
3. ROČNÍK – ČÍSLO 10. – 2/2021 – ÚNORZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10-LHOTA

Program ZMO 
22. 2. 2020, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky

3. vlajka pro Tibet,

4. kupní smlouva Vodárna,

5. změna katastrálních 
hranic,

6. finanční vyrovnání – 
1. etapa Sokolovny,

7. odkoupení podpěrného 
bodu – úprava usnesení,

8. pronájem části pozemku  
618/203,

9. pracovník pro veřejné 
práce a úklid,

10. úprava prostoru 
„za lávkou,“

11. Lhoťák zpravodaj 
městského obvodu,

12. Sportmanie 2021,

13. dotace na rok 2021 –
Muška,

14. dotace na rok 2021 – 
TJ Sokol Lhota,

15. dotace na rok 2021 – 
TAJV, z.s.,

16. peněžitá plnění FO,

17. kontrola plnění 
usnesení,

18. informativní zpráva – 
Muška,

19. různé,

20. závěr.

Seniorům v Plzni pomohou 
s registrací na očkování na 
tel. čísle 374 780 960
Plzeň spolu s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM spustila v pondělí 18. 
ledna vlastní systém pomoci seniorům s registrací na očkování proti covid-19. Město 
zřídilo telefonní centrum, v něm jsou na čísle 374 780 960 připraveni pracovníci a dob-
rovolníci spolu s volajícím seniorem vyplnit registrační formulář. Lidé mohou telefonovat 
každý den od pondělí do pátku, v čase od 9 do 15 hodin. Pokud senior nezvládne vyplnění 
formuláře s asistencí přes telefon, dojde za ním po dohodě dobrovolník přímo domů. Se-
nioři si také mohou přijít zařídit registraci osobně na některá z připravených kontaktních 
míst. V České republice se z řad seniorů mohou od 15. ledna zatím registrovat osoby 
starší 80 let.

„Naším cílem je, aby se starší 
spoluobčané bez problémů 
zaregistrovali, získali ter-
mín očkování a  nechali se 
naočkovat, čímž si výrazně 
ochrání své zdraví. Senioři 
jsou nejzranitelnější skupinou 
a  my jim chceme maximálně 
ulehčit celý ten proces, ne-
boť v  době koronaviru si už 
všichni vytrpěli dost. Uplynulé 
měsíce byly pro všechny vel-
mi náročné,“ uvedl primátor 
města Plzně Martin Baxa.

„Telefonní centrum funguje jako ústředna až s pěti přístroji dle potřeby a aktuálního zájmu. 
Na nich proškolení pracovníci a dobrovolníci přijímají a vyřizují hovory seniorů,“ uvedl David 
Šlouf, radní města Plzně, který vznik centra a celého systému za město spolu s TOTE-
Mem připravil.

Podle Vlasty Faiferlíkové, ředitelky organizace TOTEM, je od pondělí 18. ledna v provozu 
i několik kontaktních míst, kam si mobilní senioři po dohodě termínu na telefonním cen-
tru mohou dojít osobně a vyškolení pracovníci a dobrovolníci jim pomohou s registrací. 
Tato kontaktní místa vznikla přímo v TOTEMu v Bolevci a budou i na jednotlivých úřadech 
městských obvodů.

Kromě telefonního centra připravuje Plzeň spolu s TOTEMem a městskými obvody také 
podporu seniorů, kteří žijí osamoceně a nemohou je doprovodit rodinní příslušníci na sa-
motné očkování. Pokud o to senior opět na telefonním čísle 374 780 960 požádá, dobro-
volník z TOTEMu ho doprovodí přímo do očkovacího centra. Mobilní senioři půjdou spolu 
s dobrovolníkem pěšky nebo využijí městskou hromadnou dopravu, imobilním občanům, 
nebo těm, kteří nemohou z různých důvodů použít MHD, bude zajištěn odvoz na očková-
ní. Očkování proti covid-19 je dobrovolné a hrazené ze zdravotního pojištění.

Autor: Eva Barborková, plzen.eu

Distribuce respirátorů FFP2 pro občany 
Lhoty starších 65 let ZDARMA
V rámci prevence proti covid-19 zajistil Městský obvod Plzeň 10-Lhota 10 ks respiráto-
rů třídy FFP2 ZDARMA pro každého občana s trvalým pobytem ve Lhotě, který dosáhl 
v letošním roce 65 let. Tyto respirátory jsou účinnější než jednorázové klasické roušky. 
Ministerstvo zdravotnictví v současné době důrazně doporučuje používání respirátorů 
místo roušek především v prostředcích hromadné dopravy a v obchodech.

Občané si je mohou vyzvednout na ÚMO Plzeň 10-Lhota, 1. patro, kancelář č. 9, v úřed-
ních hodinách pro veřejnost. Pro vyzvednutí v jiném čase nebo pokud nemáte možnost 
dostavit se na úřad, kontaktujte paní Lukáškovou, respirátory Vám budou doručeny na 
adresu Vašeho trvalého bydliště ve Lhotě.

Konec dotace na svoz odpadních vod  
a 2. etapa výstavby kanalizace ve Lhotě
Město Plzeň rozhodlo, že od 1. 7. 2021 přestane vyplácet dotace na svoz odpadních vod 
obyvatelům našeho městského obvodu. Jak jistě víte, dotace byly vypláceny na základě 
písemného slibu, že město Lhotu odkanalizuje, který byl dán v přístupové smlouvě z roku 
2002. To se stalo, město části, které v roce 2003 byly převedeny do majetku města, odka-
nalizovalo a obyvatelé těchto ulic se dnes již mohou ke kanalizaci připojit. Hledáme ale 
možnosti, jak těm, kteří se připojit zatím nemohou, pomoci. 

Obvod v posledních dvou letech doprojektoval kanalizaci a získal stavební povolení ve 
většině ulic, které nebyly součástí původního projektu. Požádali jsme Útvar koordinace 
evropských projektů o prověření možnosti financování další etapy z dotací. A povedlo 
se. Město Plzeň přislíbilo dofinancování a Vodárna Plzeň podala žádost o dotaci na 27 
milionů Kč. V této etapě bude kanalizace vybudována v těchto ulicích či jejich částech: 
Za Lesem, Na Blatech, Ke Křížku, K Jezírku – Nad Osadou, Cedrová, Mátová. Také máme 
příslib, že Vodárna Plzeň, stejně jako v první etapě, zajistí projekty na přípojky. Ti, kterých 
se to týká, budou o všem informováni.

Bohužel ve Lhotě zbývá ale několik dalších ulic, které odkanalizovány nebyly a z důvodu 
soukromého vlastnictví z peněz města prozatím ani odkanalizovány nebudou, i přesto, že 
máme stavební povolení (ulice Rekreační). Právě jsme obdrželi projekt na odkanalizová-
ní ulice K Remízku, požádáme o stavební povolení. Nicméně i tato ulice není majetkem 
města, tak není zatím možné počítat při realizaci s jeho pomocí.  Budeme se samozřejmě 
snažit vyřešit výstavbu i v těchto částech Lhoty. 

Ani s projektováním zatím nekončíme. Je nutné ještě zlomek ulic či částí ulic doprojek-
tovat a získat stavební povolení. Víme o nich a i ty minimálně projekčně zatím dořešíme.

Autor: Zdeňka Hončarová

Děkujeme autorům:

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

Místní poplatek 
za psa bankovním 
převodem
Vzhledem k současné epide-
miologické situaci a pokračují-
címu nouzovému stavu, prosí-
me zvážení možnosti zaplacení 
místního poplatku ze psa ban-
kovním převodem na náš pří-
jmový účet. K zaplacení je po-
třeba znát variabilní symbol. 
Pokud jste platili loni poplatek 
na úřadě v hotovosti, naleznete 
desetimístný variabilní symbol 
v dolní části pokladního dokla-
du v kolonce „Účel platby:“ V pří-
padě, že jej nenajdete, je mož-
né si o něj napsat na mailovou 
adresu voralek@plzen.eu nebo 
zavolejte na telefonní číslo 378 
036 893. Pokud zaplatit takto 
poplatek nemůžete, možnost 
zaplacení v úředních hodinách 
přímo v kanceláři č. 4 v hoto-
vosti nebo platební kartou zů-
stává zachována. 

Číslo bankovního účtu: 
4 856 120 227 / 0100

Úřední hodiny

Zlatuše Lukášková

Pondělí, středa:   12–17 hod.

Volání a SMS:    (+420) 602 788 581

Hledáme jakékoliv 
staré fotografie 
Lhoty
Shromažďujeme jakékoliv 
historické fotografie Lho-
ty, které budou použity pro 
účely výstavy o Lhotě. Pro-
síme o jejich doručení, v po-
době elektronické na email 
honcarovaz@plzen.eu nebo 
přímo do kanceláře č. 3 do 
budovy ÚMO Plzeň 10-Lho-
ta. Fotografie budou oske-
novány a vráceny majiteli. 
Děkujeme.

Informace o všem, co se děje v městském obvodu Plzeň 10-Lhota 
Nově inzerce

www.plzen-lhota.cz

Milý lhoťáci, 

oslavili jsme již 2. rok od spuštění informačního portálu www.plzen-lhota.cz. Najdete zde všechny důležité informace o dění 
v našem obvodu, termíny kulturních a sportovních akcí nebo např. otevírací doby potravin či úřadu. Mezi tím jsme získali přízeň 
více než 1 500 vracejících se čtenářů, jejichž počet každým dnem roste. Rádi zveřejníme Váš vlastní článek a uvítáme i další 
spolupráci. Nyní jsme nově přidali bezplatnou inzerci. Vyzkoušejte ji i Vy.   Autor: Ondřej Topinka



Po vydání rozhodnutí o zvláštním 

užívání a uzavírce je možné teprve 

přípojku realizovat. V případě, že 

příslušná povolení nebudou udělena, 

vystavuje se občan a realizační firma 

sankcím dle zákona 13/1997 Sb.

Návod pro připojení ke kanalizaci ve Lhotě
V listopadu 2020 došlo ke zkolaudování kanalizace ve Lhotě. Vzhledem k nízkému počtu realizovaných přípojek jsme se rozhodli 
připravit pro Vás jednoduchý návod, dle kterého můžete připojení realizovat. Obsahuje základní modelové situace realizace 
přípojky. Nebude-li ani jedna odpovídat Vaší situaci, obraťte se prosím na paní Kralovcovou, u které si budete vyzvedávat projek-
tovou dokumentaci a která Vám ráda poradí, jak postupovat individuálně.

Návod počítá s tím, že jste se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. podepsali smlouvu o spolupráci na základě které Vám byla 
vypracována projektová dokumentace k realizaci přípojky. Pokud jste s vodárnou smlouvu neuzavřeli je možné, že ulice, ve které 
bydlíte, zatím nebyla odkanalizována a tím se také nemůžete připojit. Pro zjištění, kterých ulic se odkanalizování týká, se můžete 
podívat na odkazu: 

1. krok – Vyzvednutí projektové dokumentace na ÚMO Plzeň 10-Lhota, odbor stavební

1. krok je stejný pro všechny situace. Dostavte se v úředních hodinách na úřad Městského obvodu Plzeň 10-Lhota, 1. patro, 
odbor stavební a dopravní, dveře č. 10. Zde naleznete paní Kralovcovou, která Vám po prokázání totožnosti vydá projektovou do-
kumentaci, o kterou jste si prostřednictvím smlouvy o spolupráci se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. zažádali. Dokumentace 
obsahuje identifikaci přípojky, kterou využije firma, která Vám bude přípojku realizovat (kopat).

Díky identifikaci víte, kde přibližně se v komunikaci nachází zaslepená odbočka hlavní kanalizace. Od ní budete realizovat výkop 
na Váš pozemek, kde umístíte revizní šachtu. Revizní šachta musí odpovídat Plzeňskému standardu. Do 150 cm hloubky výkopu 
může být plastová o průměru 60 cm, pod 150 cm hloubky výkopu musí být betonová o průměru 100 cm. Chcete-li si takovou 
šachtu nechat vyrobit, můžete tak učinit dle dokumentace dostupné z odkazu níže:

V reálu budete tedy propojovat zaslepenou odbočku s revizní šachtou a revizní šachtu s odpadem, který vede z Vaší nemovitosti.

2. krok – Kontaktovat VODÁRNU PLZEŇ a.s.

Se zákaznickým centrem se domluvte na podpisu příslušných smluv. Konkrétně smlouvy o zřízení přípojky a smlouvy o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod. V případě, že jste napojeni na veřejný vodovod, přinesete s sebou i aktuální stav vodoměru.

Z důvodu Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21. října 2020 má Zákaznické centrum až do odvolání ZAVŘENO.

Při podpisu zmíněných smluv obdržíte územní souhlas s umístěním kanalizační přípojky. Souhlas vystavuje paní Kralovcová, 
nicméně obdržíte jej od Vodárny, která jej má již u sebe k dispozici.

3. krok – Zajištění souhlasu a povolení pro realizaci přípojky

Než si vyberete firmu a začnete kopat, je třeba informovat/domluvit se s majitelem komunikace, Magistrát města Plzně, a pro-
vozovatelem/správcem komunikace, Správa a údržba silnic, na zajištění souhlasu a povolení.

Pro zjištění, které další souhlasy a povolení budete před realizací výkopových prací potřebovat si prosím na další straně vyberte, 
do jakého typu komunikace budete muset zasáhnout/kopat. Připravili jsme 3 základní modelové situace.

Ing. Miroslava Kralovcová Telefon     378 036 894   E-mail     kralovcova@plzen.eu

Zákaznická linka    377 413 222               Ústředna    377 413 111               E-mail     zc@vodarna.cz

https://www.plzen-lhota.cz/2020/07/mapa-stavu-kanalizace-ve-lhote/

https://www.plzen-lhota.cz/2020/06/revizni-sachta-pro-kanalizaci/

Chodník A

Komunikace 3. třídy, např. K Sinoru

Chodník

Místo výkopu

Směr výkopu

4. krok – Realizace přípojky

Realizaci přípojky provádí občan nebo najatá společnost dle projektové dokumentace a příslušných souhlasů a povolení.

5. krok – Před zasypáním výkopu musí přípojku schválit VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Než zasypete potrubí vedoucí od odbočky k revizní šachtě, které bude provozovat VODÁRNA PLZEŇ a.s., musí toto propojení 
zkontro lovat zaměstnanec provozu kanalizace. Domluvte se na jeho návštěvě na zákaznickém centru. Po kontrole budete moci 
výkop zasypat, z centra Vám následně zašlou poštou smlouvu o stočném a přípojku budete moci začít používat. Dokončení 
stavby neprodleně ohlaste paní Kralovcové na stavebnímu úřadu ÚMO Plzeň 10-Lhota. Děkujeme Vám za spolupráci.

Autor: Miroslava Kralovcová, Lukáš Broumský

A.  Zásah do hlavní silnice

Kominikace 3. třídy – Ulice K Sinoru  parc. č. 802/1 a ulice Novo-
veská parcelní č. 803, vše v k. ú. Lhota u Dobřan, mimo chodníků 
ulice K Sinoru;

Musíte si zajistit:

1. Souhlas s prováděním stavebních prací a souhlas s umisťo-
váním, skládáním a nakládáním věcí nebo materiálů > Správa 
a údržba silnic > p. Hasmanová: 603 423 227, 
kristina.hasmanova@suspk.eu

2. Povolení uzavírky komunikace 
(min. 30 dní před zahájením prací, dále jen 30 d) +

3. Povolení zvláštního užívání (30 d) +

4. Stanovení dopravního značení (30 d) > Magistrát města Plzně, 
odbor dopravy > p. Mach: 378 034 326, 
machv@plzen.eu

B.  Zásah do silnice/cesty

Místní komunikace 3. třídy – Ulice Pod Dubovkou, Na Plzeňce, 
Ke Hřišti, Konzumní, Kolem Zahrad, Náves, Holubí, K Návsi, Nad 
Radbuzou, Ke Křížku;

Pro uzavírku komunikace si musíte zajistit:

1. Povolení uzavírky (min. 30 dní před zahájením prací, dále jen 
30 d) > ÚMO Plzeň 10-Lhota > p. Kralovcová, 378 036 894, 
kralovcova@plzen.eu

2. stanovení dopravního značení (30 d) > Magistrát města Plzně, 
odbor dopravy > p. Mach: 378 034 326, machv@plzen.eu

Pro výkopové práce musíte si zajistit:

1. Dohoda o technických podmínkách a stanovisko správce ko-
munikace k užívání komunikace (http://www.svsmp.cz/formu-
lare/, žádost o zvl. už. kom. výkopy) > SVSMP > p. Bíbová: 378 
037 023, bibova@plzen.eu

2. Povolení zvláštního užívání (30 d) > ÚMO Plzeň 10-Lhota > p. 
Kralovcová, 378 036 894, kralovcova@plzen.eu

3. Stanovení dopravního značení (30 d) > Magistrát města Plzně, 
odbor dopravy > p. Mach: 378 034 326, machv@plzen.eu

C.  Zásah do chodníku

Místní komunikace 4. třídy – Chodníky ulice K Sinoru , ulice 
Meduňková (část);

Výkop není třeba značit značkou, je třeba jej oplotit/označit páskou 
tak, aby do něj chodec nespadl. Pro výkopové práce si musíte za-
jistit stejná povolení/stanovení jako je tomu u modelové situace B.

Chodník

Místní komunikace 3. třídy,
např. Ke Hřišti

Chodník

Místa výkopu

Směr
výkopu

B a C


