VÝVOZY ODPADNÍCH VOD
Na základě žádosti soukromého vývozce
odpadních vod vám sdělujeme následující:
ti, kteří nevyužívají rezervační systém na
svoz odpadních vod, který najdete na
stránkách našeho městského obvodu, tzn. že
volají „na poslední chvíli“, budou od 1.7.2016
platit za vývoz odpadních vod částku 1000
Kč. Dokud totiž nezačneme všichni rezervační
systém používat, bude stále problém s tím, že ti,
kteří volají a potřebují vyvést žumpy či jímky
akutně hned, pak přebírají místo těm, kteří jsou
řádně zaregistrováni v systému a svoji rezervaci
udělali včas. Neustále tak dochází k tomu, že
nejsou vyvezeni řádně zaregistrovaní a
oprávněně na to poukazují.
Vyvážet musíme téměř všichni a je tedy nutné
dodržovat pravidla tak, aby k takovým situacím
nedocházelo!!!
LHOTSKÝ BIJÁK
Termín letošního Lhotské bijáku je 2.-3.9.2016.

INFORMACE Z RADNICE
Zasedání zastupitelstva se v roce 2016
plánují v následujících termínech : 27.6.,
19.9., 12.12. a to vždy od 17:30 h v budově
ÚMO Plzeň 10 – Lhota.
SVOZ velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční dne 23.10.2016.
Termíny pro svoz trávy a bioodpadu jsou
následující: 26.6., 3.7., 17.7., 31.7., 7.8.,
21.8., 28.8., 11.9., 25.9., 2.10., 16.10..
Kontejnery budou připraveny od 17,00 do
19,00 nebo do jejich naplnění. Upozorňujeme
na nutnost dodržování časů!!!
Ordinace
praktického lékaře
– MUDr.
Salvétová - v Domě služeb byla z důvodu
nezájmu občanů, uzavřena.

VÁNOČNÍ STROM
Pokud máte na své zahradě či pozemku
vzrostlý smrk, který již nevyhovuje vašim
požadavkům, a rádi byste ho poskytli našemu
městskému obvodu jako vánoční stromeček
na Náves, pak nás kontaktujte telefonicky či
písemně:
724 182 347,
honcarovaz@plzen.eu.

červen 2016

občasník
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané!
Jako každý rok v tuhle
dobu se vám do rukou
dostává
další
vydání
našeho
místního
občasníku. Opět jsme se
přiblížili
k měsícům
zaslouženě
určeným
k odpočinku,
nabývání
nový
nových sil a zážitků. Přeji Vám slunečné a ničím
nerušené prázdniny a dovolené.
Bc. Zdeňka Hončarová
starostka

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO
DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraniční znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i
děti mohou do členských států Evropské unie
a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?

Tento domeček, jenž byl umístěn pro naše nejmenší u Domu služeb, byl zakoupen ve spolupráci
se společností EUROVIA CS a.s.

Toto vydání zpravodaje připravila ve spolupráci s přispěvateli Zdena Hončarová. Nejedná se o tiskovinu.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít svůj vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do
15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst

zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50Kč a doba jeho platnosti je 5
let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má
dítě vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než ž 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba si dát pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zajistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu
Ministerstva
zahraničních
věcí

www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy
ROZHOVOR S OCENĚNÝM SPORTOVCEM
ZA MO PLZEŇ 10 – LHOTA Martinem Langem
Jak jsem v minulém čísle našeho občasníku
slíbila,
zveřejňujeme
rozhovor
s mladým
úspěšným sportovcem Martinem Langem, který
svá ocenění a ceny sbírá v netradičním sportu –
ve vodním lyžování.

Začínal jsem s triky a postupně přidával další
kategorie – slalom a skoky, proto jsem mohl být
hodnocen i v kombinaci.
Můžeš mi říct, kolik dětí do 15 let v ČR tenhle
sport aktivně provozuje?
Těžko říct, na Mistrovství ČR se kvalifikuje na
základě výsledků, v roce 2013 nás tam bylo 7
kvalifikovaných výsledky. Všech aktivních vodních
lyžařů ve všech kategoriích v ČR je zhruba 200.
Jak často trénuješ, jiné to asi bude v zimě, jiné
v létě?
Přes zimu na vodních lyžích netrénuji, v zimě
mám vodní pólo, tam chodím 3x týdně na udržení
kondice, čas od času cvičím také doma. Přes léto
máme tréninky někdy týdenní, někdy dva týdny,
jezdíme s tátou na víkend. Jezdíme na tréninkové
kempy, kde jsou i jiní trenéři, kteří si k tomu
řeknou své, poradí a pomohou třeba s trikem, se
kterým jsem do té doby měl problém.
Trénuje tě tatínek, který tu teď sedí s námi?
Ne, mám trenéra, který za mnou dojíždí z Prahy.
Ale taťka mi taky pomáhá. Je potřeba nejen
trenér, ale třeba i řidič, takže když není nikdo jiný,
řídí taťka. Dá se říct, že je to velká improvizace.

Přes tohle sportovní vytížení studuješ v Plzni
Masarykovo gymnázium. To není zrovna
nejlehčí škola. Do jaké třídy chodíš?
Do 1.B, je to těžké, ale dá se to.
A tvůj oblíbený předmět ve škole? A jaké děláš
jazyky?
Oblíbeným předmětem je fyzika, z jazyků studuji
angličtinu a němčinu.
Jak dlouho se chceš tomuto sportu věnovat a
čeho bys rád v tomhle sportu dosáhl?
Rád bych se mu věnoval co nejdéle, opravdu mě
hodně baví. A chtěl bych se dostat na mistrovství
světa.
A co jiného tě zajímá?
Těžko říct, nemám už moc volného času.
Maximálně se navštěvuji se svými spolužáky a
s taťkou sleduji dalekohledem oblohu.
Tenhle sport je dřina a na nic jiného nezbývá čas,
ale výsledky vše kompenzují. Je to velká
motivace.
Martine, přejeme ti, aby se všechna tvá přání
splnila a aby ti tvé zdraví a nadšení vydrželo
co nejdéle. Hodně úspěchů ve sportu i ve
škole!

A kde tedy trénujete? Na Hracholuskách?
Ano, na Hracholuskách u kempu Keramika. Máme
v zátoce vymezenou dráhu, která je místy širší
než pro parník. Je to vlastně na začátku přehrady.
Vyvěsíme žlutou kouli, což je znamení, že probíhá
trénink a teoreticky by tam neměla žádná loď vjet.

Martine, jak ses dostal k tak neobvyklému sportu,
jakým je vodní lyžování?
Moje maminka dřív lyžovala na vodních lyžích a při
jedné návštěvě Hracholuské přehrady jsme tam viděli
někoho lyžovat. Maminka říkala, že bych to mohl
zkusit. Po nějaké době jsme tam zašli, bylo to před
mými šestými narozeninami. Zalíbilo se mi to, byli
tam na mě příjemní, tak jsem pokračoval.
Říkáš, že ti nebylo ještě ani šest. Kolik je ti dnes?
Dvanáct, bude mi třináct.
To je už opravdu dlouhá doba, co tenhle sport
provozuješ. Řekneš mi teď něco o svých
úspěších?
V roce 2013 jsem se ve Znojmě stal Mistrem České
republiky v tricích do 15 let. O rok později jsem získal
ve stejné kategorii stříbro. V roce 2015 jsem měl dva
bronzy ve skoku a ve slalomu, stříbro v tricích a
v kombinaci.

A teď mi řekni něco k těm trikům. Ty jsou
speciálně pevně dané, které musíš provést,
nebo si vybíráš své vlastní?
Jsou dané. Ti lepší jezdci, kteří už zvládají
všechny triky, vymýšlí samozřejmě nové. Ve
vymezeném prostoru závodník začne předvádět
ty figury – říká se tomu figurální jízda, má na
průjezd 20 vteřin, na další průjezd opět 20 vteřin,
součet všech triků dohromady dělá jeho výsledek.
To znamená, že pokud zopakuje znovu jeden trik,
podruhé se mu již nepočítá. Na lodi je
kameraman, který jízdu snímá a přenáší
rozhodčím, kteří hodnotí. Triky se jezdí úchopem
za ruce nebo za nohu.
U slalomu se obtížnost zvyšuje zkracováním lana,
na kterém je jezdec vlečen, a zvyšováním
rychlosti. U skoků se najíždí na pevný můstek.
Zde se délka skoku prodlužuje také s nájezdovou
rychlostí. A dopadáte vlastně na rovinu.
V loňském roce získali titul mistra i vicemistra
světa v kombinaci Češi.
Kdo je tvůj vzor?
Adam Sedlmajer – to je ten mistr světa, Adam žije
ve Spojených státech a dělá zkušebního jezdce
pro firmu, která vyrábí vodní lyže. Dřív to byl
Zdeněk Kolman, se kterým jsem jezdil na
soustředění. Je to učitel na vysoké škole a dál
předává své zkušenosti.

24.8.2016 v pondělí a ve středu. Jízdné 100 Kč,
důchodci a děti 70 Kč.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Co základního je třeba k podání žádosti o
územní souhlas:
1) Vyjádření Magistrátu města Plzně –
odbor rozvoje a plánování
2) Vyjádření Magistrátu města Plzně –
odbor dopravy – pan Tomšík
3) Vyjádření Magistrátu města Plzně –
odbor stavebně-správní – pan Loskot
4) 2x projektová dokumentace
5) Souhlasy všech sousedů, např. i majitelů
(správců) komunikací apod. Souhlasy
musí být vyznačeny na situaci, kde je
zakreslena a okótována přípojka; a to
následující formou:
Příklad: František Jánský
Pod Javorem 62/3
777 00 Javorno
Souhlasím se stavbou a jejím umístěním.
Dne: ……

Podpis:…………...

Pokud jsou vlastníky pozemku např.
manželé, musí „souhlasit“ oba.
6) Vyplněná žádost o územní souhlas.
V některých případech je nutné žádat o uložení
přípojky do tělesa vozovky či o částečnou nebo
úplnou uzavírku vozovky a zvláštní užívání
vozovky.

PODZIMNÍ VÝLET
MO PLZEŇ 10 - LHOTA
Zveme vás na podzimní výlet na Křivoklátsko
– po stopách Oty Pavla.
Odjezd v sobotu 24.září 2016 v 7 hodin od
transformátoru (zastávka Lhota – Náves).
Program:




hrad Karlštejn, vstupné 170,-, děti
6-15 a senioři nad 65 let 110,Oběd
Mníšek pod Brdy a Křivoklátsko

Přihlášky přijímáme v kanceláři č.3 nebo 4
v budově ÚMO Plzeň 10 – Lhota od

Je možné na základě plné moci, aby o územní
souhlas na více přípojek požádala jedna osoba.
V takovém případě, například při ukládání
přípojky do vozovky, bude hrazen správní
poplatek pro všechny účastníky jako za jednu
přípojku. Což znamená i méně papírování.

