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Vážení spoluobčané,

Často si vzpomenu na svoji babičku, která 
vždycky říkávala, že čím je člověk starší, 
tím ten čas utíká rychleji. Před nedávnem 
mně to zase připomněl příchod nového 
roku. Mám pocit, že jsem si ještě úplně 
nezvykl psát datum s rokem 2019, a už 
píšeme rok 2020.

Mnoho lidí si dává do nového roku různá 
předsevzetí. Já to nedělám, a ani jsem 
to nikdy nedělal. Ale vždycky se snažím 
zrekapitulovat ten rok minulý s cílem 
v tom novém roce všechno dělat tak, aby 
nebyl horší než ten uplynulý, ale pokud 
možno lepší.

Asi se všichni shodneme na tom, že jednou 
z nejdůležitějších věcí, které ke spo-

kojenému životu potřebujeme, 
je zdraví a s ním neodlučitelné 

štěstí. Pokud si uvědomíme, 
že zdraví je definováno jako 

stav fyzické, psychické, sociální 
a estetické pohody, je zřejmé, že 

všichni máme ještě na čem pracovat. 
Nejedná se jen o to, abychom se vyhnuli 
nějaké nemoci. Jde o celkový pocit, dalo 
by se říct pocit štěstí. A v tom je ta nejlepší 
prevence, jak nemoci předejít. Navíc - být 
šťastný znamená mít rád. Nejen sebe, ale 
i blízké a ostatní lidi. Namísto odlišností 
a chyb pak hledáme věci společné, po-
zitivní a tím spojující.

Nejlepší a nejjednodušší je začít sám u sebe. 
Když se máme rádi, jsme si vědomí všeho, 
co se v nás a kolem nás děje. Při objevení 
se jakýchkoliv obav dokážeme zarea-
govat a včas zjednat nápravu. Postupem 
času nám zbyde dost času a energie i na 
ostatní. Určitě jste si všimli, že okolní svět 
a veškeré jeho součásti posuzujeme podle 
toho, jak se sami cítíme a vidíme. A to je 
podle mého názoru přesně to, na čem 
bychom mnozí měli hodně zapracovat.

Žijeme v nelehké a uspěchané době, kdy 
téměř nic není zadarmo. Ale žijeme již 30 
let ve svobodné zemi, k čemuž neodmy-
slitelně patří mj. svoboda projevu, a díky 
sociálním sítím i médiím nikým nekont-
rolované působení na myšlení každého 
z nás. Ne všichni se s tím umíme vyrov-
návat, udělat si vlastní názor na věc a často 
pak uvěříme spoustě polopravd a často 
účelově cílených nesmyslů. Výsledkem 
pak bývá stav, že nadáváme na něco, co 
nemusí být ani pravda, případně uvěříme 
bezdůvodně různým až katastrofickým scé-

nářům. Zbytečně se trápíme nad věcmi, 
které nezměníme a tím hůř, pokud často 
nejsou ani pravdivé. Jenom si tím ubíráme 
energii, kterou bychom potřebovali jinde. 
Energii, kterou bychom potřebovali právě 
pro udržení zdraví a štěstí. Je to tak trochu 
začarovaný kruh…

Máme kde bydlet, máme co jíst, máme 
práci, rodinu a věku přiměřené zdraví? 
Pak patříme mezi nejbohatší lidi na světě, 
velmi vysoké procento jich tohle nemá. 
A k tomu nepotřebujeme být milionáři.

Zamysleme se nad tím, za kolik zbytečností 
jsme ochotni vydávat peníze, dokonce 
si na ně i půjčovat. Zdraví a štěstí není 
v přepychu a peníze je nikomu nezaručí. 
Co kdybychom se od toho nového roku 
zkusili dívat na svět jinak? Co například 
zkusit místo shánění věcí „v akci“ v hyper-
marketu, které kolikrát ani nepotřebujeme, 
strávit ten čas tak, že bychom se na jaře 
začali koukat kolem sebe, jak rozkvétají 
louky a zahrádky, jak začínají intenzivně 
zpívat ptáci, jak šumí lesy? Co si místo 
sledování večerních zpráv a hororů v te-
levizi občas přečíst pěknou knihu, pořídit 
domácího mazlíčka, který nás určitě zbaví 
chmurných chvil už jenom tím, že nám dá 
najevo, že nás rád vidí? Zkusme se více 
věnovat tomu, s kým žijeme nebo koho 
máme rádi. Nezapomínejme mu občas 
říci něco pěkného dřív, než bude pozdě. 
Jsem přesvědčen, že zjistíme, jak stačí 
málo, a ten kolikrát nesmyslně proklínaný 
svět je vlastně strašně krásné místo k žití.

Přeji Vám i Vašim rodinám hodně takových 
pocitů v novém roce 2020.

Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO Plzeň 4, ODS

Hlavní činností oddělení kultury a pro-
pagace je především zajištění kvalitního 
kulturního dění v MO Plzeň 4, které 
je určeno všem věkovým kategoriím 
a široké veřejnosti.  V roce 2019 máme 
úspěšně za sebou tyto venkovní akce:

●	 	Doubravecká zabijačka v Habrmannově 
parku - návštěvnost cca 1500 lidí

●  Jarní koncerty pro seniory v Habr-
mannově parku - návštěvnost cca 700 
lidí

Úvodník 
místostarosty

Doubravecké akce 
navštívilo přes 13 000 lidí



3

●  Dětský den v Lobezském parku - ná-
vštěvnost cca 2000 lidí

●  Doubravecký projektor v Lobezském 
parku - návštěvnost cca 2000 lidí

●  Příměstský tábor – 2 turnusy pro 80 
dětí

●  Hurá do školy v Habrmannově parku  
- návštěvnost cca 1000 lidí

●  Doubravecký gurmán v Habrmannově 
parku - návštěvnost cca 1000 lidí

●  Doubravecké slavnosti vína v Habr-
mannově parku - návštěvnost cca 
3000 lidí

●  Týden seniorů - návštěvnost cca 700 
lidí

●  Rozsvícení vánočního stromu v Habr-
mannově parku - návštěvnost cca 1700 
lidí

Autor: Barbora Čivišová,
vedoucí odd. Kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Autor: redakce

Městský obvod Plzeň 4 začal moderni-
zovat kontejnerová stání a investuje do 
nich stovky tisíc korun. Už vloni vybu-
doval nové v ulici Pod Vrchem, v roce 
2019 přibyly další a v plánu jsou nová 
stání také na tento rok.

Kontejnerové stání Pod Vrchem nechal 
čtvrtý obvod postavit už vloni. Letos vy-
budoval další dvě, a to v Lesní a Sluneční 
ulici, téměř za 400 tisíc korun. 

V roce 2020 jsou v plánu další kontejne-
rová místa. Jedno ve Smrkové ulici, další 
v Těšínské, Pod Špitálským lesem pak 
vzniknou jedno nebo dvě a aktuálně se 
navíc prověřují další dvě stanoviště na 
Zábělské.

Vedení obvodu vybírá ty, které už přestá-
vají vyhovovat z hlediska statiky a kapacity. 
„Zmapovali jsme si nejhorší kontejnerová 
stání. Jedná se o plechové a rezavé ošk-
livé přístřešky, pod nimiž stojí kontejnery 
a popelnice. Snažíme se je měnit. Uře-
žeme staré konstrukce, uděláme novou 
podlahu a oplocení,“ dodal místostarosta 
obvodu Zdeněk Mádr.

Obyvatelům budou sloužit 
nová kontejnerová stání

Kontejnerové stání ve Sluneční ulici
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Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 
4 dne 5. 12. 2019 projednalo návrh roz-

počtu na rok 2020, který byl sestaven 
během předchozích jednání a prošel jed-

notlivými schvalovacími procesy.

Zastupitelé MO Plzeň 4 na svém posledním 
jednání schválili vyrovnaný rozpočet 

o objemu 115.957 tis. Kč.

V následující tabulce je podrobný rozpis 
závazných ukazatelů schváleného roz-
počtu na rok 2020 (hodnoty v tabulce 
jsou uvedeny v tis. Kč).

Rozpočet městského 
obvodu Plzeň 4 na rok 2020

Zastupitelé Městského obvodu Plzeň 
4 se naposledy v loňském roce sešli 
5. 12. 2019.

Na začátku byli zastupitelé a veřejnost se-
známeni s pořizováním zvukového záznamu 
za účelem zveřejnění a uložení informací 
pro občany na webových stránkách ÚMO 
Plzeň 4, a to v záložce Samospráva měst-
ského obvodu. Současně se zvukovým 
záznamem bude zveřejněn i zápis ze za-
sedání zastupitelstva.

Zastupitelé souhlasili a doporučili RMP 
a ZMP schválit návrh Vyhlášky statu-

tárního města Plzně o místním po-
platku z pobytu. Ve formě přehledu 
plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů  
k 30. 9. 2019 souhlasili všichni zastupi- 
telé bez připomínek s přehledem hospo-
daření za 1.–3. čtvrtletí roku 2019. Pro rok 
2020 byl schválen zásadní dokument – 
rozpočet Městského obvodu Plzeň 4.

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení 4 do-
tačních programů pro rok 2020 s ter-
mínem podání žádostí od 8. 1. 2020 do 
24. 1. 2020. Jedná se o dotační programy 
v oblastech:

•	 kultury,	sportu	a	investic,

•	 sociální,	školské	a	zdravotní,

•	 životního	prostředí,

•	 mikrogranty	pro	rok	2020.

Veškeré informace včetně příslušných for-
mulářů jsou k dispozici na webu:

https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/
transparentni-urad/dotace/

Na posledním zasedání byl již zvolen 
nový člen Kontrolního výboru ZMO P4, 
stal se jím neuvolněný zastupitel Bc. Jan 
Hutter. Zastupitelé podpořili návrh na 
změnu výkonu funkce místostarostů MO 
P4 a svěření nových úkolů místostarostům. 
S platností od 1. 1. 2020 vykonávají oba 
dříve neuvolnění místostarostové Václav 
Beran a Bc. Lenka Kočová svoji funkci na 
plný pracovní úvazek. Místostarosta Václav 

Ze zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Autor: Ing. Štěpánka Majerová,
vedoucí finančního odboru ÚMO Plzeň 4

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 na rok 2020 
	
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4 dne 5. 12. 2019 projednalo návrh rozpočtu na rok	 2020, který byl 
sestaven během předchozích jednání a	prošel jednotlivými schvalovacími procesy.	
Zastupitelé MO Plzeň 4 na svém posledním jednání schválili vyrovnaný rozpočet	o	objemu	115.957 tis. Kč.	
V	následující tabulce je podrobný rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2020	 (hodnoty	
v	tabulce	jsou	uvedeny	v	tis. Kč).		
	

	

PŘÍJMY                                                                                                  ROZPOČET 
2020

Daňové příjmy 1 885
správní poplatky (rozpočtová položka 1361) 690
místní poplatky - odbor finanční  (rozpočtové položky 134*) 1 150
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční  (rozpočtové položky 135*) 45

Nedaňové příjmy 5 837
příjmy z pronájmů majetku  (rozpočtové položky 213*) 4 684
příjmy z vlastní činnosti   (rozpočtové položky 211*) 1 010
úroky - finanční odbor   (rozpočtová položka 2141) 1
sankce   (rozpočtové položky 2211, 2212) 83
ostatní nedaňové příjmy   (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.) 59

CELKEM PŘÍJMY 7 722

FINANCOVÁNÍ 108 235
PŘEVODY MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137) 105 980

převod podílu na daních 85 823
převod podílu na výkon státní správy 4 741
fixní složka finančního vztahu                                                                                                    15 416

Financování - převody mezi MO a MMP -30 
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položka 4137 0
účelové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položka 5347 30

Financování - Sociální fond MO P4 500
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149 3 100
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328 2 600

Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4 1 785
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149 1 685
použití FRR - MŠ (14.8014): zapojení zdroje (+) - rozp.pol. 5345, 5149 100

CELKEM ZDROJE 115 957       

VÝDAJE ROZPOČET 
2020

Provozní výdaje 111 718
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362) 93 694

 Odbor finanční 185
 Odbor stavebně správní a investic 8 840
 Odbor životního prostředí a dopravy 15 330
Oddělení kultury a propagace 6 837
Odbor právní, správních činností a organizační 6 029
Jednotky SDH (včetně provozu hasičských zbrojnic) 1 873
Oddělení tajemnice 52 820
Sociální fond 1 780

Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*) 11 184
  6. MŠ 1 407
33. MŠ 427
50. MŠ 1 459
54. MŠ 2 862
57. MŠ 2 064
64. MŠ 2 965

Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**) 3 200
Odbor finanční - dotační programy 3 200

Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**) 1 610
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva 2 030

VÝDAJE ROZPOČET 
2020

Kapitálové výdaje 4 239
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130) 3 904

odbor stavebně správní a investic 3 904
odbor životního prostředí a dopravy

Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*) 335
CELKEM VÝDAJE 115 957  

 
 
Autor: Ing. Štěpánka Majerová, vedoucí finančního odboru ÚMO Plzeň 4 
 
	



5

Již se stalo tradicí, že své vánoční stromy 
rozsvěcují také v Újezdě a Červeném 
Hrádku. Nejinak tomu bylo i v prosinci, 
kdy nejprve osmnáctého rozsvítili vá-
noční strom v Újezdě na náměstí Karla 
Panušky a o dva dny později v Čer-
veném Hrádku v parku.

V Újezdě se rozsvícení stromu organizá-
torky rozhodly nazvat „Vánoční hrneček“, 
v Červeném Hrádku zase „Zpívání u stro-
mečku“. Na obou místech se rozsvícení zú-
častnil starosta Městského obvodu Plzeň 
4 Tomáš Soukup, který pronesl vánoční 
řeč a popřál přítomným příjemné svátky. 

Beran koordinuje plnění úkolů v oblasti so-
ciální a bezpečnosti. Nově zajišťuje plnění 
úkolů obce v oblasti zřizovatele jednotek 
SDH a bude řídit pracovní skupinu „Bu-
kovec a Zábělá“. Místostarostka Bc. Lenka 
Kočová koordinuje plnění úkolů v oblasti 
životního prostředí. Nově zajišťuje plnění 
úkolů v oblasti mateřských škol a bude 
řídit pracovní skupinu „Červený Hrádek“.

Pro letošní rok byly navrženy a schváleny 
termíny zasedání ZMO P4: 23. 1. , 2. 4. , 
11. 6. , 10. 9. , 3. 12.

Zvukový záznam ze zasedání a zápis ZMO 
P4 ze dne 5. 12. 2019 naleznete:

https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/
samosprava-mestskeho-obvodu/zastu-

pitelstvo-mestskeho-obvodu/zvukovy-

zaznam-zmo/zvukovy-zaznam-zmo.aspx

Usnesení ze ZMO P4:

http://usneseni.plzen.eu

Autor: Michaela Bláhová,
odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

Milí spoluobčané,

dovolte mi popřát vám všem ještě jednou 
hodně zdraví a štěstí v novém roce. Přelom 
roku je obvykle obdobím, kdy bilancu-
jeme a vytyčujeme si nové cíle. Nyní je 
to více než rok, kdy jsem byla zvolena 
jako zastupitelka a zároveň jako místosta-
rostka našeho městského obvodu. Byla 
mi svěřena oblast životního prostředí a od 
ledna 2020 navíc provoz mateřských škol 

a založení a vedení pracovní skupiny pro 
Červený Hrádek. Já osobně vnímám 

tuto práci jako obrov-
skou odpovědnost 

a rovněž jako radost, 
že mohu dělat něco 

pro místo, ve kterém 
žiju já, moje rodina, přátelé 

a mnoho dalších blízkých lidí. 
Pozitivní vztah k místu, ve 
kterém se odehrává podstatná 
část našeho života, je z mého 
pohledu přirozená věc. Pro-
tože nikdy není vše hotovo 
a vždy je co zlepšovat. Uklidit 
černou skládku nebo opravit 
rozbitou lavičku je úkol poměrně jedno-
duchý. Složité a finančně náročné inves-
tiční akce ovšem není možné zrealizovat 
ze dne na den. V rámci koalice jsme se 

dohodli, že se budeme setkávat s občany 
a že je více zapojíme do rozhodovacích 

procesů. Proto ti z vás, kteří 
mají zájem, mohou projevit 
svá přání a předat své podněty 
na zlepšení v rámci projektu 
Rozhodněte sami. Pokud máte 
zájem o dění v obvodu, na-
jdete mnoho informací nejen 
v Doubraveckých listech, ale 
také na webových stránkách 
a na facebookovém profilu 
našeho úřadu. Vaše podněty 
jsou pro mě důležité. Proto 
pokud máte něco na srdci, 

můžete se na mě kdykoliv obrátit (tel. 
378 036 608, kocova@plzen.eu).

Okénko 
zastupitelů

Autor: Bc. Lenka Kočová,
místostarostka MO Plzeň 4 za ODS

Vážení přátelé,

přeji nám všem úspěšné vykročení do 
nového roku a také velmi vítám první 
zveřejnění zápisu i zvukového záznamu 
jednání zastupitelstva na stránkách ob-
vodu. Doubravecké listy, ke škodě občanů, 
cítím jako jednostranné a s velmi malým 
prostorem pro opoziční názory. A právě 
ty opravdu důležité informace a aktuální 
problémy se občan dozví až v záznamu 
zastupitelstva, jeho programu i usnese-
ních. Proto všem doporučuji sledovat tyto 
výstupy. Samozřejmě, že komfortnější pro 
všechny bude obrazový přenos. Brzy snad 
i u nás na Doubravce!

Každý občan může na zastupitelstvo 
osobně přijít a promluvit. Pro 
nás zastupitele to je jedinečná 
možnost přímo slyšet, co ob-
čany aktuálně pálí. K tomu 
jsou na zastupitelstvu pří-
tomni i vedoucí všech od-
borů ÚMO. Rádi hned poradí. 
Využívejme tedy všichni tuto 
možnost k diskusi, otevírání 
aktuálních témat i řešení pro-
blémů občanů obvodu. Náš 
úřad sice obdrží několikrát 
ročně podání s podpisy i de-
sítek občanů, bohužel, často ani s takto 
důležitými podněty nebývají zastupitelé 

seznámeni. A to je škoda. Další možností 
je přímé setkávání s občany. 
Rádi přijdeme na jakoukoliv 
akci, protože je pro nás setkání 
s vámi důležité. A co občany 
aktuálně zajímá? Nová pokuta 
za překročení denního limitu 
pro odběr vody, v okrajových 
částech obvodu zanedbaná 
zeleň, chybějící chodníky… 
Na oplátku můžeme poradit 
a pomoci s postupy v kon-
krétních případech. Protože 
veřejná správa nás baví!

Autor: Ing. Jiří Hanousek, 
zastupitel za Českou pirátskou stranu 

Rozsvícení vánočních stromů 
v Újezdě a Červeném Hrádku



6

Již někdy v devadesátých letech minu-
lého století bylo území mezi Ústředním 
hřbitovem, stávajícím výrobním are-
álem a protilehlým lesem, přiléhající 
na jižní straně k Rokycanské ulici a na 
straně druhé až ke stávajícímu zatrub-
něnému potoku, vymezeno jako území 
vhodné  pro výrobu, služby a obchod. 
Zároveň v současné době platný Územní 
plán města Plzně stanovuje podmínku pro-
věřit změny v tomto území formou územní 
studie, která musí být schválena v orgá-
nech města nejpozději do 30. 9. 2020. 
Zpracování této studie zadal Útvar kon-
cepce a rozvoje MMP odpovědnému 
projektantovi, který představil její návrh 
koncem loňského roku vedení a Komisi 
rozvoje Rady našeho obvodu pod názvem 
„GREEN INDUSTRY PARK“.

Projednávání územní studie 
Plzeň, Hřbitovní – zóna Rokycanská

Zpívaly se koledy, přítomní mohli ochutnat 
malé občerstvení a zahřát se svařeným 
vínem. V Újezdě měly děti možnost napsat 
si vánoční přání, poté ho odnést třem an-

dělům okolo rybníčku, ti si pak přáníčko 
převzali a dle uvážení splnili. Za organizaci 
akce v Újezdě bychom chtěli tímto podě-
kovat SDH Újezd, který se letos postaral 

o dodání a rozsvícení stromku. Budeme 
se těšit opět za rok společně na rozsví-
cení vánočních stromů i v těchto částech 
Městského obvodu Plzeň 4.

Autor: redakce

Rozsah řešeného území (červeně)
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Je logické, že úkolem studie je najít opti-
mální vyvážení využití zastavitelných ploch 
z hlediska budoucích investorů a z hle-
diska veřejného zájmu, který v těchto 
jednáních hájí náš obvod. A jak se zatím 
ukazuje, právě v tom je v současné době 
kámen úrazu. Představy obvodu zejména 
o hustotě zastavění, množství předepsa-
ných ploch zeleně, výškových poměrech 
objektů z hlediska zachování kvality stá-
vajícího pohledu na Chlum i z Chlumu, 
odstupné vzdálenosti od hranice Ústřed-
ního hřbitova z hlediska zachování piety 
tohoto místa a obava z doprovodných 

sociálních dopadů po zastavění tohoto 
území z hlediska ubytování zahraničních 
pracovníků – to jsou zásadní překážky, 
které v současné fázi projednávání vyvo-
lávají nesouhlas s touto studií ze strany 
vedení obvodu. Projektant přislíbil, že 
se pokusí naše připomínky zapracovat 
a přijít s upraveným návrhem této studie. 
V každém případě, pokud připomínky 
našeho obvodu nebudou do studie za-
pracovány, mám za to, že bychom studii 
neměli doporučit ke schválení celoměst-
ským orgánům a měli bychom požadovat 
změnu územního plánu tak, jak jsem již 

v roce 2018 společně se svými kolegy 
z tehdejšího vedení obvodní radnice ve 
lhůtě písemně požadoval.

Návrh studie by mělo projednávat Zastu-
pitelstvo našeho obvodu v lednu 2020. 
Jsme však názoru, že toto téma je pro náš 
obvod tak zásadní, že bude k projednání 
tohoto bodu svoláno mimořádné jednání 
Zastupitelstva našeho obvodu, případně 
bychom rádi zorganizovali veřejné projed-
nání tohoto bodu, abychom znali názor 
občanů našeho obvodu v této věci.

Rekonstrukce Mohylové ulice letos po-
kračuje dalšími etapami. Na již hotový 
úsek od Chrástecké ulice, mostu přes 
řeku Úslavu a Husův park navázala další 
fáze, a to úsekem od Staniční k Masa-
rykově ulici.

V této souvislosti je obousměrně uzavřena 
křižovatka se Železničářskou ulicí, s ome-
zením parkování ve směru od Skalní ulice 
z důvodu nutnosti zavedení obousměr-
ného provozu této části komunikace. Na 
Masarykově ulici jsou uzavřeny odbočo-
vací pruhy do Mohylové ulice. Pro pěší 

Autor: Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

LEGENDA

Autor: Ing. Romana Drábová, 
vedoucí Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Pokračující rekonstrukce 
Mohylové ulice, silnice č. II/233

jsou schůdné chodníky vždy minimálně 
na jedné straně Mohylové ulice, sa-

mozřejmostí je zachování přístupů 
do domů.

Dochází ke změně objízdných tras 
autobusových linek MHD č. 28 a 30. 

Linka č. 28 jezdí obousměrně Masary-
kovou a Těšínskou ulicí, cestující odba-
vuje v zastávkách „Poliklinika Doubravka“, 
„Opavská“ a „Těšínská“. Linka č. 30 je ve-
dena obousměrně Mohylovou, Staniční 
a Těšínskou ulicí. Obsluhuje náhradní za-
stávky ve Staniční ulici (u křižovatky s Mo-
hylovou ulicí) a v Těšínské ulici. Dočasně 
jsou zrušeny zastávky „Jatky“ a „Teplárna“ 
na Jateční ulici. Další zastávky těchto spojů 
jsou beze změn. Schéma náhradních tras 
linek MHD je zobrazeno v přiložené situaci.

Doba trvání této etapy je do 30. 4. 2020, 
poté naváže rekonstrukce křižovatky Mo-
hylová – Staniční.

Zhotovitelem je subjekt „Společnost 
STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“, 
předpokládané dokončení celé stavby je 
v červnu 2020.
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Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci 
s Městskou policií Plzeň zahájil v září 
loňského roku pro své seniory druhý 
ročník projektu „Plzeňská senior aka-
demie“. Dne 10. prosince loňského 
roku byl tento druhý ročník v zasedacím 
sále úřadu městské obvodu slavnostně 
zakončen.

Za přítomnosti starosty městského ob-

vodu Tomáše Soukupa a místostarostů 
Ing. Zdeňka Mádra a Václava Berana i po-
věřeného velitele Městské policie Plzeň 
Mgr. Marka Šilhana se na slavnostním za-
končení sešly více než tři desítky účastníků 
akademie. Občané z řad seniorů či osob 
se zdravotním postižením měli možnost 
se zúčastnit přednáškových cyklů na té-
mata týkající se zejména ochrany života, 
zdraví a majetku, seznámili se také s čin-

ností Městské policie Plzeň. Tématem 
bylo i nebezpečí prodejních akcí, jak si 
nenechat ublížit či domácí násilí, krimi-
nalistika v praxi, zvládání mimořádných 
událostí nebo bezpečně v dopravě. Na 
tomto projektu se významnou měrou 
podílely i další organizace, např. BKB 
Plzeň, ČOI, BESIP, HZS Plzeňského kraje. 
Součástí jedenácti přednáškových bloků 
byly i exkurze, kdy senioři měli možnost 
navštívit hasičskou stanici, plzeňský útulek 
pro zvířata nebo velitelství Městské po-
licie Plzeň. Každý z účastníků obdržel při 
slavnostním zakončení absolventský list 
„Plzeňské senior akademie“ a drobné 
propagační předměty s bezpečnostní 
tématikou.

Slavnostní zakončení 
Plzeňské senior akademie

Autor: Veronika Nová,
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Nové herní prvky byly nainstalo-
vány ve vnitrobloku za Úřadem měst-
ského obvodu Plzeň 4 a v ulici Nad 
Dalmatinkou. Děti si budou moci užít 
čtyřmístnou houpačku i malý kolotoč. 
Realizace celé akce stála včetně všech 
nákladů na dopravu a na instalaci 106 
tisíc korun.

Na území obvodu je zhruba padesátka 
dětských hřišť, na kterých se každoročně 
dělají bezpečnostní revize a výměny 
písku ve všech pískovištích. K tomu je 
nutné provádět běžnou údržbu a různé 
opravy dětských prvků. „Celkem vše 
vychází na zhruba milion korun ročně,“ 
doplnila místostarostka MO Plzeň 4 Lenka 
Kočová. O to smutnější je podle ní fakt, 
že dochází poměrně často k různým 
škodám. „Poškozené dětské prvky opra-
vujeme, případně vyměňujeme za nové,“ 
dodala Kočová.

Děti si mohou hrát na 
nově vybavených hřištích

Autor: redakce
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Jedním z úkolů a cílů vedení naší rad-
nice je věnovat mimořádnou pozornost 
problematice a rozvoji okrajových částí 
obvodu. Proto přicházíme se záměrem 
zřídit speciální pracovní skupiny, které 
se budou od letošního roku touto pro-
blematikou zabývat. Bylo dohodnuto, 
že vzniknou dvě pracovní skupiny – 
jedna pro Červený Hrádek, druhá pro 
Bukovec a Zábělou. Členy těchto skupin 
by měli být zejména obyvatelé zmíně-
ných okrajových částí.

Okrajové části mají sice základní služby 
stejné jako v centrální části obvodu, ně-
které specifické služby jsou zde ovšem 
omezeny. I v oblasti investic je situace 
v porovnání s centrálními částmi odlišná. 
Důvody jakéhosi „nerovného“ postavení 
centrálních a okrajových částí obvodu jsou 
většinou ekonomické. Zároveň je logické, 
že většina činností a péče je soustředěna 
do míst, kde je větší hustota zalidnění, větší 
koncentrace osob, dopravy apod. Aby-
chom uspokojili pokud možno všechny 
obyvatele a zároveň příliš nezatížili ob-
vodní rozpočet novými výdaji, je třeba 
nacházet vyvážená, rozumná a reálná ře-
šení. A ta chceme hledat spolu s občany.

Proto vyzýváme obyvatele těchto okrajo-
vých částí obvodu ke spolupráci. Pokud 
má kdokoli zájem zapojit se do rozhodo-
vacích procesů, může se obrátit na pově-
řené místostarosty:

Lenka Kočová – pověřena vedením 
skupiny pro Červený Hrádek 
(e-mail kocova@plzen.eu)

Václav Beran – pověřen vedením 
skupiny pro Bukovec a Zábělou 
(e-mail beranv@plzen.eu)

Přihlásit se do pracovních skupin může 
kterýkoliv občan Červeného Hrádku, Bu-
kovce nebo Zábělé. Termín pro přihlášení 
je do konce února, tj. do 29. 2. 2020. 
Výše jsou uvedeny kontaktní e-mailové 
adresy. Prosím, připojte k e-mailu základní 
informaci o vás – odkud jste, zda repre-
zentujete nějakou skupinu občanů, pří-
padně jaká je vaše motivace a zda máte 
již teď nějaké náměty na zlepšení. Podle 
zájmu, který nyní neumíme odhadnout, 
se domluvíme na dalším postupu.

Aby pracovní skupiny byly funkční, neměly 

by být příliš početné. V každé skupině by 
měly být zastoupeny zájmy různých skupin 
obyvatel (namátkově můžeme uvést různé 
spolky a kluby, hasiče, podnikatele, se-
niory, rodiče malých i větších dětí apod.). 
Zároveň počítáme s tím, že nabídneme 
všem občanům z těchto okrajových částí 
pravidelná otevřená setkání, při kterých 
budou detailněji informováni o novinkách 
a plánech. Rovněž bude možné vznášet 
nové podněty.

Přestože pracovní skupiny teprve vznikají, 
v loňském roce již mnohá setkání s občany 
proběhla. V Bukovci diskutovalo vedení 
obvodu o konkrétních projektech (další 
využití bukovecké nádrže, možnost pro-
vozování drezíny – iniciativa Plzeňského 
kraje). V Doubraveckém klubu proběhlo 
veřejné projednání územní studie „Bu-
kovec – krajina“ spolu se zástupci Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně.

Nad rámec nově vznikající pracovní sku-
piny se vedení obvodu vydá v druhé polo-
vině března také za obyvateli Červeného 
Hrádku. Jak jsme již dříve informovali, 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje a města 
Plzně schválilo pro rok 2020 první etapu 

investiční akce „rekonstrukce Červeno-
hrádecké ulice“, v rámci níž bude po-
staven i chodník a cyklostezka. Občané 
budou podrobně seznámeni nejen s touto 
stavbou, ale také s projektovou přípravou 
revitalizace nádrže v Červeném Hrádku. 
V neposlední řadě přineseme nové infor-
mace o plánované revitalizaci veřejného 
prostranství mezi končící zástavbou tera-
sových domů (lokalita Stráň) a Červeno-
hrádeckou ulicí. V květnu 2019 předalo 
vedení obvodu požadavek kompetentním 
orgánům města Plzně na možné využití 
tohoto území. To mimo jiné zahrnuje 
otevření Hrádeckého potoka, výsadbu 
stromů, lučního kvítí, umístění laviček 
nebo pěší propojení schodiště ve Stráni 
se zastávkou MHD. Přesný termín setkání 
vedení obvodu s obyvateli Červeného 
Hrádku včas zveřejníme.

Ještě jednou si dovolím připomenout 
všem, kteří mají zájem zapojit se do 
výše zmíněných pracovních skupin, 
aby se neváhali přihlásit e-mailem po-
věřeným místostarostům. Těšíme se na 
spolupráci.

Červený Hrádek, Bukovec 
a Zábělá budou mít pracovní skupiny

Autor: Bc. Lenka Kočová,
místostarostka MO Plzeň 4
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Výtěžek celoroční sbírky projektu Díky 
dětem činil za rok 2019 čtvrt milionu 
korun. Peníze jsou určené na pomoc 
zdravotně či sociálně znevýhodněným 
dětem. Vybraná částka byla zveřejněna 
na benefičním galavečeru Kouzlo Vánoc, 
který se uskutečnil v pondělí 16. pro-
since v plzeňském Parkhotelu.

V roce 2019 se konala celá řada dětských 
akcí, jejichž výtěžek byl věnován právě to-
muto projektu. Šlo o koncerty, sportovní 
utkání, prodejní bazárky a další. Peníze 
poputují k handicapovanému sportovci 
Jakubovi na nákup PC pro práci ve škole, 
k Sabině z Dětského domova Domino na 
nákup naslouchadel, na nákup terapeu-
tických pomůcek pro Motýl, z.ú. a nákup 
muzikoterapeutických pomůcek pro ProCit, 
z.s., největší částka pak na speciální pří-
stroj pro výuku dětí v ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené a vady řeči Plzeň.

Rozhovor: 
Petra Šeda Neprašová, 
organizační tým Díky dětem

Jaké byly samotné začátky, které v bu-
doucnosti vedly k projektu Díky dětem?

V roce 1990 založil sólista baletu DJKT 
Petr Čejka taneční školu Storm Ballet. Tu 
zpočátku navštěvovalo jen pár desítek 
dětí staršího věku, již tehdy byl Storm 
vnímán jako úspěšný plzeňský taneční klub 
v oblasti moderního tance, v roce 2009 
do něj začala chodit i má dcera. A jako 

aktivní matka, která neumí příliš 
odpočívat, jsem se snažila 

do chodu Stormu občas 
zapojovat.

Kdy nastal nějaký zlom, 
že se vše rozrostlo až do to-

hoto rozměru?

V roce 2011 jsme založili spolek (dříve 
občanské sdružení), děti vystupovaly na 
mnohých společenských akcích. Již v té 
době jsme v Pallovce, kde děti trénovaly, 
pořádali vánoční besídku, která se ale vy-
mykala představám běžných vánočních be-
sídek, vždy byla úplně narvaná tělocvična 
diváky. A tak jsme si s Petrem řekli, že po-
stavíme trochu větší formát. Dnes, když 
si na to vzpomenu, nechápu, jak jsme to 
vůbec dokázali. Vybrat si k pořádání ta-
kové akce rovnou Parkhotel, pozvat ve-
dení města a zorganizovat 100 dětí a 700 
diváků, byli jsme totální blázni.

Proč se projekt jmenuje „Díky dětem“?

Garantem projektu se stala Nadace 700 
let města Plzně. Otcem názvu projektu 
je můj muž, který krásně charakterizoval 
myšlenku našeho snažení. Že vlastně 
díky dětem nemocným to děláme a díky 
dětem zdravým to dělat můžeme. Takže 
proto Díky dětem.

Komu už jste takto pomohli?

Díky partnerům, kteří se do projektu zapo-
jují, se nám daří od prvního ročníku vždy 
předat určitou finanční částku z prodeje 
vstupenek na nějaký charitativní projekt. 
Spolupracovali jsme s Vlaďkou Erbovou 
a její nadací Vlaďka dětem, kdy jsme finan-
covali zařízení dětské onkologie v Plzni, 
dále jsme s úspěchem pomáhali díky Na-
daci Leontýnka plzeňským dětem zrakově 
postiženým, jejich doubraveckou školu 
podporujeme dosud.

Díky dětem 
opět pomáhalo

Autor: redakce

Autor: redakce

Kvůli vyšším nákladům na energie, 
nájmu za infrastrukturu, vyšší ceně 
surové vody i novému poplatku za 
znečištění odpadních vod dochází od 
ledna k úpravě cen vodného a stoč-
ného. Na čtyři měsíce se cena zvýší až 
na 98,81 Kč/m3. Od 1. května 2020 ale 
zase vodné a stočné zlevní, a to vlivem 
snížení DPH ze současných 15 procent 
na 10 procent.

Cena vodného se od 
1. 1. 2020 zvy-

šuje ze sou-
č a s n ý c h 
54,65 korun 
z a  m e t r 

krychlový na 
60 Kč/m3, stočné 

se navýší z 33,73 
Kč/m3 na 38,81 Kč/m3. Celková cena za 
vodné a stočné bude činit 98,81 Kč/m3. 
Tyto ceny ale budou platit jen do konce 
dubna. Od 1. 5. 2020 totiž klesne DPH 
o pět procent. Koncová cena vodného 
v Plzni pak bude činit 57,39 Kč/m3 včetně 
DPH a stočného 37,13 Kč/m3.

Důvodem zvýšení cen vodného a stoč-
ného, které se v posledních letech zve-

daly pouze o inflaci, jsou podle radních 
města vyšší náklady na energie a také 
vyšší nájem za infrastrukturu, který bude 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. platit městu Plzeň. 
„Finanční prostředky, které město Plzeň 
získá na zvýšeném nájemném, použi-
jeme na stavbu nové vodohospodářské 
infrastruktury, jako je dosud chybějící 
kanalizace a vodovod na Výsluní nebo 
v Malesicích. Finanční prostředky ze 
zvýšeného vodného a stočného použije 
VODÁRNA PLZEŇ na obnovu stávající 
vodovodní a kanalizační sítě,“ vysvětlil 
náměstek primátora Pavel Šindelář, který 
je zároveň předseda představenstva VO-
DÁRNY PLZEŇ.

Změna cen 
vodného a stočného
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Starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš 
Soukup spolu s místostarostou městského 
obvodu Plzeň 4 Václavem Beranem na-
vštívili před Vánocemi Dětské centrum 
v Partyzánské ulici, které je příspěvkovou 
organizací Magistrátu města Plzně. Dětské 
centrum Plzeň poskytuje komplexní zdra-
votní a výchovnou péči dětem od naro-
zení do tří let věku, jejichž zdravotní stav 
a vývoj je narušen, nebo ohrožen z důvodů 
zdravotních či sociálních. Navázali tak na 
předchozí návštěvy, které v Dětském centru 
již během roku uskutečnili a které vždy 
patří i ze strany vedení Dětského centra 
k příjemným setkáním. Po seznámení s po-
skytovanými službami i s problémy, které 
toto zařízení řeší, nabídl starosta vedení 
centra, zda by v novém roce měly děti 
z centra zájem o návštěvu kina, kterou 
by s nimi společně podnikl. Nadšení ze 
strany vedení centra bylo velké, a tak je 
již domluven termín, kdy děti spolu se 
starostou zhlédnou vybraný dětský film 
v jednom z plzeňských kin. Zároveň také 
zástupci obvodu předali centru pro děti 
dárky, které si vedení centra samo vybralo.

Ve stejném období navštívil starosta ob-
vodu Plzeň 4 Tomáš Soukup také Denní 
stacionář Jitřenka, který je umístěn v Zá-
bělské ulici. Tento stacionář je zařízení 
Městského ústavu sociálních služeb a je 
určen zdravotně postiženým osobám.
Po posezení s vedením stacionáře a se-
známení s plány na příští rok nabídl i zde 
formu spolupráce, a to konkrétně úhradu 
dopravy na pravidelný letní pobyt uživa-
telů stacionáře. Následně předal osobně 
všem přítomným uživatelům dárky k Vá-
nocům, současně všem popřál příjemné 
svátky a hezký nový rok.

Autor: Veronika Nová, 
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Autor: redakce

Pro majitele nemovitostí budou od 
ledna 2020 platit nové sazby svozu 
odpadu. Poplatek se sice zvýší o 2,2 
násobek současné ceny, zákazníci však 
budou platit zhruba tolik, kolik platili 

za svoz odpadu v letech 2009 až 
2014, než vznikla městská 

společnost Čistá Plzeň, 
zajišťující svoz odpadu 

aktuálně.

Důvodem schválené úpravy 
je narovnání cenotvorby na 

úroveň roku 2020 oproti výdajům 
na celoměstský systém. „Současné po-
platky za komunální odpad platí od 
ledna 2015, kdy se o svoz odpadu začala 
starat místo soukromých firem městem 
založená společnost Čistá Plzeň. Tehdy 

také zlevnil odvoz odpadu na zhruba 
polovinu. Toto však není dále udržitelné, 
proto se přiblížíme k cenám platným 
v letech 2009 až 2014,“ vysvětlil radní 
pro oblast ekonomickou, bytovou a na-
kládání s majetkem David Šlouf (ODS).

Domácnost o čtyřech lidech, jež má ob-
vyklý 120litrový kontejner, dosud platila za 
odpad zhruba 100 korun měsíčně. Nově 
by to mělo být o 120 korun více, tedy na 
jednu osobu o 30 korun za měsíc více.

Úprava cen 
svozu odpadu

Návštěva Dětského centra 
a Denního stacionáře Jitřenka
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Doubravecká zabijačka 1. 2. 2020 (sobota) Habrmannův park

Jarní koncerty pro seniory 5. 4. , 19. 4. , 3. 5. , 17. 5. 2020 (neděle) Habrmannův park

Dětský den 31. 5. 2020 (neděle) Lobezský park

Doubravecké folklorní 
odpoledne 7. 6. 2020 (neděle) Habrmannův park

Doubravecký gurmán 13. 6. 2020 (sobota) Habrmannův park

Příměstský tábor   1. turnus 
2. turnus

27. 7.–31. 7. 2020 (po-pá)
3. 8.–7. 8. 2020 (po-pá)

Doubravecký klub
Doubravecký klub

Doubravecký projektor 23. 8.–27. 8. 2020 (ne – čt) Lobezský park

Hurá do školy 30. 8. 2020 (neděle) Habrmannův park

Doubravecké slavnosti vína 11. 9.–12. 9. 2020 (pá a so) Habrmannův park

Den seniorů 1. 10. 2020 (čtvrtek) OD Centrum Doubravka

Rozsvícení vánočního 
stromu 28. 11. 2020 (sobota) Habrmannův park

Kulturní akce 
MO Plzeň 4 na rok 2020


