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Slovo starostky
A je tu opět adventní čas. Letošní rok měl být pro Lhotu velmi důležitý. A to nejen do-
končením investičních akcí, kdy byla postavena a také zprovozněna 1. etapa sokolovny 
a dobudována splašková kanalizace ve velké části našeho městského obvodu. Letošní 
rok měl  být  ve  znamení  oslav 700.  výročí  první  písemné zmínky o  Lhotě. Připravovali 
jsme kulturní i sportovní program, soutěže a také jeden zásadní akt, a to změnu vzhledu 
pomníku padlým. Nic z toho se ale ze zřejmých důvodů konat nemohlo, a proto se vedení 
obvodu shodlo, že se oslavy posunou na další rok. Uvidíme, co přinesou další měsíce. 
Vše, a tedy i případné oslavy, se bude odvíjet od rozhodnutí vlády našeho státu a pande-
mických okolností, které od března tohoto roku tolik ovlivňují životy nás všech. 

Jelikož stále platí zákaz shromažďování, neproběhnou ve Lhotě ani každoroční předvá-
noční akce. Velmi nás mrzí, že jsme nemohli realizovat ani avizovanou vánoční výzdobu 
podél hlavní komunikace K Sinoru. Neumožnil nám to výpadek příjmů do rozpočtu naše-
ho obvodu, který se zatím vyšplhal v roce 2020 na 800 tisíc Kč, investice do výzdoby je 
spočtena na cca 400 tisíc Kč. I v příštím roce se musíme vyrovnat s velkou změnou v roz-
počtu, je nižší v příjmech o téměř 1,2 mil. Kč. Výhledy tedy také nejsou nijak optimistické.

Ale pár příjemných věcí se podařilo. Naše poděkování letos míří ke společnosti ČEZ, a s., 
která  nám přispěla  částkou  20.000 Kč  bez DPH na  rozsvěcení  vánočního  stromečku. 
Děkujeme.

Před pár týdny došlo na Návsi k rozšíření dětského hřiště a bylo instalováno několik no-
vých prvků. Stavba ještě není úplně dokončena, pravděpodobně během jara přibude ještě 
oplocení větší části hřiště. Sluší se poděkovat několika zastupitelům, kteří se vlastními 
silami podíleli na výstavbě, dámo a pánové, děkujeme. S realizací této akce nám finančně 
pomohla společnost EUROVIA, a.s., která přispěla částkou 40.000 Kč bez DPH. 

A teď mi dovolte, abych vám jménem svým a také zastupitelstva našeho městského ob-
vodu popřála krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v adventním čase a do no-
vého roku hlavně hodně zdraví.

Autor: Zdena Hončarová

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10–LHOTA

Nejedná se o tiskovinu.

Program ZMO 
30. 11. 2020, 17:30

1.  Zahájení, zapisovatel, 
náv. komise, ověřitelé,

2.  územní plán,

3.  zpráva starostky,

4.  hospodaření 1-10/2020,

5.  rozpočtová opatření,

6.  rozpočet na rok 2021,

7.  prodej části pozemku 
783/6,

8.  směna pozemků 574/3, 
584/1, 584,12,596/42, 
596/48, 596/49, 596/50,

9.  výkup betonového 
sloupu p. č. 414,

10. výkup části pozemků 
426/4, 426/13,

11. pronájem části pozemku 
618/203,

12. návrh nařízení Parkovací 
řád,

13. požadavky spolku Pro 
rozvoj Lhoty,

14. on-line přenos,

15. dotace na rok 2021 
Muška,

16. prodloužení vyúčtování 
Cesta k remízku,

17. zásady pro poskytování 
dotací,

18. peněžitá plnění FO,

19. pověření starostky k RO,

20. kontrola plnění 
usnesení,

21. informativní zpráva plán 
zasedání ZMO,

22. různé,

23. závěr.

Více na plzen-lhota.cz

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

Foto: Topinka Ondřej



Kanalizace a její pokračování
Velká investiční akce odkanalizování Lhoty  je úspěšně za námi a velká část z vás bude jistě velmi brzy napojena a využívat 
konečně infrastrukturu, na kterou jsme tak dlouho čekali. Nicméně právě dokončená investice neřešila všechny části Lhoty, hlav-
ním důvodem bylo soukromé vlastnictví komunikací v době vzniku celého tohoto projektu. Městský obvod v mezidobí výstavby 
kanalizace zadal doprojektování splaškové kanalizace, případně vodovodu, tam, kde bylo z našeho pohledu potřeba. Získali jsme 
již čtyři stavební povolení – pro ulice nebo části ulic Na Blatech, K Jezírku, Za Lesem, Rekreační, Ke Křížku, Cedrová, Mátová - 
a na projektu lokality Remízek se stále pracuje.

V nejbližších dnech bude společností Vodárna Plzeň podána žádost na financování většiny ulic, na které  již máme stavební 
povolení, z Operačního programu životního prostředí na projekt v celkové výši nákladů cca 21 miliónů Kč. Část těchto peněz 
bude kofinancována z rozpočtu města Plzně. Je to další posun v řešení infrastruktury pro nás všechny. Pokud vše proběhne bez 
zásadních problémů, mohla by výstavba začít již v příštím roce.

Je důležité ale zmínit, že se jedná pouze o splaškovou kanalizaci. Stavební povolení jsou i na vodovody. Tam naše jednání zatím 
stále probíhají, jelikož obvod nemá dostatečné finanční prostředky na krytí těchto nákladů. 

Autor: Zdena Hončarová

Jak postupovat při připojení ke kanalizaci ve Lhotě
Ke konci měsíce listopadu bude zkolaudována kanalizace ve Lhotě. Ode dne 10.12.2020 je možné kontaktovat Zákaznické cent-
rum společnosti Vodárna a.s. a dohodnout s nimi postup na realizaci zbývajících částí kanalizačních přípojek, tedy od zaslepení 
prodloužené odbočky po  revizní šachtu na pozemku napojované nemovitosti. Tento úsek v budoucnu provozuje společnost 
VODÁRNA PLZEŇ a.s.  a  její zástupce z provozu kanalizace musí být fyzicky přítomen na místě před záhozem položeného 
potrubí. Tento úsek kanalizace vč. revizní šachty zároveň musí do detailu splňovat požadavky ve schválené projektové doku-
mentaci. Odchylky nejsou přípustné a před povolením vypouštění odpadních vod bude případě vyžadována jejich náprava.

Z  důvodu Usnesení  vlády ČR  č.  1079  ze  dne  21.  října  2020 má Zákaznické centrum VODÁRNY PLZEŇ a.s. až do odvolání 
ZAVŘENO. Své požadavky můžete vyřídit telefonicky na čísle 377 413 222 (zákaznická linka), příp. 377 413 111 (ústředna), nebo 
e-mailem zc@vodarna.cz

Projektová dokumentace, o kterou si občané prostřednictvím smlouvy o spolupráci se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. zažá-
dali, je stále k vyzvednutí na ÚMO Plzeň 10, odboru stavebním a dopravy u Ing. Kralovcové. Ke kontaktu se zákaznickým centrem 
a k přípravě realizace stavby je dokumentace potřebná, neboť je v ní identifikace přípojky a podle této dokumentace může občan 
oslovit realizační firmu a připravit se na realizaci přípojky.

Se zákaznickým centrem budou podepsány příslušné dokumenty (smlouva o zřízení přípojky a smlouva o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod). V případě, že je občan napojen na veřejný vodovod, přinese s sebou aktuální stav vodoměru. Následně 
dojde k realizaci veřejné části přípojky, její technická přejímka zaměstnancem provozu kanalizace a díky zpětné vazbě na zákaz-
nické centrum bude podepsána smlouva o stočném ze strany společnosti Vodárna a.s. a poštou zaslána občanům.

Ve spolupráci se zákaznickým centrem Vodárny obdrží občan při podpisu příslušných smluv územní souhlas s umístěním ka-
nalizační přípojky.

Upozornění pro občany realizující stavební práce výkopem na pozemcích v majetku Statutárního města Plzně.

Pro realizaci výkopových prací, zejména na přípojkách (vodovod, kanalizace, plyn) nebo na připojení nemovitosti vjezdem platí, 
že kromě vydaného opatření stavebního úřadu, převážně územního souhlasu, je třeba před realizací:

Pro silnice III. třídy
(ulice k Sinoru  parc. č. 802/1 a ulice Novoveská parc. č. 803, vše v k. ú. Lhota u Dobřan, vyjma chodníků ulice k Sinoru)

Pro výkopové práce

• Zajistit souhlas s prováděním stavebních prací a souhlas s umisťováním, skládáním a nakládáním věcí nebo materiálů dle 
§ 25 zákona 13/1997 Sb, odst. 6c) bod 2 a 3 zákona. Zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Provozní středisko 
okresu Rokycany a Plzeň – město, Doudlevecká 54, 301 00 Plzeň, paní Kristina Hasmanová, tel: 603 423 227, mail: kristina.
hasmanova@suspk.eu

• Požádat  příslušný  silniční  správní  úřad  (Magistrát města  Plzně,  odbor  dopravy)  nejpozději  30  dní  před  zahájením  prací, 
o povolení zvláštního užívání  podle § 25,  odst.  6c) bod 2 a 3  zákona. Kontakt  Ing. Václav Mach,  tel:  37 803 4326, mail: 
machv@plzen.eu

• požádat o vydání opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (stanovení doprav-
ního značení) Magistrát města Plzně, odbor dopravy. Zhotovitel stavby předloží minimálně 30 dní před zahájením prací návrh 
dopravního značení vypracovaný dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ s žádostí 
o stanovení dopravního značení. Kontakt Ing. Václav Mach, tel: 37 803 4326, mail: machv@plzen.eu

Pro uzavírky komunikací

• V případě potřeby částečné nebo úplné uzavírky požádat příslušný silniční správní úřad (Magistrát města Plzně, odbor do-
pravy), nejpozději 30 dní před zahájením prací, o povolení uzavírky podle § 24 zákona. Kontakt Ing. Václav Mach, tel: 37 803 
4326, mail: machv@plzen.eu

Pro místní komunikace III. a IV. třídy na území ÚMO Plzeň 10 – Lhota
(místní komunikace IV. třídy – pěší , což jsou chodníky ulice K Sinoru , místní komunikace IV. třídy – ulice Meduňková (část) 
a Ke Křížku, místní komunikace III. třídy – ulice Pod Dubovkou, Na Plzeňce, Ke Hřišti, Konzumní, Kolem Zahrad, Náves, Holubí, 
K Návsi, Nad Radbuzou) 

Pro výkopové práce

• Zajistit „Dohodu o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSMP – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12, paní Bíbová, tel: 
37 803 7023, mail: bibova@plzen.eu). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. Jedná se o užívání komunikace nebo 
veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení apod. Formulář je k dis-
pozici na stránkách SVSMP http://www.svsmp.cz/formulare/, žádost o zvláštní užívání komunikace – výkopy. Výsledkem 
bude uzavření Dohody o technických podmínkách a stanovisko správce komunikace k užívání komunikace.

• Požádat příslušný silniční správní úřad (ÚMO Plzeň 10 – Lhota, odbor stavební a dopravy) nejpozději 30 dní před zahájením 
prací, o povolení zvláštního užívání podle § 25, odst. 6c) bod 2 a 3 zákona 13/1997 Sb. Formulář je k dispozici na stavebním 
úřadě. Kontakt: Ing. Miroslava Kralovcová, tel: 37 803 6894, mail: kralovcova@plzen.eu

• Požádat o vydání opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (stanovení doprav-
ního značení) Magistrát města Plzně, odbor dopravy. Zhotovitel stavby předloží minimálně 30 dní před zahájením prací návrh 
dopravního značení vypracovaný dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ s žádostí 
o stanovení dopravního značení. Kontakt Ing. Václav Mach, tel: 37 803 4326, mail: machv@plzen.eu

Pro uzavírky komunikací

• V případě potřeby částečné nebo úplné uzavírky zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad (ÚMO Plzeň 10 – Lhota, 
odbor stavební a dopravy), nejpozději 30 dní před zahájením prací, o povolení uzavírky podle § 24 zákona. Kontakt: Ing. Miro-
slava Kralovcová, tel: 37 803 6894, mail: kralovcova@plzen.eu

Povolení uzavírky se vydává i pro veřejně přístupné účelové komunikace v majetku města Plzně, v obvodu ÚMO Plzeň 10 – Lho-
ta tedy pro částečné či úplné uzavření ulic Druhá cesta, Nad Nádrží.

• V případě potřeby částečné nebo úplné uzavírky komunikace např. při zřizování vjezdu a přípojek inženýrských sítí v komuni-
kaci a související zeleni, požádat o vydání opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komuni-
kaci (stanovení dopravního značení) Magistrát města Plzně, odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného 
orgánu Policie ČR. Zhotovitel stavby předloží minimálně 30 dní před zahájením prací návrh dopravního značení vypracovaný 
dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ s žádostí o stanovení dopravního značení. 
Kontakt Ing. Václav Mach, tel: 37 803 4326, mail: machv@plzen.eu

• V případě potřeby částečné nebo úplné uzavírky zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad (ÚMO Plzeň 10 – Lhota, 
odbor stavební a dopravy), nejpozději 30 dní před zahájením prací, o povolení uzavírky podle § 24 zákona. Kontakt: Ing. Miro-
slava Kralovcová, tel: 37 803 6894, mail: kralovcova@plzen.eu

Autor: Kralovcová Miroslava

Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírce je možné teprve přípojku realizovat. V případě, že pří-
slušná povolení nebudou udělena, vystavuje se občan a realizační firma sankcím dle zákona 13/1997 Sb.


