Přijďte si zazpívat

KOLEDY
a zažít VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
V NEDĚLI 22. PROSINCE V 15 HODIN
NA NÁVSI VE LHOTĚ

SRDEČNĚ ZVOU: MO LHOTA
DIVADELNÍCI ZE SOUBORU TADEÁŠ GULÁŠ
A ZAZPÍVAJÍ DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

A jako vždy:
SETKÁNÍ S PŘÁTELI, POHODA, SVAŘÁK, OCHUTNÁVKA CUKROVÍ

dle podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb., v platném znění – dále jen
povolení.
Po získání povolení je třeba projekt včetně žádosti o zřízení přípojky a kopie
povolení opět předat VODÁRNĚ PLZEŇ a. s., aby mohla být uzavřena smlouva
o zřízení přípojky a vytvořena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních
vod. Poté bude dokumentace stavby předána příslušnému provozu VODÁRNY
PLZEŇ a. s. k realizaci, případně ke kontrole stavby.
Přesný termín realizace si zákazník dohodne přímo s příslušným pracovníkem
provozu. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod musí být potvrzena odběratelem před realizací přípojky, respektive před osazením vodoměru.

Důležité upozornění
Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2020 Vám přeje Lumír
Aschenbrenner, Váš senátor.

Žádosti o vlastní realizaci přípojky nelze vyhovět, pokud vodovodní řad nebo
kanalizační stoka, ze které se má nemovitost napojovat, není dosud zkolaudována nebo není uzavřená s majitelem dotčeného řadu/stoky provozovatelská
smlouva.

LHOTAK
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10–LHOTA

Stavební práce ve Lhotě

Po vydání územního souhlasu pro vlastní stavební
činnost
Je třeba získat:
• Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání (dle § 25, odst. 6, písm. c) zákona
13/1997 Sb.) Pro získání rozhodnutí je třeba souhlas vlastníka komunikace – Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města
Plzně (SVSmP) se sídlem Klatovská třída 10 a 12, případně Policie ČR – DI
(při možnosti ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy), Magistrátu města Plzně, odboru dopravy v případě stanovení přechodné úpravy provozu
(osazení dopravními značkami pro výkop). Vydává ÚMO Plzeň 10 – Lhota.
• Rozhodnutí o povolení uzavírky (dle § 24 zákona 13/1997 Sb.). Pro získání rozhodnutí je třeba vyjádření vlastníka komunikace – Statutární město
Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně (SVSmP), obce
(zajistí stavební úřad ÚMO Plzeň 10) a PMDP, pokud jde o komunikaci, na
které jezdí MHD. Vydává ÚMO Plzeň 10 – Lhota.
Obdobné podmínky platí i pro přípojky plynu a elektřiny, cesta začíná vždy v zákaznických kancelářích distribučních společností nebo
na jejich webových stránkách (Innogy Plzeň, Šafaříkovy sady 2455/5,
https://www.innogy.cz/ ; ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2657/17, Plzeň,
https://www.cezdistribuce.cz/).
Autor: Ing. Miroslava Kralovcová

Vážení sousedé,
milí Lhoťáci,
rádi bychom vám popřáli za celé zastupitelstvo
MO Plzeň 10 Lhota krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2020.

Letošní rok byl z hlediska stavebních prací
ve Lhotě velmi rušný a minimálně ještě jeden takový rok máme před sebou. Takové
stavby jsou samozřejmě spojeny s poměrně velkými omezeními a ne úplně kvalitními životními podmínkami. Chápeme vaše
připomínky a všechny vaše podněty okamžitě řešíme.

Budova sokolovny měla v počátku zpoždění stavby z důvodu nevyřešené přeložky
vedení el.energie, které bylo napojeno na
původní budovu. Vše se povedlo vyřešit
naštěstí rychleji, než jsou standardní postupy, a stavba samotná započala. Jsou
hotové základy a byla osazena konstrukce
stavby. Nyní se staví příčky, rastry a sádrokartony. Budou se osazovat rozvody elektřiny, vody a odpadů a následně se vyřeší
i čistá podlaha, tedy izolace a vrchní vrstva
betonu. Dále byly osazeny betonové jímky.
Během měsíce dubna by měla proběhnout
kolaudace stavby a stavba by měla být
předána městu do 30.4.2020.

Kanalizace
Vánoční výzdoba byla zakoupena
z daru spol. Eurovia Vinci.
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Vážení občané,
od 01.01.2020 bude Městský
obvod Plzeň 10-Lhota opět projednávat přestupky. K tomuto
účelu bude zřízena přestupková komise, která je tříčlenná
(předseda a dva členové). Členy
komise převážně tvoří občané
obvodu, kde se komise zřizuje.
Proto vyzýváme občany, kteří
by měli zájem o činnost v této
komisi, aby se přihlásili na ÚMO
Plzeň 10-Lhota, K Sinoru 62/51,
Plzeň-Lhota, kancelář č. 3, kde
jim budou poskytnuty podrobnější informace.
Děkujeme za pochopení.

Sokolovna

PF 2020

1. ROČNÍK – PROSINEC 2019

Stavba kanalizace probíhá dle harmonogramu a dne 21.11. byl splněn II.milník
smlouvy – bylo vybudováno 6787m stok
a 219 ks přípojek v délce 539m. Do konce
roku proběhne ještě asfaltování ložných

ploch v ulicích Kolem Zahrad, Lovecká,
Na Plzeňce, Konzumní a část ulice Pod
Dubovkou (od ulice Na Blatech) a Ke Hřišti (mezi ulicemi Na Plzeňce a Pod Dubovkou). Tento asfalt není konečný, takže kdo
má v plánu realizaci přípojky vodovodu,
má stále možnost. A také budou dále probíhat práce na stokách B, B1 a B4 – Nad
Radbuzou, Holubí, K Návsi. Práce budou
ukončeny 18.12.2019 a v roce 2020 započnou v týdnu od 6.1., kdy se začne stokou
B4 a D1 – ulice Meduňková a K Háječku.
Obě tyto stavby budou pokračovat i v příštím roce. Správa veřejného statku plánuje
v roce 2020 výstavbu veřejného osvětlení
v ulicích Polívkova. Dále se projektují nové
zastávky na hlavní komunikaci K Sinoru,
chodník od Cedrové ulice do ulice Na Dolíkách, rekonstrukce komunikace K Háječku, bylo zažádáno o stavební povolení na
chodník do lokality K Remízku, projektujeme přístupovou komunikaci do ulice Za Lesem, splaškovou kanalizaci ve zbývajících
ulicích Lhoty, nově budeme zadávat projekt i pro ulici Na Blatech, kde se podařilo
vyřešit majetkové vztahy. Řešíme umístění
mezinárodní cyklotrasy CT3, úpravu cyklostezky lesem směrem na Valchu, vrátili
jsme se k projektu rekonstrukce území za
lávkou, řešíme místa v MŠ pro lhotské děti,
novou točnu MHD v lokalitě CZ stavebního
holdingu.
Autor: Zdeňka Hončarová

Nejbližší akce
30. 11. 2019 od 16:00

Mikulášká zábava
pro děti
sál Nová ves

2. 12. 2019 od 17:30

Zastupitelstvo
ÚMO

22. 12. 2019 od 15:00

Vánoční zpívání
na návsi ve Lhotě

Zastupitelstva 2020
Termíny schůzí zastupitva
v roce 2020 jsou:
• 20. 1.

• 22. 6.

• 18. 3.

• 7. 9.

• 27. 4.

• 23. 11.

Příští číslo 17. 1. 2020
uzávěrka 10. 1. 2020
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Pozvánka na ZMO
dne 2. 12. 2019
od 17:30
Program
1. Zahájení, zapisovatel, náv.
komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Hospodaření 1-10/2019
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočet na rok 2020
6. Novela Statutu Města
Plzně
7. Návrh OZV – místní poplatky z pobytu
8. Zřízení Pošta Partner
9. Vyúčtování dotací za rok
2018
10. Dotace na rok 2020 –
Muška
11. Dotace na rok 2020 – Klub
maminek
12. Komunikace Za Lesem
13. Peněžitá plnění FO
14. Pověření starostky k RO
15. Kontrola plnění usnesení
16. Informativní zpráva - plán
zasedání ZMO
17. Různé
18. Závěr

Kruhový objezd
Valcha,
zprovoznění
Kaplířova ulice
Stavba kruhového objezdu, který se buduje na Valše, je zpožděna. Nový termín dokončení
objezdu je 15.12.2019.
Od 16.12.2019 bude zprovozněna Kaplířova ulice, bude zde
již jezdit tramvaj a také bude
zprovozněna nová konečná autobusů. Směrem ze Lhoty bude
možné odbočit na Klatovskou
ulici oběma směry, směrem
z města na Lhotu bude odbočení také bez omezení. Nebude ale
umožněn průjezd směrem do
Litic, auta budou muset vjet do
Kaplířovy ulice, zde se na místě
tomu určeném otočit a vrátit se
na Klatovskou. Tento provoz
bude trvat do 17.2.2020.
POZOR!!!
Od 16.12.2019 budou nové jízdní řády.

Osm let existuje ve Lhotě Muška,
Malá umělecká školička

Jak získat povolení na vodovodní
a kanalizační přípojku

V tomto předvánočním čase to bude již osmý rok, co jsme zahájili činnost naší Malé
umělecké školičky – Mušky z. s. v prostorách bývalé Lhotské školky. V době, kdy se
školka stěhovala do nových prostor, oslovila paní starostka Bc. Zdeňka Hončarová
mého otce Ak. mal Jaroslava Šindeláře s myšlenkou, že by bylo dobré v naší obci
vytvořit kreativní prostor pro zájmové aktivity pro děti a rodiče. V tu dobu opuštěná
budova školky se k tomuto účelu jen nabízela.

Jak získat potřebné podklady

Táta mě oslovil, zda bych se do této činnosti nepustila, ale já v té době učila nejen
na střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček, ale ještě ZUŠ na Lochotíně a k tomu
jsem dostala velice dobrou nabídku k pedagogické činnosti v soukromé ZUŠ Trnka
pod vedením Dáši Nesvedové. Musela jsem se tedy rozhodnout a já se rozhodla pro
to vytvořit ve Lhotě centrum umělecké a kreativní činnosti, a tak odvážně skočit do
neznáma.
Oslovila jsem kamaráda Mgr. Tomáše Havlíka, o kterém jsem věděla, že má zkušenost s právními a finančními záležitostmi, které byly nutné pro to, aby mohla školička
zahájit svoji činnost. Tomáš se rozhodl, že půjde do tohoto projektu se mnou, a tak
začala naše spolupráce skvělá.
Činnost Mušky jsme zahájili Mikulášským svíčkováním v roce 2011. Obecní úřad nás
podpořil v úpravách budovy tak, aby zde mohly probíhat různé aktivity pro veřejnost.
Upravilo sanitární zařízení, podlahy dílny instalovali se stoly a židle. Tehdy naše spolek neměl žádné finanční prostředky, ale díky darům od přátel jsme byli do půl roku
schopni vybavit budovu nábytkem i keramickou dílnou.
První zápis děti do kroužků byl trochu zklamáním, ale přesto se kurz naplnil do poloviny, ale netrvalo dlouho a zájem o kroužek narůstal a začal se naplňovat a v současné době už probíhají v Mušce čtyři, plně obsazené kroužky pro děti. Současně se
rozběhl Art meditační kurz Jaroslava Šindeláře, který je určený pro dospělé a nabízí
umělecké základy kresby a malby. Skupina, kterou vede můj táta je velice činorodá
a před několika lety uspořádali na místní zahradě i sympozium, kde účastníci pracovali s kamenem.
V současné době otevíráme i další kurzy pro dospělé například Keramický kurz Jany
Černé, která se zaměřuje ve své tvorbě na keramickou sochu a reliéf je již pátým
rokem aktivním členem týmu Mušky. Spustili jsme zdarma keramický kurz pro místní seniory. Mnoho místních seniorů již chodí věrně osmým rokem. Náš kroužek, se
podílel na různých projektech, například keramická mapa Lhoty na obecním úřadě,
dárky pro nově přivítané občánky i keramické cedule, které můžete vidět v Bazénu VŠ
Slávia na Slovanech. Právě kurz seniorů vytváří a dotváří náš keramický betlém, který
budeme 1.12 od 17.00 slavnostně rozsvěcet. Muška dále pořádá příměstské tábory,
akce pro veřejnost jako je den sousedů nebo vynášení Morany.
Ráda bych zde poděkovala organizátorům letošní Benátské noci ve Lhotě za peněžní
dar, kterým se rozhodli naši školičku podpořit a za který jsem jim já i celý tým Mušky
velice vděčná. Dar bude předán právě u příležitosti letošního rozsvěcení betléma.
Před lety jsem se rozhodla, že se pokusím vytvořit ve Lhotě centrum pro uměleckou
a kreativní činnost, po osmi letech vidím, že se plán zdařil. Budova slouží občanům
Lhoty, každý všední den a týdně Muškou projde kolem osmdesáti účastníků. Jsem
ráda, že v horních prostorách, které byly pře dvěma lety zrekonstruovány probíhá každodenní hlídání dětí, DS Jablíčko, mateřské a rodinné centrum Plzeň, jehož kapacita
je zcela naplněna a které v odpoledních hodinách v podkrovní tělocvičně vede cvičení
pro nejmenší. Za těch osm let jsem získala mnoho zkušeností, přátel a zjistila jsem,
že u tvůrčí práce, ale i v jakékoli jiné činnosti platí, že když má člověk trpělivost, na
stromě opravdu jednoho dne uzraje ovoce. Ovoce na tom našem stromě, ale uzrálo
díky všem těm, kteří nezištně a s otevřeným srdcem Mušce pomáhali a pomáhají.
Ráda bych tedy poděkovala týmu Mušky, který bezúnavně a obětavě drží chod naší
školičky. Mému otci Ak. mal Jaroslavovi Šindelářovi, Mgr. Tomášovi Havlíkovi, Janě
Černé, Heleně Petrmichlové. Také bych ráda poděkovala členům kurzu seniorů, kteří
každoročně realizují Lhotský betlém, ale i ostatní projekty. A především Městskému
úřadu Plzeň 10. Díky jejich podpoře je tento výjimečný projekt schopen fungovat, tak
aby byl otevřený a dostupný všem lidem.
Malá umělecká školička – Muška z. s. nabízí ve svých kurzech odbornou uměleckou
průpravu a vede začátečníky i pokročilé v technice kresby, malby, grafiky ale i keramiky. Autor: Mgr. Barbara Směšná

Žádost o zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky je nutné podat v zákaznickém centru společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. prostřednictvím vyplněného formuláře, který si
můžete sami vytisknout z webu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. https://www.vodarna.cz/ nebo vyzvednout a vyplnit přímo na místě. Umístění stavby musí být již v této fázi
jasně definováno. Především pro lokality, kde místní komunikace nemají název, je vhodné
přiložit situaci širších vztahů s vyznačením připojovaného objektu nebo pozemku (např.
orientační plánek).
VODÁRNA PLZEŇ a. s. následně stanoví základní podmínky vyplněním vodovodního
nebo kanalizačního technického podkladu pro zpracování projektu přípojky. V technickém podkladu určí místo napojení na vodovod nebo kanalizaci, umístění vodoměru na
vodovodní přípojce či umístění revizní šachty na přípojce kanalizační a případně další
informace. Způsobem dohodnutým při podání žádosti je zákazník vyzván k osobnímu
převzetí technického podkladu, případně je mu zaslán poštou. Pokud přípojku nelze z nějakého důvodu zřídit (vyčerpaná kapacita sítě nebo jiná technická překážka), bude žádost
vrácena se zdůvodněním zamítavého stanoviska.

Vypracování projektu
Žadatel o vodovodní či kanalizační přípojku, který již technický podklady získal, si nechá na vlastní žádost u projektanta s oprávněním k této činnosti vypracovat projekt. Ten
musí splňovat následující náležitosti, které odpovídají podmínkám uvedeným v příloze 1
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. a podmínkám provozovatele
vodovodu nebo kanalizace:
• Vodovodní přípojka – vodovodní technický podklad, technická zpráva, přehledná situace, podrobná situace, výkres vodoměrné šachty, pokud je na přípojce realizována
(min. vnitřní rozměry šířka 900 mm, délka 1200 mm, výška 1500 mm, u kruhových
šachet min. vnitřní průměr 1200 mm), podélný profil, vodoměrná sestava, příčný řez
uložení potrubí,
• Kanalizační přípojka – kanalizační technický podklad, technická zpráva, přehledná
situace, podrobná situace, výkres revizní kanalizační šachty, pokud je na přípojce realizována (min. průměr 600 mm do hloubky dno – poklop 1 500 mm, 1000 mm mimo kónus při hloubce šachty větší než 1 500 mm), podélný profil, příčný řez uložení potrubí.

Vyjádření k projektu
Zpracovaný projekt je nutné doručit na Magistrát města Plzně, Odbor rozvoje a plánování se sídlem v Plzni, Škroupova 5. Tento odbor zpracuje tzv. souhrnné stanovisko k projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky, ve kterém jsou obsaženy případné podmínky
veškerých správců městského majetku.
K projektu je dále třeba získat vyjádření správců inženýrských sítí, které jsou v dané
lokalitě – stanovisko k územnímu souhlasu.
V případě, kdy je vodovodní nebo kanalizační přípojka uložena v místní komunikaci
nebo v silnici II. a III. třídy (ulice K Sinoru a Novoveská), je třeba vyjádření Magistrátu
města Plzně, odboru dopravy.
V případě napojení, kdy bude vodovodní nebo kanalizační přípojka uložena v místní
komunikaci, je třeba před vydáním územního souhlasu vyřídit rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání – umístění inženýrských sítí. Vydává ÚMO Plzeň 10 – Lhota, odbor
stavební a dopravy.
V případě napojení, kdy bude vodovodní nebo kanalizační přípojka uložena v silnici
II. a III. třídy (ulice K Sinoru a Novoveská), je třeba před vydáním územního souhlasu
vyřídit rozhodnutí o povolení zvláštního užívání – umístění inženýrských sítí. Vydává
Magistrát města Plzně, odbor dopravy.

Žádost o povolení stavby přípojky
Po doručení kladného vyjádření ke stavbě přípojky a případně rozhodnutí o povolení umístění inženýrských sítí do pozemku komunikace může žadatel o přípojku požádat příslušný stavební úřad o vydání územního souhlasu (případně stavebního povolení nebo územního rozhodnutí) pokračování na str. 4.

Balíkovna ve Lhotě
Od 2.12.2019 bude v budově
ÚMO Plzeň 10 – Lhota fungovat balíkovna, tzn. bude možné
si zde vyzvednout balíky zasílané přes Českou poštu. ALE
POZOR! Tento den se začne
Lhota zobrazovat v nabídce při
objednávání zboží. Což v praxi znamená, že nebude možné
2.12.2019 ve Lhotě vyzvednout
žádné balíky. Ty tedy začnou
být do Lhoty zaváženy, až po
tomto datu. Balíky bude možné
si vyzvednout takto:
Pondělí a středa
7:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek
7:30 – 12:00
Ve dnech 23., 27., 30 a 31.12.
bude balíkovna otevřena od 10
do 12,30 hodin.

Obchod ve Lhotě
přijme posilu
ZKD Plzeň přijme zástupce/
zástupkyni pro prodejnu 161 –
Plzeň Lhota.
V případě zájmu volejte
pí. Toušovou
+420 725 915 515
nebo piště na e-mail:
tousova@volny.cz

Nabízíme:
• příspěvek na stravování
• možnost pracovat ve stabilizované firmě
• příspěvek na důch. pojištění
• odměny pro pracovním i životnám jubileu
• příspěvek na dovolenou
• využití podnikové rekreační
chaty
• 2 × ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a péči
o zdraví
• dětem zaměstnanců příspěvek na pohybové akce
• 1 × týdně wellness v hotelu
Centrál

Děkujeme autorům:
Broumský Lukáš (grafika),
Hončarová Zdeňka, Kralovcová
Miroslava, Směšná Barbara,
Topinka Ondřej;
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