání. 
U vchodu na hřbitov u sv. Jiří přibyla informační 
tabule, která kolemjdoucí seznamuje s tisíciletou 
historií kostela a prezentuje mimo jiné teorie jeho 
vzniku. Ukazuje architekturu stavby i to, jak se 

V Doubraveckých listech č. 65, které vyšly 
v prosinci 2009, byli osloveni jejich čtenáři 

a občané, aby se zapojili do soutěže „Obvod 
hledá logo“. Na úřad bylo doručeno 51 návrhů 
na logo i od žáků škol v našem obvodu. „Děku-
jeme za fantazii a velké množství patriotských 
nápadů,“ říká předseda Komise pro prezentaci 
RMO Plzeň 4 Pavel Netolický. 

Podle něho v konkurenci s občany vůbec neob-
stály návrhy Ústavu umění a designu ZČU. „Ná-
vrhy z univerzity byly chladné, zatímco z těch 
od občanů bylo cítit zaujetí pro místo, kde žijí,“ 
chválí výsledek Netolický.

Jeho komise všechny návrhy prostudovala 
a vybrala ten nejvhodnější, který také vidí-
te na obrázku. Vítězné logo bude po domluvě 
s autorkou městský obvod využívat pro své po-

třeby, hlavně při konání různých akcí pro veřej-
nost. Všem, kteří se do soutěže zapojili, vedení 
MO Plzeň 4 velmi děkuje.
Znak po slavném měšťanovi?

V současné době se vedení radnice také zabývá 
získáním znaku MO Plzeň 4, jak jsme Vás informo-
vali v minulém čísle Doubraveckých listů. Ten by 
měl vzniknout z erbu Jena z Doubravky, diplomata, 
plzeňského měšťana a později také šlechtice konce 
doby jagellonské. Jan z Doubravky pocházel ze svo-
bodného rodu, v jehož léno Doubravka patřila.

Nyní se připravuje návrh materiálu pro jednání 
na Magistrátu města Plzně a poté se žádost s návr-
hem znaku odešle předsedovi Poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR. „Je to běh na dlouhou trať, ale bylo 
by hezké znak v budoucnu mít a také ho používat,“ 
uvedl šéf komise Pavel Netolický. 4. obvod k tomu 
má podle něho historické předpoklady.

Štěpánka Kanická, tajemnice KP RMO P4

během staletí proměňovala. Přehledně také při-
pomíná významné historické momenty, které se 
kostela dotýkají. Text je doplněn fotografiemi 
interiéru i vnějšku chrámu a jsou připojeny i ná-
kresy toho, jak pravděpodobně kostel zpočátku 
vypadal. Zbývá jen doplnit, že autorem obsahu 
je Ing. Arch. Jan Soukup a tabuli zhotovil atelier 
Falátek. Na financování se podstatnou měrou 
podílelo město Plzeň. V současné době je kostel 
ve správě salesiánů.

Vítězný návrh loga MO Plzeň 4. Po dohodě s jeho autor-

kou by mělo udávat tvář doubravecké radnici.



Sochy a památníky na Doubravce

Dalším měřením se peníze neušetří, říká Ivan Hašek

Už jsme zaznamenali mnoho názorů plzeň-
ských i mimoplzeňských občanů, že Doubravka 
je velmi čistá a upravená čtvrť. Tyto názory určitě 
vycházejí z toho, co je nejlépe vidět a to je úklid 
a péče o zeleň. V této oblasti také dostáváme nej-
více podnětů od občanů.

Jako další „vizitku“ čistoty a úrovně městského 
obvodu vidím stav a nejbližší okolí soch, památ-
níků, pamětních desek apod.

Myslím, že většina těchto památek je v dobrém 
stavu, podle potřeby se čistí a opravují.

Avšak jsou mezi nimi takové, které se železnou 
pravidelností přitahují jedince či skupiny, kterým 
nedá jejich čistota spát.

Ani vyčištění např. sochy není zadarmo, je 
třeba sochu kvůli zachování jejího povrchu 
vyčistit speciálně, na což je třeba objednat 
a zaplatit specializované firmě, která se tím-
to zabývá.

O to smutnější je zjištění, že mnohdy takový-
to zásah vydrží dva tři dny a může začít všech-
no nanovo, protože je velmi zábavné například 
rtěnkou namalovat rty Stankovi Vodičkovi 
v Lobzích nebo na sochu nastříkat nejeden vel-
mi zajímavý ornament.

A dá se říci, že už jsou v našem obvodě takové 
„stálice“, které tyto pseudoumělce lákají s obdi-
vuhodnou pravidelností.

Samostatnou kapitolou je vyhlídka ve Vyhlíd-
kové ulici pod Tescem.

Možná by nebyl špatný nápad zaměstnat tam 
jednu úklidovou firmu na plný úvazek, což by ale 
musela být kapacitně nadstandardní firma!

Samotná vyhlídka je nejen esteticky příjemná 
a zapadající na toto místo, ale hlavně velmi zajímavá 
a poučná, kde se může každý velmi přesně dozvědět 
o okolí Plzně a najít si zvláště při dobré viditelnosti 
kopce pojmenované na mapě pod krycí deskou.

Zde „umělce“ přitahuje téměř vše. Ať je to mapa 
samotná nebo v lepším případě ona krycí deska, bílé 
řetězy coby zábradlí, lavičky a nově také schody, které 
s nastříkanými nápisy působí zřejmě velmi zdobně.

Tady je frekvence alespoň hrubých náprav 
opravdu dost vysoká a není výjimkou, že uspoko-
jivý stav vydrží jen pár hodin.

To je tak trochu opačný pohled z pozice toho, 
kdo se o tyto nápravy stará.

Jsem přesvědčená, že toto vše dělá jenom malá 
hrstka lidí, o to smutnější je, jak dokáží hyzdit Doub-
ravku a kolik peněz se díky nim musí vynaložit.

Nemám pocit, že by si někdo z nich tento článek pře-
četl, případně přečetl a něco by to v něm zanechalo, ale 
je to jen takové malé sdělení, jak to taky chodí. 

A tak bych na závěr chtěla poděkovat té většině 
doubraveckých občanů, kteří to nedělají.

Ing. Renata Berchová, odbor ŽP

Měření spotřeby teplé vody je vzhledem k fyzikál-
nímu charakteru tepla složitá záležitost, náklady 
se na jednotlivé byty rozpočítávají tzv. poměro-
vě. K tomu slouží dvě měřidla – jedno na výstupu 
z výměníkové stanice, druhé přímo v bytě. Novela 
Energetického zákona přináší novou povinnost in-
stalovat další, prakticky stejné měřidlo skoro u kaž-
dého domu. Dává to smysl? To byla první otázka 
pro ředitele Plzeňských služeb Ivana Haška.

Podle nás toto nové nařízení způsobí jen zdra-
žení teplé vody, protože instalace nového měřid-
la, kterou jsme ze zákona povinni provést, přijde 
na 50.000 až 150.000 korun a my je samozřejmě 
budeme muset promítnout do cen. Z toho nebude 
mít žádný prospěch odběratel teplé vody ani my. 
Bude to v rámci České republiky stát až miliardy, 
a vydělají na tom jen výrobci měřidel, kteří si změ-
nu zákona prosadili v parlamentu. Je to podobné, 
jako když budete mít doma dvě váhy a budete 
na obou vážit devadesát kilogramů. Nákupem třetí 
váhy určitě nezhubnete, pomůže vám spíše dieta.

Jak si takovou „dietu“ v případě 
teplé vody představit?

Kromě snížení spotřeby je to především zaizo-
lování všech rozvodů teplé vody ve společných 
prostorách i v bytech, případně nainstalování 
zpětných klapek u stávajících vodoměrů. Obec-
ně se teplo ušetří také zateplením budov – těmi-
to způsoby lze ušetřit 30 až 35 procent nákladů 
na teplo a teplou vodu. Mimo jiné to také zvedne 
hodnotu takto ošetřeného domu, na rozdíl od mě-
řidla, které nejen že nebude majetkem vlastníků 
bytu, ale bude přinášet i dodatečné náklady při 
údržbě a kontrole. Tato novela Energetického zá-
kona mi přijde skutečně postavená na hlavu.

Není nějaká možnost nápravy?
Zákonodárci nám naštěstí nechali možnost do-

hody s nájemníky nebo vlastníky domů, zda třetí 
měřidlo chtějí nebo ne. Pokud se s nimi dohodne-
me, že třetí měřidlo nechtějí, nainstalovat ho ne-
musíme. Přání našich zákazníků je tedy pro nás 
v tomto případě skutečně zákonem.

Uvedl jste, že instalace měřidel by 
přinesla odběratelům zvýšení cen 
tepla. O kolik?

Podle našich propočtů to vychází, že by teplá 
voda v takovém případě zdražila o 10 až 12 pro-
cent a to není málo. U nás v Plzni máme teplo 
i teplou vodu z centrálního zdroje Plzeňské tep-
lárenské sice velmi levné v porovnání s jinými 
městy, ale i tak zaplatí průměrná tří- až čtyřčlenná 
rodina za teplou vodu 5000 až 6000 korun ročně 
a k tomu dalších 11 tisíc Kč za teplo. A pro něko-
ho je nárůst nákladů u teplé vody o pět nebo šest 
set korun ročně skutečně hodně, především když 
si uvědomíme, že jsou to vlastně vyhozené peníze.

Možná vás zákazníci budou 
podezírat, že se bráníte dalšímu 
měření, protože to dosavadní je 
nepřesné.

Takzvané fakturační měřidlo je ve výměníkové 
stanici, je pravidelně kontrolováno a cejchováno 
nezávislou firmou, tam k žádné chybě dojít z prin-
cipu nemůže. A další měřidla jsou v bytech, k těm 
máme přístup jen se souhlasem a případně i pod 
dohledem uživatele bytu. Případné třetí měřidlo 
nezměří nic jiného, než zase jen tu samou teplou 
vodu, kterou už měří dosavadní dvě. I rozúčtování 
na jednotlivé byty proběhne poměrovým způso-
bem jako dosud, na tom se nic nemění.

Nevkrádá se vám na rty slavné 
jméno města Kocourkova?

My se snažíme, aby Plzeň Kocourkovem ne-
byla. Proto všem vlastníkům domů, družstvům 
i společenstvím vlastníků nabízíme bezplatnou 
konzultaci, chceme jim poradit a celou problema-
tiku podrobněji vysvětlit. Všem v tomto duchu 
pošleme dopis nebo letáček. Mohou nám i tele-
fonovat nebo mailovat. Naším cílem je spokojený 
a nikoliv naštvaný zákazník. Cestou k tomu spo-
kojenému je poskytování dobrých služeb za ro-
zumnou cenu, nikoliv předraženého zboží.

Informace k měření teplé vody
info@mereniteplevody.cz • www.mereniteplevody.cz

bezplatná linka 800 505 505

Poradna bytového sPrávce

V zimě letošního roku proběhla setkání vede-
ní MO Plzeň 4 s předsedy SVJ, která se týkala 
vzájemné informovanosti a možné spolupráce 
při zimním úklidu chodníků. Na těchto setkáních 
jsme rovněž informovali zástupce jednotlivých 
SVJ o připravovaných investicích v našem obvodě 
a neformálně jsme diskutovali o tom, jak se jim 
na Doubraveckých sídlištích  žije a co by si přá-
li zlepšit. Bohužel jsme na tato setkání nemohli 
pozvat všechny SVJ, neboť nemáme kontakty 
na všechny předsedy SVJ na Doubravce. Proto-
že taková setkání mohou být i v dalším období 
oboustranně přínosná, dovolujeme požádat ty 
ostatní, na které kontakt nemáme a měli by  zájem 
o podobnou spolupráci, aby nám sdělili kontakt 
na jejich SVJ na  podatelnu ÚMO Plzeň 4 tel.: 
37 803 6616, nebo na e-mail: pouba@plzen.eu

Děkujeme, Vedení MO Plzeň 4
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Díla doubravecké fotografky Evy Hubatové 
míří za hranice čtvrtého kontinentu

Jak se hlasovalo v MO P4 při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, květen 2010

Salesiánské středisko mládeže, Revoluční 98, Plzeň
www.sdbplzen.cz, mail: sdbplzen@sdbplzen.cz, telefon: 377266953
Pozor – tábory se blíží !!! Vybírejte, informujte se a přihlašujte!  V některých táborech zbývá již jen několik volných míst !!

Doubravecká spoluobčanka paní Eva Hubatová je pl-
zeňské kulturní veřejnosti již důvěrně známá.Svými 
příspěvky do Plzeňského deníku dlouhá léta mapuje jak 
mnohá dění města, vlastní iniciativou pořídila i bezpočet 
reportáží z místa svého bydliště. Po dobu vysokoškolské-
ho studia se na čas odmlčela, avšak na sklonku roku 2008 
překvapila první výstavou svých uměleckých fotografií. 
Dílo samotné vzbudilo nebývalý zájem, k čemu přispěla 
i netradiční instalace výstavy na plzeňské věži. Následo-
valy další již galerijní výstavy, které záhy překročily ne-

jen hranice regionu, ale i kontinentů. Byla jí instalována 
stálá expozice v kanadské Britské Columbii, s jejím dílem 
se nedávno setkali i obyvatelé jihoafrické Zambie. Tato 
zanícená fotografka chystá výstavu i v daleké Austrálii. 
Tato neúnavná žena vydala i 2 knihy svých uměleckých 
fotografií a básnickou sbírku ve spolupráci se světozná-
mou básnířkou Hanou Gerzanicovou. O své neobvyklé 
technice, chystané výstavě a další knize pohovoří v jed-
nom z červnových pořadů České televize. 

P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek

Zdroj: ČSÚ


