Dětský den

V NEDĚLI 2. ČERVNA OD 15
HODIN NA NÁVSI VE LHOTĚ
Čekají Vás soutěže, jízda na koni,
občerstvení a odměny pro děti.
SRDEČNĚ ZVOU: MO Plzeň-LHOTA a divadelníci
Tadeáš Guláš ☺

Jarní výlet s S MO PLZEŇ 10 – LHOTA

MO PLZEŇ
10S–MO
LHOTA
vás10
zve
na jarní výlet do jižních Čech v sobotu 1. 6. 2019.
JARNÍ
VÝLET
PLZEŇ
– LHOTA

Přihlášky přijímá ÚMO Plzeň 10, kancelář č. 3 (případně č. 4) v úřední dny, pondělí a středa ,
od 1. 5. 2019, 8-17 hod. Jízdné 100 Kč, důchodci a děti 70 Kč.
Do

Program

MO PLZEŇ 10 – LHOTA vás zve na jarní výlet do jižních Čech v sobotu 1.června 2019.

10:00

11,00 - 12,00 hod. prohlídka zámku Kratochvíle (120/80 Kč)
Kratochvíle - procházka v zámecké zahradě (20 Kč, děti zdarma)

7:00

10 hod. - Kratochvíle - procházka v zámecké zahradě (20 Kč, děti zdarma)
odjezd ze Lhoty

Od

Program:
● 7,00 hod. - odjezd ze Lhoty
●
●

13:00

● 13,00 hod. - společný oběd v restauraci Almara Pub v Prachaticích
11:00
12:00
prohlídka zámku Kratochvíle (120/80 Kč)
14 hod. - procházka po městě Prachatice
společný oběd v restauraci Almara Pub v Prachaticích
●

procházka
po městě
Prachatice
● 14:00
15 hod. - návštěva prachatického
muzea (40/20
Kč.),
nebo se mohou zájemci vykoupat na
místním koupališti Hulák (70/40 Kč., 1hod. 25 Kč.)
15:00
návštěva prachatického muzea (40/20 Kč.), nebo se mohou zá17.00 hod. - odjezd z Prachatic jemci vykoupat na místním koupališti Hulák (70/40 Kč., 1hod.
25 Kč.)

●

poutní místo Lomec - krátké zastavení

● 17:00
17,30 - poutní místo Lomec - krátké
zastavení
odjezd
z Prachatic
● 17:30
18,00 hod. - odjezd do Plzně

18:00
Přihlášky
přijímá ÚMO Plzeň 10, kancelář
(případně č.4) v úřední dny pondělí a středa od
odjezdč.3
do Plzně
1.5.2019, 8 - 17 hod. Jízdné 100 Kč, důchodci a děti 70 Kč.

Dopravní omezení
uzavření ulice Kaplířova

autor: Bc. Zdeňka Hončarová

Od června 2019 nás na cestě do Plzně čeká, kromě již stávajících omezení na Valše
a také výkopovým pracím na kanalizaci ve Lhotě, další velká uzavírka, a to Kaplířovy
ulice v Plzni. Bude uzavřena od sjezdu na přivaděč u bývalého fotbalového hřiště až ke
Klatovské ulici. Tato uzavírka je spojena s výstavbou tramvajové trati, která naprosto
změní spojení MHD v této lokalitě.
Jak můžete vidět na přiložených obrázcích, vznikne nový terminál pro autobusy MHD
a ČSAD a dále také nová konečná tramvaje až u obchodního domu DECATHLON.
Pro občany naší jižní části Plzně, využívající Kaplířovu ulici jako hlavní přístup do centra města to znamená, že zhruba celý jeden rok, kromě zimní přestávky stavby, budou
nuceni využívat objízdnou trasu, a tou je dálniční přivaděč a Sukova ulice (případně
Univerzitní a kolem Tesca – ulice U Letiště). Objízdnou trasou přes Sukovu ulici budou
jezdit i spoje autobusových linek, včetně č.26.
MO Plzeň 10 – Lhota požadoval zřízení zastávky autobusu č.26 v Sukově ulici na stávajících zastávkách. Dopravní podniky bohužel s požadavkem nesouhlasily z důvodu
dalšího navýšení zpoždění autobusů. Budeme ale ještě v této věci dále jednat.
Od

Do

2. 6. 2019

2. 6. 2019

Obousměrné uzavření přivaděče I/27 na vjezdu do Plzně.

30. 6. 2019

Vznikne autobusová zastávka na Klatovské ulici v úrovni ulice
Dvořákova, autobusy i tramvaj budou stále zajíždět na stávající konečnou MHD k Borskému parku – je nutné sledovat
změny jízdních řádů MHD.

1. 7. 2019

2. 9. 2019

Autobusy budou i nadále zajíždět až k Borskému parku,
tramvaj bude končit na úrovni ulice Dvořákova, kde budou
i zastávky pro autobusy MHD. POZOR – prázdninové jízdní
řády MHD.

6. 7. 2019

7. 7. 2019

Obousměrné uzavření přivaděče I/27, objízdná trasa kolem
TESCA, autobus č.26 bude tyto dva dny jezdit přes Litice.

3. 9. 2019

15. 2. 2019

V tomto období by doprava měla fungovat ve stejném režimu
jako v předešlém období. POZOR – změna jízdních řádů MHD.

16. 12. 2019

16. 2. 2020

Nebudou probíhat žádné stavební práce. Autobus č.26 již
bude mít konečnou v novém terminálu a bude již zprovozněna nová trasa tramvají. Přes Kaplířovu ulici bude umožněn
přístup i ostatní dopravě, budou ale v křižovatce s Klatovskou
jistá dopravní omezení, hlavně v křížení s novou tramvajovou
tratí.

17. 2. 2020

15. 5. 2020

Kaplířova ulice znovu uzavřena, průjezd jen pro vozidla stavby a MHD, ostatní doprava znovu po objízdné trase.

–

30. 5. 2020

Dokončení stavebních prací.

3. 6. 2019

Harmonogram prací

Co nás čeká?
V nejbližší době bychom rádi vyřešili otázku vlastního pracovníka, který by dlouhodobě
zajištoval pravidelnou údržbu prostranství v obvodu a zakoupili pro něj potřebné pracovní prostředky.
Dalším nedořešeným problémem je doprojektování druhé části kanalizace v Polívkově,
kterému zatím brání umístění přečerpávací stanice na soukromém pozemku.
V příštím zpravodaji se budeme věnovat jako hlavnímu tématu stavbě sokolovny, harmonogramu, etapizaci díla, ale i finančnímu aspektu stavby.

30. 4. 2019 – 16:00

2. 6. 2019

22. 6. 2018

Na návsi se bude jako již
každoročně konat májka,
spojená
s
kulturními
a sportovními vystoupeními. Zapálení ohně proběhne mezi 17-18 hodinou.

Čekají Vás soutěže, jízda na koni, občerstvení a odměny pro děti.
Srdečně Vás zvou: MO Plzeň-LHOTA a divadelníci
Tadeáš Guláš :)

Tradiční akce pořádaná
spolkem HOKRA LHOTA.

Májka

Den dětí

Hurá prázdniny

