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Slavnostní předání nové služebny Městské policie Plzeň-Doubravka
Za účasti představitelů
města Plzně v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým, starosty a místostarostů městského obvodu Plzeň-Doubravka
Bc. Michala Chalupného,
Ing.Zdeňka Mádra aMgr.Davida Zrostlíka, velitele
Městské policie Plzeň PhDr. Mgr. Karla Macha,
MSc., MBA, a velitele obvodního oddělení policie
ČR npor. Mgr. Radovana Sládka byla ve čtvrtek
20. 9. 2018 strážníkům Městské policie Plzeň, slavnostně předána do užívání nová obvodní služebna
Doubravka. Po slavnostním aktu byly od 12:00 do
18:00 hod. prostory nově zrekonstruované budovy
obvodní služebny Doubravka zpřístupněny veřejnosti. Této možnosti využilo několik desítek obyvatel Doubravky.
Slavnostním přestřižením pásky se završila více
jak deset let trvající snaha o umístění doubraveckých strážníků do prostor, kde naleznou
trvalé zázemí. V roce 2006 se doubravečtí stráž-

níci přestěhovali z nevyhovujících sklepních
prostor v Mohylové ul. do prostor služebny
v Radiové ul., která však nebyla ve vlastnictví
města Plzně a využívání prostor bylo sjednáno
pouze na dobu deseti let. Ani kapacita prostor
nebyla vyhovující a například neumožňovala
podstatně navýšit počet strážníků. Nakonec se
tato doba prodlužovala ještě o dva roky. Přitom
často ještě v polovině roku nebylo jasné, zda
bude nájem prodloužen.
Po dlouhé době hledání, nakonec vedení městského obvodu přišlo s nápadem, který byl nakonec díky pochopení vedení města a Plzeňské

teplárenské realizován. Nová
obvodní služebna Městské policie
Plzeň-Doubravka vznikla rekonstrukcí budovy bývalého výměníku a nachází se v Polední ul. č. 6.
Spolu s doubraveckými strážníky,
kteří budou i nadále vykonávat
službu v městském obvodě
Plzeň 4 a to nepřetržitě 24 hodin
denně, poskytne místo i jejich
kolegům z odboru analýzy a prevence kriminality a výstrojnímu
skladu plzeňských strážníků. Svoje zázemí zde
budou mít i řidiči PMDP. Budova poskytne
potřebný komfort nejen strážníkům, ale i občanům, kteří si sem přijdou vyřídit své záležitosti,
a splňuje všechny standardy, jako je např. bezbariérový přístup pro veřejnost.
Strážníci novou služebnou nezískají jen potřebné zázemí, ale budou zde mít k dispozici i nové
technologie, které často doposud bohužel
Pokračování na straně 2

Úvodník starosty
V minulých číslech
Doubraveckých listů
jsme rekapitulovali
vše, co už se podařilo.
Dnes se budu věnovat
tomu, co ještě není
hotové, ale připravené
k realizaci. Podrobnosti najdete uvnitř čísla,
ale dovolte mi, alespoň ty nejdůležitější věci okomentovat. Jeden
z mého pohledu nejsložitější a po rekonstrukci
Dlouhé ulice i nejdéle trvající projekt, je rekonstrukce Červenohrádecké ulice. Když jsme vám
společně se zástupci Plzeňského kraje, na jaře
slibovali jeho zahájení, buďto na podzim nebo
nejdéle v průběhu příštího roku, netušili jsme,
že se vše ještě může zhatit. Jaké tedy bylo naše
překvapení, když nám bylo (neoficiálně) oznámeno, že se s tímto projektem pro příští rok
„nepočítá“. Po řadě vyhrocených jednání, kde
nechyběly i invektivy typu „Pane starosto, vy
si myslíte, že jste jediný spravedlivý a ostatní
Doubravce jen ubližují“ se společným úsilím

vedení naší radnice a našich kolegů na magistrátu, podařilo prosadit, že ze strany města
Plzně, budou finanční prostředky zajištěny. Kraj
jako druhý investor projekt snad také podpoří.
Nemyslím si, že nějaký rozumně uvažující politik, by po volbách chtěl realizaci zastavit i když
to, už jsem si vlastně myslel i před půl rokem…
Z připravených dalších projektů je asi největším
rekonstrukce bývalé školy na Habrmannově
náměstí (pro jazykozpytce – s dvěma nn, jméno
tohoto prvorepublikového sociálního demokrata je takto napsáno na všech popisných
tabulích zmíněného náměstí). V budově, by se
nově měla objevit nejen celá agenda Městského úřadu Plzeň 4, ale také zázemí dalších služeb
pro občany obvodu, jako je třeba výdej Plzeňské karty, nebo zasedací místnosti pro spolky
a společenství. Projekt je prakticky hotový, zbývá dokumentace pro provedení stavby, nutná
k realizaci. Pak máme dva projekty, které v době,
kdy čtete tyto řádky, jsou již pravděpodobně
zahájeny. Prvním je oprava a rekonstrukce
Bukovecké požární nádrže, kterou jistě řada
z vás zná jako výborné přírodní koupaliště. Tam

nás trošku se svým sexuálním životem potrápila
kuňka obecná, protože po dobu její rozmnožovací aktivity, nešlo stavbu provádět. Další
stavbou je parkoviště v ulici Ke sv. Jiří (za hřištěm 14. ZŠ), kde u protihlukové stěny podél
železnice vznikne řada nových parkovacích
míst. Pokud tam právě teď už nejezdí bagry,
bude to velmi brzy. Projekty, které jsou „napůl
cesty“ je například stavba denního stacionáře
a mateřské školy v Červeném Hrádku. Zde je
hotový první stupeň projektové dokumentace
a bude následovat druhý, na základě kterého,
se už může stavět. Dále bych chtěl zmínit projekt lávky přes Rokycanskou třídu – zde jsou
hotovy dva finální návrhy, ze kterých pravděpodobně nová Rada města Plzně, vybere variantu k realizaci. Byť jsem osobně příznivcem
jedné z nich, myslím, že i když to můj „favorit“
nevyhraje, důležité je, aby lávka do tří let stála.
Projektově (první stupeň) je připravené
i odstavné parkoviště v areálu bývalé „ČOV“ na
soutoku Úslavy a Berounky. To by v budoucnu
mělo výrazně ulehčit život nejen návštěvníkům
Pokračování na straně 2
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akcí v prostoru„U Jiřího“, ale hlavně lidem z lokality „Za Tratí“, kteří se často při konání nějaké
větší akce, nemůžou dostat bez problémů ani
domů. Projekt přestavby nádrže v Červeném
Hrádku prochází posledním schvalovacím
kolečkem – zde se to zdrželo pro dodatečné
zapracování některých požadavků občanů. Nic
by pak nemělo bránit jeho realizaci příští rok.
A také máme jeden „rest“ – přestože proběhla
základní příprava pozemku a byl už před třemi
měsíci objednán i herní prvek, není hotové
nové hřiště v Bukovci „Za Garážemi“. Dodavatel,
přestože mu každý den „naskakuje“ nemalé
penále, prostě hřiště nedodal a dělá „mrtvého
brouka“. Věc bude pravděpodobně řešena
soudní cestou, ale ta nám hřiště asi nepostaví.
Přestože vím, že minimálně jeden člověk to
použije ve volební kampani proti stávajícímu

vedení úřadu, tohle je skutečnost a nemá cenu
vám lhát. Když jsme u těch nepravd ohledně
hřišť v Bukovci. Hřiště, které se objevilo u požární nádrže, nevzniklo iniciativou městského
obvodu. Už jen proto, že jeho umístění podle
řady místních občanů i některých odborníků,
není z hlediska bezpečnosti dětí, úplně ideální.
Hřiště vybudoval spolek „Náš Bukovec“ zastoupený p. Hanouskem. To, že pak Městský obvod
odmítl jeho převzetí, také není pravda. Spolek
nabídl hřiště MO Plzeň 4 darem. Spolek byl proto dopisem vyzván, aby dodal potřebné dokumenty (doklady o vlastnictví, nájemní
a výpůjční smlouvy na pozemky, certifikáty bezpečnosti herních prvků a jejich souladu s technickými normami) k projednání nabídky jeho
převzetí. Vzhledem k tomu, že spolek do dnešního dne tyto dokumenty nedodal, nemohlo
zastupitelstvo o převzetí herních prvků, nikdy

podle zákona ani jednat. Nelze tedy ani predikovat, jak by zastupitelstvo, které jako jediné
v této záležitosti může rozhodnout, nakonec
postupovalo. K různým dalším předvolebním
fámám, kde co chceme postavit, nebo naopak
zbourat – jednoduché vysvětlení. Na všech
stavbách, které realizujeme z našeho rozpočtu,
jsme vždy před rozhodnutím, zda věci zařadit
do finální plánované výstavby, napřed zjišťovali
názor budoucích „sousedů“ stavby. Takže
bychom ani v budoucnu v stávající sestavě
nepostupovali jinak… I z logiky věci, proč dělat
něco, co většina občanů nechce, že?
Na závěr mi dovolte vám popřát „šťastnou ruku
a chytrou hlavu“ v nastávajících komunálních
volbách. Další směřování Plzně 4 je jen ve
vašich rukách. Váš starosta ☺
Bc. Michal Chalupný
(ČSSD)

Slavnostní předání nové služebny
Městské policie Plzeň-Doubravka
Dokončení ze strany 1

chyběly. Jde například o monitorovací místnost městského a hlavně doubraveckého kamerového
systému, jehož využívání jistě přispěje k větší bezpečnosti v obvodě.

Bc. Karel Hais
Velitel obvodní služebny
Doubravka
Radiová 42, 312 00, Plzeň
Tel: +420 377 462 462
E-mail: hais@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Zamyšlení místostarosty před komunálními volbami
Vážení spoluobčané,
tak už máme před
sebou zase komunální
volby.
Někdy mám pocit, že
znechucenost mnoha
lidí z politiky a vůbec
z toho, co se děje
kolem nás, narůstá
úměrně s počtem všelijakých voleb, které nás potkávají téměř každý
rok a někdy i vícekrát během roku. Tato znechucenost přechází u některých lidí postupně až
k nezájmu o to, co se děje kolem nás. Důsledkem
takového nezájmu je u těchto lidí skutečnost,
že nejdou k volbám a zdůvodní si to známým
„Vždyť je to úplně jedno, na jednom hlasu stejně
nezáleží a oni si to tam nahoře stejně udělají
podle sebe“. A možná se cítí sami pro sebe „omluveni“.
To je ale velký omyl. Ty naše blížící se komunální
volby jsou přece o něčem úplně jiném – nejsou
o tom, co říkají nebo jak se chovají politici na
celostátní úrovni někde na Hradě, ve Sněmovně
nebo v Senátu a svým chováním určují další smě-

řování naší země a její postavení v Evropě a ve
světě.
Ty nadcházející volby jsou o tom, že máme možnost rozhodnout, kdo bude příští 4 roky hájit
naše zájmy ve městě či obci, kde žijeme. Jsou
o tom, že budeme volit své zástupce, kteří budou
ovlivňovat kvalitu našeho každodenního života.
Měli by se starat o to, abychom žili v příjemném
prostředí, neplatili za něco, co nepotřebujeme,
abychom sehnali ve svém městě práci odpovídající našemu vzdělání. Měli by se starat o to,
aby v našem okolí bylo uklizeno a abychom se
potěšili pohledem na udržovanou zeleň a uklizené chodníky, když vyjdeme z domova. Měli
by se starat o to, aby naše děti měly kam chodit
do školky a do školy, měly si kde hrát a sportovat.
A co je v dnešní době velmi důležité? Nově zvolení komunální představitelé by se měli starat
o to, abychom se všichni cítili na ulicích bezpečně. To znamená, aby nezavírali oči před palčivými
problémy jako je bezdomovectví, boj s nelegálními ubytovnami a kriminalitou způsobenou
těmito jevy, ale aktivně s nimi bojovali. Budou
to právě oni, kdo se velkou měrou budou podílet

na tom, zda se budeme v našem městě či městském obvodu cítit bezpečně a tím i jako doma.
A proto si myslím, že bychom neměli propásnout
tuto příležitost a k volbám jít. Měli bychom si
zvolit takové zástupce, kterým věříme, že se
o nás budou ty nadcházející 4 roky dobře starat
a nebudeme se zbytečně vyčerpávat každodenním nadáváním, že pro nás nic nedělají a že se
špatně starají o naše okolí. Svým hlasem v těchto
volbách nedáváte najevo sympatie nebo nesympatie nějakým usměvavým tvářím z Prahy nebo
bůhvíodkud, kteří nám na billboardech slibují,
že za nás všechno vyřeší. Toto jsou volby o lidech,
kteří tu s námi žijí, můžeme je kdykoliv potkat
na ulici a máme možnost se jim svěřit se svými
problémy a požadovat po nich jejich řešení.
A co říci závěrem? Mějte dobře na mysli, o čem
ty komunální volby skutečně jsou a přijďte volit,
ať potom 4 roky nenadáváme a nedivíme se, že
se o to naše město či obvod, ve kterém žijeme,
stará někdo, koho bychom si nikdy nezvolili, ale
zvolili nám ho ti ostatní, kteří k volbám přišli.
Přeji vám příjemný den a šťastnou ruku při volbách.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)
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Parkovací stání Ke Kukačce
V minulém čísle Doubraveckých listů jsme vás informovali o otevření
parkoviště první části vnitrobloku
v ulici Ke Kukačce. Dnes si vás dovolujeme informovat, že v průběhu

druhého zářijového týdne byla otevřena pro veřejnost i druhá část.
Během září budou probíhat sadovnické úpravy. Schodiště spojující
parkoviště a zelené plochy ve vni-

troblocích budou řešena následně
po kolaudaci stavby se Správou
veřejného statku města Plzně. Zároveň s novými sadovnickými úpravami budou vyměněny stávající

lavičky za nové, nově rozmístěné
v zeleni mezi domy.
Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

ZASTUPITELSTVO MO PLZEŇ 4 2014–2018
Účast na zasedáních
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Příjmení

Jméno

Bartáková
Bayer
Beran
Hegner
Hlásek
Chalupný
Jankových
Junek
Lacyk
Ladič
Lišková
Mádr
Makoň
Markvartová
Michálek
Nová
Ptáčník
Rödl
Sedláček
Suda
Šustáček
Toman
Trmota
Zrostlík
Zrostlíková
Kantorová
Kakeš

Eliška
Rudolf
Václav
Lukáš
František
Michal
Daria
Petr
Václav
Milan
Marie
Zdeněk
Karel
Eva
Václav
Veronika
Stanislav
Pavel
David
Karel
Petr
Jan
Zdeněk
David
Eva
Lucie
Jan

Omluveni
2014 2015 2016 2017 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0

1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
3
0
2
1
0
1
0
2
0
1
0
4
3
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
3
1
3
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
1

celkem absence

celkem účast

1
3
1
1
1
1
2
3
2
0
9
1
6
2
1
3
0
5
1
3
2
5
5
0
2
0
0

25
23
25
25
25
25
24
23
24
26
17
25
20
24
25
23
26
21
25
23
24
21
21
26
24
1
1
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Dotační programy druhé poloviny roku 2018
Většina dotačních programů
našeho obvodu je otevřena přihláškám žadatelů o finanční příspěvek začátkem roku – o těch
jsme informovali podrobně
v červnovém vydání Doubraveckých listů. Nyní bychom rádi představili i výjimky, které v systému
našich dotačních programů určených na podporu veřejně prospěšné činnosti mají své zvláštní
místo z důvodu jiného termínu
dosažení účelu: Dotační program
Mikrogranty II a Dotační program
Rekonstrukce, oprava a výstavba
zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové
aktivity na území městského obvodu Plzeň 4 III (ROVZA III).
Mikrogranty II nabízejí finanční

podporu až 10 000 Kč. Jelikož
ostatní dotační programy mívají
datum podání vyúčtování stanoven na 15. listopad, představuje
tento dotační program vynikající
příležitost pro ty žadatele, kteří
chtějí uspořádat své projekty až
koncem roku. Velmi oblíbený je
pro svou všestrannou povahu –
lze z něho podpořit aktivity
v oblasti kultury, sportu, životního
prostředí, sociálních služeb až po
zajištění údržby a provozu nemovitostí ve vlastnictví žadatele –
a počet žadatelů je rok od roku
vyšší. Mezi letošními třinácti podpořenými projekty naleznete
např. Vánoční zpívání v Bukovci
v režii místního sdružení dobrovolných hasičů či kurzy badmin-

tonu pro veřejnost od Západočeského badmintonového svazu.
Dotační program ROVZA u nás
probíhá již třetím ročníkem a jeho
cílem je podpořit rozvoj areálů
a budov sloužících veřejnosti ke
kulturním a sportovním účelům;
celkem je možné získat příspěvek
až 400 000 Kč. V letošním roce se
přihlásilo celkem sedm žadatelů,
kteří uspěli ve schvalovacím řízení
na 100 % a zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4 jim na svém
jednání dne 4. září 2018 schválilo
v souladu s dotačním programem
poskytnutí dotací v souhrnné výši
1 771 543 Kč. Stavební úpravy
mohou probíhat až do srpna příštího roku a ve finále se budete
moci těšit např. na novou podlahu

v sálu červenohrádecké sokolovny nebo opravenou klubovnu
u skautů pod Chlumem.
Je možno konstatovat, že obvodní
dotační programy v posledních
letech byly jednoznačným úspěchem, kdy se podařilo realizovat
doslova stovky veřejně prospěšných projektů za podpory z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4,
které přispěly ke zvelebení obvodu i rozvoji aktivit a služeb pro
občany čtvrtého plzeňského
obvodu. Poděkování patří všem
žadatelům za jejich činnost, ale
i spolkově organizovaným občanům našeho obvodu.
Mgr. Richard Bolla
Finanční odbor
ÚMO Plzeň 4

Na Doubravce žádné „montovny“ nevyrostou
Je před komunálními volbami,
a tak se často v tomto období
objevují různé polopravdy nebo
dokonce lži, které používají
některé kandidující strany či
uskupení k tomu, aby ovlivnily
hlasování voličů při těchto volbách. Zdá se, že takovým tématem na našem obvodě by mohly
být „zaručené informace“ o tom,
že na Doubravce kolem ústředního hřbitova by měly údajně
vyrůst obří haly, tzv. „montovny“.
Je proto nutno předem říci našim
obyvatelům skutečnou pravdu.
Toto území je dlouhodobě
v územním plánu města vedeno
jako plochy pro výrobu, služby,
obchod a skladování. Na základě
této skutečnosti zpracoval Útvar
koncepce Magistrátu města Plzně
prvotní návrh a vizualizaci řešení

tohoto území k dalšímu projednání, a právě tato vizualizace je
předmětem výše zmíněné polemiky.
Je nutno zdůraznit, že Rada ani
Zastupitelstvo našeho obvodu se
k jakékoliv výstavbě takových hal
zatím nevyjadřovalo, a až se tak
stane, nikdy nebudeme jako
vedení obvodu souhlasit s výstavbou jakýchkoliv hal, které by
mohly fungovat jako „montovny“.
Náš případný souhlas bude podmíněn výstavbou charakteru nízkých drobných hal či provozoven,
které umožní našim občanům
možnost kvalifikovaného zaměstnání a zároveň zlepšení kvality
obchodu a služeb. Pokud se týká
charakteru výstavby, budeme
akceptovat rozvoj drobných
výrobních, obchodních a admi-

nistrativních provozů s vysokou
přidanou hodnotou práce
a potřebou kvalifikovaných pracovníků. Pro představu například
pekárnu, menší autosalon se
servisem nebo třeba zázemí počítačové firmy.
Nikdy nedovolíme jakoukoliv
průmyslovou výstavbu, která by
měla negativní dopady na obyvatele našeho obvodu, ať po
stránce životního prostředí, silného nárůstu dopravy či vzniku
nelegálních ubytoven zahraničních dělníků, které by „montovny“
přilákaly.
Proto jsme se i rozhodli, že za
vedení obvodu podáme ještě do
konce září návrh na změnu územního plánu tak, aby ve významné
části tohoto území byla namísto
stávajících ploch pro výrobu

schválena plocha smíšená obytná, umožňující zde výstavbu
rodinných domů. V části území
při Rokycanské třídě za stávající
čerpací stanicí pak může najít
místo záchytné parkoviště systému Zaparkuj a jeď MHD.
A co říci závěrem?
Pokud vás tedy v těchto dnech
bude někdo strašit před volbami
účelově vymyšleným tvrzením
o připravovaném budování „montoven“ na Doubravce, tak to není
pravda. Udělejte si o něm objektivní obrázek raději už teď, ať se
po volbách necítíte docela podvedení.
Bc. Michal Chalupný,
starosta, ČSSD
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta, ODS
Mgr. David Zrostlík,
místostarosta, ČSSD

Nová budova Úřadu městského obvodu Plzeň 4
Na základě předchozích jednání mezi vedením městského obvodu Plzeň 4
a vedením města Plzně zadal Magistrát města Plzně, odbor investic projektovou přípravu na akci„Nová budova ÚMO Plzeň 4“. Jedná se o budovu
bývalé konzervatoře ve Školní ulici v Plzni na Doubravce. Tento objekt čeká
nutná kompletní rekonstrukce včetně opatření proti zemní vlhkosti. Mimo
jiné je navržena dostavba dvorany a jižního křídla, garáž, úprava oplocení,
nový vjezd, parkovací stání, sadové úpravy a dva nové výtahy pro zajištění
bezbariérového přístupu. V současné době je vypracována dokumentace
pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a vydáno územní rozhodnutí.
Odhadovaná cena za kompletní rekonstrukci je 100 milionů Kč.
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Úprava vnitrobloku ul. Družby – za objektem pošty
V současné době probíhá úprava
vnitrobloku za poštou, kde po
dokončení vzniknou nová parkovací
místa pro místní obyvatele, zákazníky pošty a pro rodiče odvážející děti
do 50. mateřské školy. Pro vznik
nových parkovacích stání bylo nut-

né mimo jiné zrekonstruovat vodovod a kanalizaci pod stavbou, přeložit plynovodní přípojku, zajistit
přeložku ČEZ Distribuce a. s., sdělovacích kabelů, upravit pozemek
školky a vyhotovit nové oplocení.
Nyní probíhají práce na komunika-

cích, některé práce na veřejných
sítích byly již dokončeny, případně
se dokončují. Po dokončení povrchů
komunikací budou dále následovat
terénní a sadovnické práce a bude
provedena náhradní výsadba. Stavbu zajišťuje Správa veřejného statku

města Plzně, finance na realizaci
poskytl z rozpočtu městský obvod
Plzeň 4 a práce provádí firma SILNICE NEPOMUK s. r. o.
Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Kanalizace Lobzy – Rolnické náměstí
a rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)
Odbor investic Magistrátu města
Plzně má ve jmenovitém seznamu
investic zařazeny stavby
„Kanalizace Lobzy – Rolnické
nám.“ – projektová příprava
a „Rekonstrukce Revoluční ulice
(Rolnické náměstí)“ – projektová

příprava. Na realizaci má schváleny
finanční prostředky Zastupitelstvem města Plzně. Obě akce je
nutné realizovat souběžně. Na akci
„Kanalizace Lobzy – Rolnické
nám.“ má odbor investic vydaná
příslušná povolení a zpracovanou

prováděcí projektovou dokumentaci. Na akci „Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)“
projektová příprava pokračuje.
Předpoklad odevzdání včetně
všech pravomocných rozhodnutí
a prováděcí dokumentace je v roce

2019. Realizace výše uvedené akce
je podmíněna dokončením akce
„Rekonstrukce ul. Lobezské“.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru stavebně
správního a investic ÚMO Plzeň 4

Vánoční strom
Máte na zahradě smrk a uvažujete o jeho
kácení?
Pokud je vysoký minimálně 10 m a vzhledově
vhodný jako vánoční strom, nabízíme zdarma
pokácení a odvoz v termínu konec listopadu.
Případní zájemci mohou zasílat své nabídky na

e-mail: berchova@plzen.eu, informace poskytneme na telefonu: 378 036 681.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Nové parkoviště Pod Vrchem
V rámci výstavby nových parkovišť
na území městského obvodu Plzeň 4
vzniká další v ulici Pod Vrchem. Současný stav je takový, že již probíhají
dokončovací práce na samotném

parkovišti, které bude brzy otevřeno
veřejnosti. Stále budou ještě probíhat dokončovací práce na vodovodním řadu a následně bude
provedena výsadba nových stromů.

Stavbu zajišťuje Správa veřejného
statku města Plzně, financuje městský obvod Plzeň 4, stavební práce
jsou pod vedením firmy CETINA
a KENAUR s. r. o.

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Rekonstrukce Červenohrádecké – 1. etapa
Rekonstrukce Červenohrádecké ulice,
úsek od křižovatky Staroveská/
/Hrádecká k začátku Červeného Hrádku uPlzně bude projekčně připravena
pro výběr zhotovitele na jaře 2019.
Jedná se o akci, kterou připravuje
a bude realizovat Správa a údržba silnic Plzeňského kraje s Magistrátem

města Plzně, odborem investic. Stavba
obsahuje mimo jiné kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, komunikace,
zastávek MHD a vybudování podélného chodníku v celé délce tohoto
úseku.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru stavebně správního
a investic ÚMO Plzeň 4
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Úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá
V květnu byla zahájena úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá. Úprava vnitrobloku zahrnuje vybudování
parkovacích stání, komunikace,
nového veřejného osvětlení, výsadbu nové zeleně a umístění mobiliáře. Těmto pracím předcházela
rekonstrukce inženýrských sítí včetně přeložky ČEZ Distribuce a. s.
V současné době probíhají dokončovací práce na komunikacích
a sadovnických úpravách včetně
osazování městského mobiliáře.
Parkoviště bude veřejnosti přístupno v nejbližších dnech.
Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Představujeme dětská hřiště – č. 16, Zábělská ulice
49.7586719N, 13.4195989E
V našem seriálu vám v Doubraveckých listech postupně představujeme
dětská hřiště z našeho obvodu. V pořadí již šestnácté hřiště je umístěno
ve vnitrobloku Zábělské ulice u pěší zóny vedoucí k hlavnímu vchodu
do 14. ZŠ.
Zcela nové hřiště zde vzniklo v rámci akce s názvem „Regenerace vnitrobloku Zábělská v Plzni“ a je kombinací herních prvků a workoutové
cvičební sestavy. Děti zde mohou využívat pískoviště, zabudovanou

terénní trampolínu a herní sestavu z akátového dřeva, jež tvarem připomíná kraba a nabízí skluzavku, lezeckou stěnu, žebříky a lanové
prvky. Workoutová sestava je zase k dispozici všem zájemcům o venkovní fitness a zcela jistě potěší všechny příznivce outdoorového posilování.
Lukáš Vojta,
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Obnova vodních nádrží v Bukovci a v Červeném Hrádku u Plzně
Obě akce spadají do kompetence
Správy veřejného statku města
Plzně. Na realizaci obnovy nádrže
v Bukovci přispěl městský obvod

Plzeň 4, předpoklad zahájení stavebních prací je v říjnu 2018.
Co se týká obnovy nádrže v Červeném Hrádku u Plzně, zde je

vyhotovena dokumentace pro
územní řízení a probíhá územní
řízení.

Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru stavebně
správního a investic ÚMO Plzeň 4

Obnova nádrže v Bukovci:

Obnova nádrže v Červeném Hrádku u Plzně:
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Odstavná plocha u ČOV –
Jateční ulice –
projektová příprava
Tato investiční akce městského
obvodu Plzeň 4 je ve fázi vydaného pravomocného územního rozhodnutí.
Projektová příprava pokračuje
zadáním dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby.
Cílem je zřízení odstavné plochy
přírodního charakteru pro občasné a nárazové odstavování a parkování zejména osobních vozidel.
Plocha je přístupná ze stávající

účelové komunikace a navazuje
na Jateční ulici.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí odboru stavebně
správního a investic ÚMO Plzeň 4

Parkoviště ulice Ke sv. Jiří v Plzni Otevření
– realizace
naučné stezky Zábělá
Projektovou přípravu této investiční
akce kompletně zajistil městský
obvod Plzeň 4. Jedná se o realizaci
51 kolmých parkovacích míst, chodníku, veřejného osvětlení a sadov-

nických úprav. Stavbu financuje
městský obvod Plzeň 4 a bude ji realizovat Správa veřejného statku
města Plzně. Práce by měly být zahájeny ještě v letošním roce.

Dne 3. října v 10 hodin se uskuteční
slavnostní otevření obnovené naučné stezky Zábělá. Od Lesovny
v Zábělé se můžete s námi projít

k zastavení č. 1 – Holý vrch a k vyhlídce nad bukoveckým jezem.
Ing. Richard Havelka,
Správa veřejného statku města Plzně
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Poděkování
Třetím rokem funguje v Doubravce
ul. Mohylová 91/1232 výtvarná galerie
zapsaná jako právní forma – spolek.
Nabízí zhlédnutí širokého sortimentu
uměleckých děl a činností.
Pravidelné výstavy obrazů, keramiky, sochařských exponátů, textilních
výrobků, náhrdelníků, paličkovaných miniatur apod., jsou zahajovány vernisážemi dostupnými pro
širokou veřejnost. Bohatá kurzovní
a přednášková činnost je zveřejňována v reklamní tabuli. Zapojujeme
se i do celoměstských akcí v podobě
Dnů otevřených dveří, kde můžete
zhlédnout nové umělecké trendy
v umění.
Můžete si i přijít vyrobit ozdobné
předměty a trička pro potěšení
a ozvláštnění šatníku.
Za tyto nové aktivity můžeme poděkovat ÚMO 4 v Plzni-Doubravce, kde
se pravidelně setkáváme s ochotou

a podporou pracovníků, kteří obětují i svůj volný čas a účastní se osobně vernisáží, např. Ing. Zdeňka
Mádra, Mgr. Richarda Bolly a dalších.
V současné době se uskutečnila ver-

nisáž grafických listů a uměleckých
děl lékaře doubravecké polikliniky
MUDr. Tomáše Kunce a to 23. srpna
od 18.00 hodin.
Výstava potrvá do 4. 10. 2018, srdeč-

ně vás zveme na prohlídku a autorovi přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Marie Vechová
předsedkyně spolku
galerie Thambos

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala
vedení městského obvodu Plzeň 4
a jeho zastupitelům za darování dalších 4 ks venkovních vývěsních skříněk pro náš spolek. Tyto nové skříňky
nahradily staré, již neopravitelné
vývěsní skříňky, které nedělaly našemu spolku ani našemu obvodu dob-

rou vizitku. Nové skříňky zlepší informovanost našich členů i ostatních
obyvatel našeho obvodu o naší činnosti.
Libuše Papežová
předsedkyně spolku Senioři ČR, z.s.,
Základní organizace
Plzeň-Doubravka

Doubravecké slavnosti vína a burčáku
Vedení městského obvodu Plzeň 4
ve spolupráci s Doubraveckým klubem se rozhodlo pozvat všechny
milovníky dobrého vína a burčáku
na skleničku do Habrmannova parku. Od pátku 7. 9. do neděle 9. 9.
ochutnávali lidé ty největší skvosty
z vinných sklepů a hrála jim k tomu
folklorní hudba. V sobotu to byl Lido-

vý kvartet Milana Broučka z plzeňské
filharmonie a v neděli to byla Cimbálová muzika Alexandra Vrábela.
Ke koštování mohli účastníci ochutnat různé druhy sýrů, domácí škvarkovou pomazánku, grilované
dobroty z rodinné restaurace U sousedů, ale i sladké domácí koláče.
Návštěvníci mohli ale i podpořit

dobrou věc a přispět tak koupí
různých předmětů organizaci
Mamma HELP, která pomáhá
ženám s rakovinou prsu i jejich
rodinám. Mohli si koupit „koštovky“, což jsou skleničky, které se dají
zavěsit na krk a další ručně vyrobené věci. Všechny výrobky, které
se na stánku daly koupit, vyrobily

ženy s onkologickým onemocněním v artových dílnách.
Teplo a slunečné počasí celé akci
přálo. Slavnosti vína si nenechalo
ujít více jak dva tisíce lidí. Potvrdilo
se, že Plzeňáci mají rádi nejen pivo,
ale i dobré víno. Těšíme se zase za
rok.
Ivana Havlíčková,
D klub ÚMO Plzeň 4
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Doubravecký gurmán
Devět restaurací, různé vůně a chutě. Tím byl zakončen Doubravecký
týden. Na své si přišly všechny
mlsné jazýčky. Nejrůznější profesionálové pro ně přichystali tradiční
i netradiční jídla. Lidé ochutnali ve
stáncích např. plněné knedlíky se
špenátem, uzené ryby, šašlík i gru-

zínskou kuchyni. A mohli se zapojit
do soutěže o nejlepší jídlo.
Odezva od návštěvníků na prezentovaná jídla byla skvělá.
Jídlo pro návštěvníky přichystal
také známý ilustrátor Pivrnce pan
Petr Urban. Ten vařil přímo na
pódiu.

I když se ochladilo, zájem veřejnosti
byl veliký.
Ke skvělému jídlu patří dobrá muzika
a tu zajistila například skupina Třískáč.
Letošní ročník byl výjimečný svým
názvem. „Tato akce se dělala pod
názvem Vařečka rytíře Žumbery, pak

jako Doubravecká vařečka. Doubravecký gurmán je nový název, který
bychom chtěli zachovat. Chtěli
bychom na něm budovat tradici.
Lidé tady zkrátka najdou dobré jídlo,
které si na louce U Jiřího vždy mohli
dát,“ podotkl starosta MO Plzeň 4
Michal Chalupný. Zdroj: Plzeň.cz

Nový školní rok v 64. MŠ Pod Chlumem
Během letošních letních prázdnin
byla 64. MŠ Pod Chlumem zavřená,
avšak poslední dva týdny v srpnu
strávili zdejší pracovníci přípravami
tříd na nadcházející školní rok
2018/2019. Za podpory ÚMO
Plzeň 4 bylo v této době také zrekonstruováno sociální zařízení pro
zaměstnance a hospodářská místnost pro uložení všech dokumentů

podle požadavků GDPR. Za tuto
podporu ÚMO Plzeň 4 děkujeme.
Letošní první školní den – 3. září
jsme v naší mateřské škole přivítali
přes 200 dětí ve věku 2–7 let, které
jsou rozděleny do osmi věkově
homogenních tříd. Pro děti navštěvující 64. MŠ je program předškolního vzdělávání doplňován
doprovodnými akcemi ve formě

tvoření v keramické dílně, divadel
v MŠ, exkurzí, návštěv IZS, sokolníků, ale i přednášek studentů lékařských fakult, kteří tak podporují
oblast výchovy ke zdraví. Vzdělávání pravidelně doplňují aktivity
na interaktivních tabulích, které se
dětem velmi líbí a pomáhají jim tak
rozšířit obzory v oblasti využívání
multimediálních technik. Děti ve

věku od 4 let mají možnost pravidelně navštěvovat lekce angličtiny
a flétny, u předškoláků je nabídka
aktivit rozšířena o lekce plavání
a rozšířenou hudební výchovu.
Všichni se již těšíme na nové zážitky, které nám školní rok 2018/2019
přinese.
Zuzana Šiklová, učitelka

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá

11

Září 2018

Hurá do školy – slavnostní otevření obnoveného Lobezského parku
V neděli 2. září 2018 byl slavnostně
otevřen Lobezský park. A v tento
den uspořádal v nově obnoveném
parku ÚMO Plzeň 4 společně
s Doubraveckým klubem akci „Hurá
do školy“. Jelikož je tento park z velké části určen k dětským radovánkám, přizval si starosta MO Plzeň 4
Bc. Michal Chalupný spolu s místo-

starostou Mgr. Davidem Zrostlíkem
ke slavnostnímu přestřižení pásky
právě děti. A pak už byla pro všechny
malé i velké návštěvníky připravena
spousta her a zábavy. Vystoupila zde
klaunka Pepina, která dokáže vždy
pobavit nejen malé diváky, ale
i dospěláky. Zábavný program pro
děti Hopsík a Halabala Show před-

První školní den
V novém školním roce 2018/2019
nastoupilo do základních škol
Městského obvodu Plzeň 4 celkem
254 prvňáčků. Přivítat je a popřát
jim hodně úspěchů ve škole přišli
zástupci vedení ÚMO Plzeň 4. Stej-

ně jako v minulých letech nepřišli
s prázdnou, přinesli kornouty
naplněné sladkými dobrotami.
Nezbývá než popřát všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo.
redakce

vedl kouzla a triky spojené s tanečky
na české a zahraniční hity. Městská
policie předvedla ukázku zásahu
policejního psa. Na závěr tohoto
zábavného odpoledne zahrála skvělá Pilsen Queen tribute band. Jak již
název napovídá, jedná se o plzeňskou revival kapelu interpretující
legendární britskou rockovou sku-

pinu Queen. I přes nepřízeň počasí
bylo vidět, že si všichni tento poslední prázdninový den náramně užili.
A všechny ty, kteří v novém parku
ještě nebyli, pak zveme k jeho
návštěvě.
redakce

Nová brožura Úřadu městského
obvodu Plzeň 4
ÚMO Plzeň 4 vydal novou brožuru
netradičního průvodce Městským
obvodem Plzeň 4. Výtisky budou
rozdávány na akcích obvodu.
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Zahájení školního roku v doubraveckých mateřských školách
Na základě podnětů našich paní učitelek z mateřských škol, se Městský
obvod Plzeň 4 rozhodl věnovat
všem dětem v našich MŠ, dárek

v podobě barevných sáčků na přezůvky. Jednou z obdarovaných školek byla i 54. ZŠ, kterou navštívili
starosta MO Plzeň 4 Michal Chalup-

ný spolu s místostarosty Davidem
Zrostlíkem a Zdeňkem Mádrem, aby
dětem tento praktický dárek předali
osobně. Snad děti tento malý dárek

potěšil. Každý další ročník nováčků
by pak měl batůžek dostávat při
svém nástupu do školky.
redakce

Revitalizace předprostoru 22. ZŠ Plzeň-Doubravka
Na základě požadavku vedení městského obvodu Plzeň 4 vypracoval
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně studii navazující na dnes již
zrevitalizované území Na Dlouhých –

U Jitřenky, řešící veřejné prostranství
před 22. základní školou. Jedná se
o efektivnější uspořádání vstupního
předprostoru školy, zastřešení, rozvržení zpevněných a zelených ploch,

doplnění mobiliáře včetně nového
návrhu zastávky MHD. Projektová
příprava stavby (dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení) je zadána a měla by být hotova

v říjnu 2018. Následovat bude územní a stavební řízení.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru stavebně
správního a investic ÚMO Plzeň 4

Výherce fotosoutěže
Na fotografii je výherce naší fotosoutěže ze srpnového čísla
Doubraveckých listů pan Jan Krystek.
Pan Krystek správně poznal, že se jedná o jízdní pruh pro cyklisty
na nově zrekonstruované Dlouhé ulici.
Panu Krystkovi předali zástupci Městského obvodu Plzeň 4 výhru
v podobě knihy o Doubravce.
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Zastavěná část Chlumek – projektová příprava
V plánu investic městského obvodu
Plzeň 4 je zajištění projektové přípravy akce: Zastavěná část Chlumek – projektová příprava.

V současné době je zadán první stupeň, a to dokumentace pro územní
rozhodnutí. Zhotovitel bude vycházet z „Územní studie Plzeň – Buko-

vec a Bukovec – K Úvozu; návrh
veřejné prostranství – Chlumek“
z 09/2017. Součástí projektu bude
i rekonstrukce ulic Hájová, K Studán-

ce, Na Chlumku, Svážná, sousedící
s návsí. Dokumentace pro územní
rozhodnutí by měla být kompletně
dokončena v květnu 2019.

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu
na Doubravce.
Na fotografii je zachycena stará část Doubravky
a my vybereme z došlých správných odpovědí
jednoho výherce, nebo výherkyni.
Zašlete nám fotografii současného místa
na e-mail: krizkovap@plzen.eu.
Do e-mailu uveďte prosím telefonní kontakt.
Ukončení soutěže je 15. 11. 2018.
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Den s dobrovolnými hasiči
V neděli 16. září 2018 pořádal Městský obvod Plzeň 4 na Lobezských
loukách již 3. ročník „Dne s dobrovolnými hasiči. V rámci této akce, se
konal druhý ročník hasičské soutěže
pro děti „Doubravecká přilba“. Na
začátku všechny přivítali a mnoho
zdaru popřáli starosta ÚMO Plzeň 4
Michal Chalupný společně s místostarosty Davidem Zrostlíkem
a Zdeňkem Mádrem. Před zahájením samotné soutěže byly předány

všem členům dobrovolných hasičů
MO Plzeň 4, kteří jsou členy více jak
15. let, nové slavnostní uniformy,
které jim věnoval ÚMO Plzeň 4. Po
tomto slavnostním okamžiku bylo
odstartováno soutěžní klání dětských družstev sborů dobrovolných
hasičů. Ale nebylo to jen o závodění,
pro malé i velké návštěvníky, hasiči
připravili prezentaci bohatého
vybavení dobrovolných hasičských
jednotek Plzně 4. Zároveň si hlavně

děti mohly vyzkoušet i řadu aktivit,
týkajících se požárního sportu.
K vidění byla i ukázka požárního
zásahu. Na konec přišlo vyhlášení
vítězů. Krásnou cenu – skleněnou
hasičskou přilbu převzalo z rukou
starosty ÚMO Plzeň 4 Michala Chalupného družstvo starších žáků dobrovolných hasičů z Plzně-Božkova.
V kategorii mladších žáků zvítězilo
SDH Bukovec. A aby to ostatním
dětem nebylo líto, každý dětský úča-

stník soutěže, byl odměněn medailí.
Nakonec nechybělo ani závěrečné
zahoukání všech hasičských vozů.
Celá akce, která mimo jiné byla
zaměřena i na nábor mladých
a nových dobrovolných hasičů měla
bohatou účast a to minimálně 800
dětí a jejich rodičů. I počasí nám přálo a tak nám nezbývá než se těšit na
další ročník v roce 2019.☺
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