
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ DOUBRAVEČTÍ,
když jsme před zhruba dvěma 
lety připravovali mimořádné číslo 
Doubraveckých listů, vydali jsme 
jej s podtextem „Na  půli  cesty“. 
V něm jsme chtěli Vás, doubravecké 
občany, seznámit s tím, co se nám 
v první polovině volebního období 
podařilo na Doubravce vylepšit, 

a hlavně bylo naší snahou motivovat Vás k přemýšlení 
o tom, co byste si přáli ještě zlepšit.

S odstupem času můžeme říci, že se nám náš záměr vy-
volat veřejný zájem o dění ve Vašem nejbližším okolí podařil. 
Obdrželi jsme od Vás různými cestami značné množství pod-
nětů, které byly v té druhé polovině našeho volebního období 
impulzem pro naši další práci. Nepodařilo se nám všechno to, 
co bychom si v oblasti investic, péče o životní prostředí a dal-
ších sférách přáli. Přesto máme za to, že se v tomto volebním 
období zdařilo mnoho věcí, které v předchozích letech byly 
považovány za pouhou nereálnou představu. Podařilo se 
vybudovat mnoho nového, zejména díky intenzivní práci 
na projektech, jež byly nebo jsou dotovány buď z prostředků 
Evropské unie, nebo z jiných mimorozpočtových zdrojů. Je-
dině díky tomu jsme mohli na Doubravce v tomto volebním 
období proinvestovat částku přesahující 140 mil. Kč, což se 
nikdy předtím ani řádově nepodařilo. K tomu navíc působil 
negativní dopad ekonomické krize, projevující se snižováním 
výdajové stránky našeho rozpočtu.

Toto mimořádné číslo Doubraveckých listů je tudíž pro 
Vaše připomenutí a posouzení, jak jsme s těmito penězi na-
ložili, a to nejen my ve vedení radnice, ale celé zastupitelstvo 
našeho obvodu, které vzešlo z voleb v roce 2006.

Posouzení, do jaké míry se nám to podařilo, a důkaz 
o tom, že jsme „na půli cesty“ neustrnuli, by mělo přinést 
toto vydání mimořádných Doubraveckých listů, které 
máte právě před sebou.

Samozřejmě budeme opět rádi za každý Váš další pod-
nět k tomu, jak bydlení a život na Doubravce dále vylepšit 
a zpříjemnit.

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

je konec léta i volebního období a na-
stal čas zhodnocení práce všech zastu-
pitelů. Jako zastupitelka a od konce 
minulého roku starostka obvodu 
mohu říci, že se nám podařilo vyko-
nat velký kus práce. V uplynulých 
čtyřech létech se nám zdařilo např. 
zrekonstruovat všechny mateřské 

školky a navýšit jejich kapacitu o 160 dětí, máme vybudo-
vaný sběrný dvůr v Jateční ul. a byla dokončena kanalizace 
na Chlumku. Podařilo se zrekonstruovat nové komunikace 
v Újezdě. Velkou pozornost jsme věnovali rovněž podpoře 
a spolupráci s doubraveckými seniory. Zástupci našeho 
obvodu ve spolupráci se Svazem důchodců navštěvovali 
nejméně dvakrát ročně své spoluobčany, kteří jsou hospi-
talizováni v léčebně pro dlouhodobě nemocné, a přinášeli 
jim malé pozornosti. Věnujeme se také seniorům v Domově 
sv. Jiří, podpořili jsme volnočasové aktivity seniorů, které 
přispívají ke zlepšování fyzického i psychického stavu. Je 
to např. podpora neziskové organizace TOTEM, jež po-
řádá jazykové a počítačové kurzy, nákup dvou cvičebních 
strojů pro seniory, které budou umístěny v prostorách 
Sokola Doubravka. V oblasti péče o zeleň se nám podařilo 
provést nové parkové úpravy u Masarykovy ulice a parčík 
u M. A. T. a ve spolupráci s městem zrealizovat kompletní 
opravu vnitrobloku Hrádecká. Vybudovali jsme značné 
množství nových dětských hřišť a nových hracích dětských 
prvků. V oblasti úklidů se nám podařilo udržovat dobrou 
úroveň čistoty obvodu, na kterou jsou občané Doubravky 
zvyklí. O třicet procent byl navýšen rozsah zimní údržby 
a její další rozšiřování je otázkou potřebných finančních 
prostředků v rozpočtu na její zajištění. Neodmyslitelnou 
součástí kvality života je bezpečnost a pořádek. Zastupitelé 
podpořili neziskové organizace, které se zabývají prevencí 
kriminality. Vedení radnice nepodporuje vznik nových 
barů s nepřetržitým provozem a heren.

Střízlivě a konkrétně – bez frází a vznešených slibů uplatňu-
jeme podněty a přání občanů, s nimiž se na nás obracejí.

Jarmila Jakubcová, starostka MO Plzeň 4
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Rekonstrukce keřového patra na Masarykově ulici
Předmětem díla byla úprava keřového patra na Masarykově ulici. Per-

spektivní stromy byly zachovány, usychající porost a plevelné nálety byly 
odstraněny a jejich místo zaujaly stromky nové. Rovněž stávající keře byly 
odstraněny a na jejich místo byly vysazeny keře nové.

Záhon byl výškově rozčleněn tak, aby nejvyšší keře tvořily střed záhonu, 
keře nižší jeho lem. Jednotlivé kultivary byly voleny s ohledem na barvu 
a dobu kvetení, a to tak, aby výsadby plnily okrasný efekt celoročně.

Cena za dílo byla celkem 1 200 034 Kč včetně DPH.
Realizace proběhla v r. 2007.

Dětské hřiště v ulici Ke Sv. Jiří
Malé dětské hřiště v ulici Ke Sv. Jiří bylo vybudováno na podzim 2009. 

Skládá se z herní sestavy „Městečko Bimbi“, dopadové plochy, terénních 
úprav a odpadkového koše. Celkové náklady představovaly cca 410 tis. Kč.

Dětské hřiště v Červeném Hrádku
Na jaře 2009 bylo vybudováno dětské hřiště v Červeném Hrádku za pro-

dejnou potravin. Hřiště se skládá z těchto herních prvků: malovací domek 
Barvínek, dvojhoupačka, dvě pružinová houpadla koník a kačenka, kladina 
jezevčík, skákací panák, lanovka Poletucha, pískoviště Ohrádka, dva odpad-
kové koše a dva stoly s lavicemi. Celkové náklady činily zhruba 480 tis. Kč

Sběrný dvůr v Jateční ulici
V březnu roku 2009 byl slav-

nostně otevřen nový sběrný dvůr 
na Doubravce v Jateční ulici. V tom-
to sběrném dvoře mohou občané 
odkládat bezplatně téměř všechny 
druhy odpadů (zpoplatněny jsou 
jen objemný odpad a stavební suť). 
Občané zde mohou odložit všechny 
druhy nebezpečných odpadů, elek-
troodpad, tříděný odpad, biologický 
odpad i komunální odpad.

Sběrný dvůr byl vybudován ná-
kladem cca 7 mil. Kč a příspěvek 
z operačního programu Životní 
prostředí byl asi 5,5 mil. Kč.

Dětský prvek 
v parku V Homolkách

V parku V Homolkách byla na 
podzim 2008 instalována sesta-
va „Hrad Mokřina“, která s skládá 
z lezecké stěny s prořezávanými 
chyty, ručkovací hrazdičky, síťové 
lezecké stěny, třívěžové konstrukce, 
nakloněné rampy, kládového most-
ku, žebříku, skluzavky a dopadové 
plochy z kačírku.

Celkové náklady cca 490 tis. Kč 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SBĚRNÝ DVŮR

Lavičky u domu pro seniory
V květnu 2010 bylo rozmístěno 

kolem domu pro seniory v Mohy-
lové ulici deset laviček s celkovými 
náklady cca 30 tis. Kč.

Nové nádoby na tříděný odpad
V roce 2007 byly na území MO Plzeň 4 vyměněny nádoby na tříděný od-

pad za nové a zároveň byl navýšen jejich počet. Namísto původních 110 ná-
dob (objem jedné nádoby cca 2,5 m³) bylo v roce 2007 rozmístěno 300 nádob 
o objemu jedné nádoby cca 1,1 m³. Nové nádoby na ukládání tříděného 
odpadu nám bezpatně zapůjčila firma EKOKOM. Zvýšením počtu nádob se 
podstatně zkrátila docházková vzdálenost pro občany, čímž vzrostlo množ-
ství vytříděného odpadu.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
NAŠEHO OBVODU ZA POSLEDNÍ DVA ROKY
64. MŠ – nástavba pavilonů A, B 14 639 693 Kč

Nedostatečná kapacita 64. mateřské školy Pod Chlumem byla důvodem 
zařazení akce do plánu investic. Stavba byla realizována na dvou pavilo-
nech s učebnami. Zajímavým prvkem jsou vnější požární schodiště, která 
bylo nutné vybudovat pro vytvoření únikové cesty z nástavby. Při návrhu 
a realizaci bylo již počítáno s budoucím zateplením obvodového pláště 
pavilonů.

Park u M. A. T.  Zábělská
4 474 674 Kč

Plocha s nevábnou parkovou 
úpravou již dlouho volala po své ob-
nově. Nové veřejné osvětlení, travní 
plochy a parkové cesty s lavičkami 
navíc doplňují dětské herní prvky.

Akce byla částečně financována 
Evropskou unií a Státním fondem 
životního prostředí ČR.

Přístavba 33. MŠ Kyšická 2 351 767 Kč
V objektu 33. MŠ v Kyšické ulici v Újezdu bylo navýšení kapacity řešeno 

přístavbou objektu a jeho vnitřními úpravami. Přístavba architektonicky 
i barevně uspokojivě navazuje na původní objekt.

Sběrný dvůr Jateční 7 540 764 Kč
Náš městský obvod dosud neměl 

pro občany k dispozici odkladiště 
odpadů. Pro sběrný dvůr byla zvo-
lena vhodná lokalita v Jateční ulici, 
dostatečně vzdálená od obytných 
objektů. Po zhruba ročním provozu 
se ukazuje, že tato investice je velmi 
užitečná, sběrný dvůr je občany 
Doubravky plně využíván.

Při provádění nástavby

Ráj pro děti…

Přístavba nepůsobí násilně

Přístřešek s kontejnery

Montáž požárního schodiště

…i pro dospělé

Volná plocha s kontejnery
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Budova ÚMO 4 2 653 700 Kč
 – bezbariérový vstup

Vstup do patra našeho úřadu byl 
do konce loňského roku pro invalid-
ní spoluobčany nemožný. Přístavba 
výtahu a zřízení bezbariérového 
WC v přízemí úřadu umožňuje 
bezproblémovou návštěvu i vozíč-
kářům. Na akci byla získána dotace 
ve výši 1 126 000 Kč.

Budova ÚMO 4 520 056 Kč
 – vestavba vrátnice

Po vstupu na úřad novými auto-
matickými dveřmi návštěvníky uví-
tá vrátná, která mimo návštěvní dny 
umožní vstup do budovy a poradí, 
v jaké kanceláři návštěvník vyřídí 
své požadavky. Je tak odstraněno 
nedůstojné dohadování před vcho-
dem přes mikrofon v době, kdy je 
úřad mimo návštěvní dny pro neo-
hlášené návštěvy uzavřen.

Nové označení UMO 4

Nový vstup do budovy

Modernizace mateřských škol v MO Plzeň 4 39 139 385 Kč
Nejrozsáhlejší investiční akce posledních let byla pečlivě připravena a na-

časována na období loňských prázdnin. Její realizace v tak velkém rozsahu 
byla umožněna získáním dotace v částce přes 739 tis. eur z Norských fondů. 
Rekonstrukce byla provedena ve čtyřech školkách. V 6. MŠ v Republikánské 
ulici, která již měla vyměněná okna za plastová, byl zateplen obvodový plášť 
a střecha. U 54. MŠ ve Staniční ulici byla vyměněna okna za plastová a prove-
deno zateplení obvodového pláště a střechy. Totéž prodělala 57. MŠ Nad Dal-
matinkou. V 64. MŠ Pod Chlumem již nebylo nutné zateplit rok staré nástavby, 
ale spodní patra pavilonů s nástavbou, pavilon C a hospodářský pavilon byly 
zatepleny a osazeny plastovými okny. Navíc zde prodělalo rekonstrukci soci-
ální zařízení. V rámci akce byly u všech rekonstruovaných školek doplněny 
dětské herní prvky do zahrad. Povedené barevné řešení zateplených fasád 
potlačilo šeď, což pohled předškoláků i jejich rodičů jistě zpříjemní.

6. MŠ Republikánská

57. MŠ Nad Dalmatinkou

54. MŠ Staniční

64. MŠ Pod Chlumem    

Vodovodní přípojka HZ Újezd 196 286 Kč
Stavba nové samostatné vodovodní přípojky do objektu hasičské zbrojni-

ce vyřešila letitý problém. Původní přípojka byla v havarijním stavu a navíc 
společná pro zbrojnici a objekt TJ Újezd.

64. MŠ oplocení zahrady 121 923 Kč
Realizace nástaveb pavilonu A a B v 64. MŠ Pod Chlumem umožnila zvý-

šit počet dětí navštěvujících školku. Proto bylo nutné zvětšit i plochu zahrady 
a k zahradě školky byla přičleněna část pozemku 14. ZŠ. Stavba oplocení 
z pletiva ohraničuje novou část zahrady.
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Oprava protihlukové bariéry 
v Rokycanské ulici

139 535 Kč
Protihluková bariéra, poškozená 

při autonehodě, byla obnovena.

Protihluková bariéra 
v Rokycanské ul. prořez spar

512 942 Kč
Na protihlukové bariéře se po-

stupem doby začaly vytvářet prask-
liny. V bariéře byly prořezány další 
nové dilatační spáry a provedl se 
nový nátěr.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plzeň-Újezd 7 700 000 Kč
Hasičská zbrojnice v Plzni-Újezdu byla postupně stavěna od r. 1929. Veš-

keré přístavby a nástavby byly provedeny v akcích Z, celková údržba objektu 
byla minimální. Dlouhodobé zatékání dešťových vod od okapových svodů 
k základové spáře způsobilo odtržení vstupní části objektu. Celková rekon-
strukce objektu, včetně výměny oken za plastová a zateplení obvodového 
pláště a střechy, vylepšila statickou stabilitu objektu, tepelně technické vlast-
nosti, zlepšila se funkčnost jednotlivých vnitřních prostor z hlediska jejich 
využití, hygienických podmínek atd.

Chodníček přes hřiště v Červeném Hrádku 218 523 Kč
Nový asfaltový chodník umožňuje přístup ke hřišti za samoobsluhou 

a spojuje ulici U Hřiště se zastávkou MHD v Červenohrádecké ulici.

6. MŠ – stavební úpravy
897 997 Kč

Prostory bývalého služebního 
bytu byly přestavěny na učebnu pro 
zájmovou činnost dětí.

50. MŠ – stavební úpravy 1 246 350 Kč
Prostory bývalého služebního bytu byly přebudovány na tělocvičnu, bylo 

nutné přistavět spojovací chodbu, umožňující přístup z prostor školky.

Pohled z ulice U Hřiště

Interiér

Pohled od zastávky MHD

Spojovací chodba

Po autonehodě

Rekonstrukce před dokončením…

Po prořezu spár a po nátěru

…a po dokončení
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návštěvy. Péče o naše klienty je ze 
strany poskytovatelů sociálních 
služeb velice kvalitní. Naši svěřenci 
mají zajištěnou veškerou potřebnou 
péči, útulné ubytování, širokou 
možnost zábavy i poučení. Domovy 
se stále snaží dále rozvíjet schopnos-
ti svých klientů a podporovat jejich 
manuální zručnost. Někteří z nich 
zvládají i práci s počítačem. Vše zá-
visí na kvalitním personálu domovů 
a to v obou případech umístění na-
šich svěřenců funguje na výbornou. 
Opatrovník se spolu s Domovem 
Pramen v současné době pokouší 
umístit naši klientku do chráněné-
ho bydlení. Věříme, že se náš záměr 
podaří realizovat a žena se později 
bude moci zařadit do běžného ži-
vota. V případě Domova Krajánek 

opatrovník zaznamenal také velké 
změny. Vedení domova stále in-
vestuje do rekonstrukce zařízení 
a vybavení interiérů, jako jsou např. 
podkrovní pokoje, výtah a krásná 
relaxační zahrada. Z našich svě-
řenců je v tomto domově umístěna 
jedna sourozenecká dvojice a jedna 
osamělá paní. Zejména oba souro-
zenci se v domově cítí velmi dobře, 
jsou šťastní a spokojení. Na každou 
návštěvu opatrovníka se klienti již 
velmi dlouho těší. Mezi návštěvami 
si ještě s opatrovníkem vyměňují 
pozdravy a dopisy. Opatrovník 
je za svou péči kladně hodnocen 
i opatrovnickým soudem, kterému 
pravidelně podává zprávy o svých 
svěřencích.

red.
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Úprava suterénu budovy ÚMO 4 372 961 Kč
V suterénu budovy ÚMO Plzeň 4 byla provedena úprava dispozice, část nevyužívaná úřadem se starým sociálním 

zařízením byla rekonstruována na skladové prostory. Tyto prostory jsou v současnosti pronajaty obchodu umístěné-
mu v přízemí budovy.

Modernizace 6. MŠ v Republikánské ulici, výměna oken v 50. MŠ v ul. Družby
Prázdninové měsíce letošního roku jsme využili pro rekonstrukci některých mateřských školek na Doubrav-

ce. Jednalo se zejména o rekonstrukci 6. MŠ, kde nákladem cca 5 mil. Kč došlo k výrazné modernizaci interiérů 
školky, včetně vybourání a zhotovení nových podlah, inženýrských sítí, zajištění hygienicky vyhovujících provozů 
a vybudování bezbariérového přístupu do této školky. V rámci této stavby dojde i k zásadní výměně nábytku, kte-
rý již byl nevyhovující. V 50. MŠ jsme během prázdnin, kdy nebyly ve školce děti, vyměnili nákladem cca 1,1 mil Kč 
veškerá nevyhovující okna za nová.

Vnitrobloky v Popelnicové ulici 5 300 000 Kč
V současné době realizujeme zejména stavby, které by měly usnadnit obyvatelům sídlišť na Doubravce parkování 

v blízkosti jejich domovů. Na základě průzkumů veřejného mínění našich obyvatel se nám potvrdilo, že nedostatek 
parkovacích míst je problémem, který naše občany bydlící na sídlištích trápí ze všeho nejvíc. Proto jsme připravili 
další stavby po celé Doubravce, které by tento nedostatek, když ne úplně, alespoň do značné míry odstranily. Sídliště 
na Doubravce byla stavěna vesměs v šedesátých létech minulého století, kdy auto vlastnilo pár obyvatel, a tak se pro-
storově s dnešním návalem motorizace nepočítalo. Parkující auta se na ulice nevejdou a sídliště nejsou nafukovací. 
Proto jsme slíbili našim občanům, že jim situaci usnadníme vybudováním nových parkovacích míst. V těchto dnech 
již probíhá realizace první stavby nových parkovacích míst v Popelnicové ulici a přilehlých vnitroblocích. Náklady 
na tuto stavbu spolknou cca 5,3 mil. Kč. Další stavbou je vybudování nových parkovacích míst ve vnitroblocích 
Na Dlouhých, Ke Kukačce a Ke Špitálskému lesu. Těmito stavbami vzniknou desítky nových parkovacích míst pro 
občany doubraveckých sídlišť.

Další projekty jsou zatím na stolech projektantů a počítáme s tím, že nejbližší stavby nových parkovacích míst 
proběhnou v nejproblémovějších částech Lobez. Dále bude úpraven prostor před Normou na parčík.

Město Plzeň, Úřad městského 
obvodu Plzeň 4, v současné době vy-
konává soudem ustanoveného opa-
trovníka sedmi občanům obvodu 
Plzeň 4, kteří jsou omezeni či zbave-
ni způsobilosti k právním úkonům 
a nemají nikoho, kdo by funkci opa-
trovníka převzal. Prostřednictvím 
sociálního odboru je se třemi těmito 
občany v pravidelném osobním 
styku. Další tři klienti jsou umís-
těni v Domově Krajánek v Jesenici 
a jedna klientka v Domově Pramen 
v Mnichově. Opatrovník pravidelně 
své svěřence v ústavních zařízeních 
navštěvuje. S vedením domovů 
konzultuje úspěchy, ale i problémy, 
které pomáhá odstranit. Se svými 
svěřenci beseduje o prožitých zážit-
cích a hodnotí období od předešlé 

POMÁHÁME OBČANŮM



jekty do šuplíku. Za každý projekt 
se platí a v době, kdy je třeba šetřit 
a ve veřejných rozpočtech se počí-
tá každá koruna, mrzí dvojnásob 
všechny výdaje vydané zbytečně 
na projekty k akcím, které se nikdy 
neuskutečnily.

Ještě bolestnější však jsou peníze 
utrácené za rozšíření kapacity ma-
teřských školek. Jejich rušení v mi-
nulosti za účelem získání pozemků 
a budov pro jiné účely vedlo k tomu, 
že pro děti přestalo být ve školkách 
dost míst a velké množství rodičů 
musí vozit děti do zařízení daleko 
od místa svého bydliště. Opozice 
marně žádala o konkrétní počty 
odmítnutých žadatelů ve školkách, 
nakonec si je musela opatřit sama 
přímo v terénu. Tento problém 
bychom dnes nemuseli vůbec řešit 
a mohli jsme ušetřit spoustu peněz, 
kdyby v komunální politice platila 
všemi stranami jasně respektovaná 
hranice mezi veřejným zájmem 
a podnikatelským záměrem.

Pak jsou zde sliby, které občané 
slýchávají již od devadesátých let. 
Místo slibovaného obnovení bazé-
nu na Lopatárně na nás vykukuje 
zatuchlá díra s okolím zkrášleným 
injekčními stříkačkami. Lidé ve sta-
rých Lobzích dosud nemají slibova-
nou kanalizaci a my máme žumpy 
uvnitř hradeb města kultury! O kri-
tickém nedostatku parkovacích míst 
se lze téměř všude přesvědčit pou-
hým pohledem na ulice a chodníky 
plné zaparkovaných aut. Na slibova-
nou novou radnici a varianty jejího 
řešení se vynaložily nemalé pro-
středky, ale stavba, která by přinesla 
obyvatelům důstojné, praktické 
i kulturní prostředí na vyřizování 
jejich požadavků, chybí a žádné 
řešení se v dohledné době nerýsuje.

Na druhou stranu je třeba vy-
zdvihnout a pochvá l it některé 
změny k lepšímu, které nastaly 
především v průběhu posledního 
roku. Vezmeme-li v úvahu krizo-
vou situaci z loňského jara a léta, 
kdy zkolaboval úklid provozovaný 
soukromou f irmou a občané se 
místy doslova brodi l i nepořád-
kem nebo vysokou trávou, je dnes 
Doubravka ve srovnání s jinými 
městskými obvody relativně čistá 
a uklizená, i když lze mít jisté vý-
hrady k nepravidelnosti i kvalitě 
těchto úklidů. Kladně lze také hod-
notit fakt, že při letošní velké sně-
hové kalamitě byla snaha uklidit 
taková místa, jako jsou plochy před 
mateřskými školkami nebo hlavní 
chodníkové komunikace. Zde je 
nutné poctivě zmínit nedostatek 
finančních prostředků z městského 
rozpočtu, což negativně omezova-
lo činnost místní radnice.

Vládní koalice, společně s ostat-
ními obvody, zavedla uvolněnou 
funkci předsedy kontrolního výbo-
ru, po vzoru samospráv ve městech 
srovnatelných s Plzní, což nejen 
zlepšilo kontrolní činnost opozice, 
ale hlavně zkvalitnilo práci zastu-
pitelstva. V posledním roce vládní 
koalice také výrazně zlepšila způ-
sob komunikace s opozicí. I když 
většina důležitých názorů opozice 
zatím nenašla u koalice rozhodující 
podporu při hlasování na zastupi-
telstvu, diskuse o názorech opozice 
už není tabu. Důkazem je již samo 
uveřejnění tohoto článku. A za ten-
to příspěvek k demokratizaci naší 
politiky patří současnému vedení 
radnice dík.

Ing. Zdeněk Trmota, 
zastupitel za ČSSD
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U mne jako u opozičního zastu-
pitele nelze očekávat servilní chválu 
činnosti radnice, ale také nechci být 
za každou cenu neobjektivně kri-
tický. Proto mi dovolte zhodnocení 
uplynulých čtyř let.

Současná vládní koalice (ODS, 
PVP a KDU-ČSL) vládne s drob-
nými obměnami již druhé volební 
období, ODS pak již skoro dvacet 
let. Nedá se tedy říci, že by nebyl 
dostatek času na vyřešení některých 
problémů obvodu. Některé věci se 
skutečně daří částečně řešit (např. 
vyhledávání a likvidace černých 
skládek) a u jiných je patrná snaha 
o nápravu, ale jsou takové, které 
na nápravu marně čekají.

Jen namátkou. Dlouhou dobu 
byli lidé děšeni plánem koalice po-
stavit ve Špitálském lese sportovní 
park s dráhou pro in-line bruslení, 
a připravit tak obyvatele o lesopark 
a místo k odpočinku. Argumenty 
proti nechtěla koalice slyšet. Šlo o 
fakta, která říkala, že budou chybět 
peníze na sporty, které v obvodu úpl-
ně chybí, nebo živoří, a že pro takový 
sportovní park máme na Doubravce 
mnohem lepší lokality. V potaz ne-
byl vzat ani fakt, že lidé tuto mega-
lomanskou stavbu nechtějí, o čemž 
svědčilo přes 500 podpisů na petici. 
Na podporu záměru naopak vznikla 
sportovní koncepce uvádějící nee-
xistující herny a argumentovalo se 
údajnou „nebezpečností Špitálského 
lesa z hlediska kriminality a strachu 
občanů jej navštěvovat“. Vládní ko-
alice nyní sice částečně naznačuje 
snahu od tohoto záměru ustoupit, 
ale přípravné práce (EIA) jedou dál. 
A hlavně – zbytečně utracené peníze 
nikdo nevrátí.

Tím se dostáváme k dalšímu 
drahému nešvaru, a tím jsou pro-

UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
OČIMA OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE



Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na setkání občanů s představiteli obvodu Plzeň 4 
a zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, které se uskuteční

ve čtvrtek 30. září 2010 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka.

Setkání se zúčastní:
Jarmila Jakubcová, starostka MO P4 | Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO P4

Ing. arch. Klára Jančurová – autorka studie | Ing. Pavlína Červená – ateliér životního prostředí ÚKR MP
další zástupci ÚKR MP

TÉMA: Revitalizace území u sv. Jiří při soutoku Úslavy a Berounky

Těšíme se na Vaše dotazy, připomínky a návrhy – všichni jste srdečně zváni.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S OBČANY DOUBRAVKY
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Toto mimořádné vydání Doub-
raveckých listů bylo ze strany vede-
ní doubravecké radnice v souladu 
s předchozími dohodami připraveno 
jako nepolitické, seznamující obyva-
tele Doubravky s tím, co se tomuto 
zastupitelstvu bez ohledu na stra-
nickou příslušnost v tomto voleb-
ním období podařilo na Doubravce 
vybudovat a zlepšit v oblasti inves-
tiční výstavby a životního prostředí. 
A protože výše uvedený článek pana 
zastupitele Trmoty je přesto čistě 
politický, kritizující práci koalice pod 
vedením ODS, musím na tento člá-
nek reagovat, abych uvedla alespoň 
některá tvrzení opozičního zastupi-
tele pana Trmoty na pravou míru.

Myšlenka vybudovat na louce 
ve Špitálském lese sportpark a rela-
xační místo pro všechny generace 
není strašením veřejnosti. V celo-
městské koncepci rozvoje sportu se 
s takovou alternativou počítá a my 
jsme si nechali zpracovat základní do-
kumentaci, zda by tam vůbec šlo něco 
takového realizovat, či nikoliv.

S touto dokumentací – jak jsme 
již několikrát uvedli, hodláme před-
stoupit před doubravecké občany 
a vyvolat na toto téma veřejnou 
diskusi. Samozřejmě nemáme zájem 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, budovat tam ani jinde něco, co ob-
čané Doubravky nechtějí.

Není pravda, že necháváme zpra-
covávat projekty do šuplíku. Naopak. 
Veškeré projekty, které byly připra-
vené se nám díky dobré investiční 
strategii v získávání finančních pro-
středků z dotačních zdrojů podařilo 
v uplynulém období zrealizovat.

Nechci a ani nemohu vést po-
lemiku o tom, proč se v devade-
sátých letech prodala školka. My 
jsme většinu finančních prostředků 
nevěnovali na rozšíření kapacity 
školek, ale zejména na komplexní 
generální opravy budov mateřských 
školek, které pochází vesměs ze 60. 
let minulého století vč. jejich zatep-
lení, výměny oken, rekonstrukce 
sociálních zařízení a pořízení no-
vých vnitřních vybavení školek tak, 
aby odpovídali požadavkům dnešní 
doby. Skutečně nevím o tom, proč 
bychom měli tajit před opozicí počty 
umístěných dětí ve školkách a počty 
odmítnutých žádostí. To je základní 
informace, která je jakémukoliv za-
stupiteli na vyžádání poskytována.

A stará bolest našeho obvodu Lopa-
tárna? Mohu Vás ujistit, že bychom si 
nepřáli nic víc, než dokončení spletité-
ho majetkoprávního vypořádání tak, 
aby se toto místo stalo opět chloubou 
Doubravky. Pozemky i torsa budov 

jsou však v majetku fyzických osob, 
navíc je část těchto nemovitostí v kon-
kursním řízení. Naše radnice dlou-
hodobě podporuje a iniciuje jednání 
s vlastníky těchto nemovitostí s cílem 
rozuzlení tohoto problému, je to však 
běh na dlouhou trať.

Co se týče odkanalizování sta-
rých Lobez – nechceme už čekat 
na definitivní řešení, které předsta-
vuje vybudování úslavského kana-
lizačního sběrače a chceme navrh-
nout zastupitelstvu tohoto obvodu 
zpracování a realizaci takového 
technického řešení, které do doby 
definitivního napojení vyřeší ten-
to problém bez většího množství 
zbytečně investovaných finančních 
prostředků. Budeme rádi, když 
opozice tento záměr podpoří.

A nová parkovací místa? Jak si 
obyvatelé Doubravky mohou po-
všimnout, dvě lokality v celkové 
hodnotě cca 8 mil. Kč se již budují 
a další se připravují. K pousmání 
je skutečnost, že proti budování 
nových parkovacích míst na Doub-
ravce byla právě opozice. Ale to už 
bychom se opět dostali k politice 
a politikaření…

Přeji Vám všem krásné a poho-
dové dny.

Jarmila Jakubcová,
starostka MO Plzeň 4


