
1. ROČNÍK – DUBEN 2019

LHOTAK
Kanalizace ve Lhotě Milí lhoťáci,

právě držíte v rukou historic-
ky první číslo nového formátu 
lhotského zpravodaje, které je 
výsledkem společné práce na-
šeho zastupitelstva. Z hlediska 
plzeňských obvodů se jedná 
v jistém slova smyslu o unikát,  
ve kterém se na této změně 
a tvorbě obsahu podílejí obě za-
stoupená uskupení.  

Cílem je zvýšit informační 
hodnotu občasníku: seznámit 
obyvatele s aktuálními problé-
my obvodu, přehledně ukázat 
nejdůležitější  termíny nadchá-
zejících událostí a zhodnocení 
práce v obvodu za uplynulé dva 
měsíce.

Doufáme, že výsledek bude 
přínosný zejména pro Vás, oby-
vatele obvodu a nový obsah 
oceníte.

Nejbližší akce
15. 4. 2019 – 17:30
Zasedání 
zastupitelstva
Zveme obyvatele obvodu na 
pravidelné zasedání ZMO.

16. 4. 2019 – 16:00-18:00
Svoz nebezpečného 
odpadu
Kontejner bude připraven ve 
dvoře ÚMO. Obyvatelé UMO10 
mají možnost zde ZDARMA od-
ložit např: barvy, lepidla, rozpou-
štědla, pesticidy, léky, domácí 
chemii, oleje, baterie, akumulá-
tory a elektrospotřebiče.

Červen-Prosinec 2019
Změna MHD 26
O víkendu a svátcích bude pro-
dloužen interval mezi spoji na 
jednu hodinu.

Vybudování oddílné kanalizace bylo Lhotě 
přislíbeno již v přístupové smlouvě, kte-
rou podepsala obec Lhota a Město Plzeň 
v roce 2002. Celý projekt zastřešil Odbor 
správy infrastruktury a stavební povole-
ní bylo po dlouhých letech projektování 
vydáno 9.10.2013, s nabytím právní moci 
16.11.2013. O té doby bylo povolení dva-
krát prodlužováno, a jak všichni víme, stav-
ba započala na sklonku loňského roku.
Celý projekt, tedy splašková i dešťová 
kanalizace, byl od počátku spočítán na 
částku téměř 350 mil. Kč, což bylo téměř 
nepředstavitelné realizovat. O tom, že se 
splašková kanalizace bude ve Lhotě bu-
dovat, bylo oficiálně rozhodnuto v prosin-
ci 2017, kdy v rozpočtu města Plzně bylo 
uvolněno 50 milionů Kč na realizaci této 
stavby. Dalších 50 mil. Kč zaplatí Vodárna 
Plzeň a zbylých 80 mil. Kč by mělo být fi-
nancováno z Operačního programu život-
ního prostředí – OPŽP. 
Na základě dohody města a Vodárny pře-
vzala projekt Vodárna Plzeň. Vypsanou 
veřejnou zakázku vyhrála společnost Od-

kanalizování Lhoty, což je sdružení firem 
Stavmonta a PORR. Hlavním dozorem 
celé stavby je firma RAVAL projekt, v.o.s. 
Probíhají pravidelné kontrolní a technické 
dny, které se střídají každou středu. Celá 
stavba by měla být dokončena v prosinci 
2020. 
Splašková kanalizace je ve Lhotě řešena 
jako tlaková. To znamená, že většina od-
padní vody poteče jedním potrubím do 
nejnižších bodů, ve kterých budou vysta-
věny čerpací stanice – ve Lhotě budou tři, 
pod Návsí, v ulici K Háječku a dále K Si-
noru (lze vidět na vjezdu do Lhoty) – a ty 
ji pak dalším potrubím vytlačí na Valchu, 
dále do Litic a odsud bude dopravena na 
čističku odpadních vod v Plzni. Čerpací 
stanice jsou v současné době všechny již 
rozestavěny a měly by být dokončeny do 
31.5.2019.
Stavba zahrnuje výstavbu hlavního řadu 
a tzv. odboček, což jsou prodloužené části 
hlavního řadu směrem k pozemkům tak, 
aby se majitelé mohli pomocí přípojek 
k hlavnímu řadu připojit.

Pokračování na str. 2.
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Renovace dětského hřiště ve Lhotě na Návsi
Jak jste si již určitě všimli, na dětské hřišti nám postupně ubývají hrací prvky. Nejprve 
řetízková houpačka a nyní i vahadlová houpačka. Bylo to z důvodu jejich špatného 
technického stavu, kde hrozilo nebezpečí úrazu při jejich dalším využívání. Na úno-
rovém zastupitelstvu byl probírán další postup, který musí jít ve spolupráci se Sprá-
vou veřejného statku města Plzně. Všechny prvky se nejprve musí převést pod jejich 
kompetenci a následně bude hřiště doplněno. V grafice je vidět první pracovní návrh 
(nejedná se o finální závaznou variantu). Ve hře jsou tyto nové prvky: vahadlová hou-
pačka, houpací hnízdo, řetízkové houpačky jak pro starší, tak pro menší děti, zakrývací 
pískoviště a lanovka. Součástí úprav bude pravděpodobně i nízké oplocení, které bude 
bránit vstupu psů na hřiště a zároveň úprku dětí z hřiště do silnice. Těším se, až se na 
novém hřišti potkáme. 

Ukliďme Lhotu, Valchu a Novou Ves 2019
V dubnu v roce 2018 to začalo a uklízet ve Lhotě šlo 10 lidí v rámci akce: Ukliďme Česko. Uklízeli 
jsme já s dcerkou a pár starousedlíků ze Lhoty a dvě studentky z Valchy. Jako organizátor jsem 
byl trochu zklamaný malým zájmem, protože v naší lokalitě bylo spousty lokalit k nápravě. Řekl 
jsem si, že to zkusím změnit a to se povedlo. V říjnu 2018 se zúčastnilo už 65 lidí za účasti třech 
lhotských spolků a za podpory UMO10. Hospůdka na Návsi dala dokonce podporu ve sponzo-
ringu občerstvení pro dobrovolníky. Zlom přišel po této akci, kdy bylo spousty pozitivních reakcí. 
Proto jsem si řekl, že bude super založit tradici a dělat do roka 2x tuto akci. 
Akci na duben jsem začal připravovat začátkem roku a během ledna jsem oslovil Libuši Hubáč-
kovou z Valchy a pana starostu z Nové Vsi, aby se zapojili do naší akce. To se povedlo a lidé 
z Valchy a Nové Vsi se přidali. Lidé byli rozdělení do 10 oblastí a postupně čistili lesy, louky, 
ulice a okolí řeky. Přál jsem si 150 dobrovolníků. Nakonec nás 6. dubna vyrazilo uklízet 207 
z toho přes 50 dětí. Díky k tak velkému počtu přihlášených se povedla sehnat podpora od 
UMO10, UMO3, Čisté Plzně, Města Plzeň, Lesů ČR a Hospůdky Na Návsi. Nasbírali jsme 4 kon-
tejnery odpadků, 320 pneumatik. Další dva až tři kontejnery odpadků js ou na některých místech 
Valchy a Lhoty připraveny k odvozu. Při svážení odpadků jsme najeli přes 220 km. Závěr akce 
byl zakončen společným posezením v Hospůdce Na Návsi, kde bylo připraveno malé občerstve-
ní. Od 15 hodin se mohly děti vyskotačit na skákacím hradu. 
Akce letos ukázala, že odpadků ve Lhotě bylo podstatně méně tam, kde už se uklízelo. Všechny 
skupiny ve Lhotě končily s úklidem kolem 12 hodiny. Více fotek a informací o akci si můžete 
prohlédnout na facebookové stránce: https://www.facebook.com/uklidmelhotu/ Tyto stránky 
jsem založil pro takovou malou kronikou naší společné akce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomohli tuto akci uspořádat a hlavně Vám 
všem, kteří jste přiložili ruce k práci. Největší díky patří všem dětem, které ukázaly, že i jim záleží 
na čistotě a ekologii v našem okolí.
autor: Zdeněk Jůza, organizátor akce Ukliďme Lhotu, Valchu a Novou Ves 2019

Pozvánka na ZMO 
15. 4. 2019 od 17:30

Program

1. Zahájení, zapisovatel, náv. 
komise, ověřitelé

2. Zpráva starostky
3. Schválení dílčího závěreč-

ného účtu a účetní závěrky 
MO 10 – Lhota

4. Splašková kanalizace – lo-
kalita Polívkov

5. Lhotský zpravodaj
6. Odpadkové koše
7. Novela obecně závazné vy-

hlášky
8. Prodej pozemku – 426/1
9. Pronájem části pozemku – 

775/2
10. Pronájem části pozemku – 

618/203
11. Pronájem částí pozemků – 

618/379, 618/158, 618/294, 
40/1, 824/1, 437/1

12. Dotace na rok 2019 – Tade-
áš Guláš

13. Kontrola plnění usnesení
14. Různé
15. Závěr

VAHADLOVÁ
HOUPAČKA

stávající
pružinové
houpačky

stávající
věž se
skluzavkou

stávající
tabule

HOUPAČKA
HNÍZDO

DVOUHOUPAČKA

stávající
pružinová
houpačka

LANOVKA

PÍSKOVIŠTĚ

stávající
kolotoč

HOUPAČKA
PRO BATOLE

SOUČASNÉ INŽ. SÍTĚ

PLOCHY A VYBAVENÍ

TRÁVNÍK

MLATOVÁ PLOCHA

DOPADOVÁ PLOCHA - kačírek tl. 40cm

stávající strom

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
VAHADLOVÁ
HOUPAČKA HERNÍ PRVEK  s dopadovou plochou

vodovod

stl plynovod

kanalizační výústní stoka

DŘEVINY

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ

DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE LHOTĚ U DOBŘAN - PDPS

DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE LHOTĚ U DOBŘAN
návrhová situace
dokumentace pro stavební provádění stavby
Kraj: Plzeňský
Obec: Plzeň 10 - Lhota u Dobřan
Investor: Statutární město Plzeň zastoupené SVSMP
měřítko 1:250
formát výkresu: 1x A3

vypracovala: Ing. Jana Pechová, Ph.D., 04/2019
Správa veřejného statku města Plzně
Klatovská tř. 10 - 12, 30126 Plzeň

měřítko 1:250

návrhová situace

autor: Bc. Jan Novák /KDU-ČSL/

Příští číslo 17. 6. 2019 
uzávěrka 10. 6. 2019

Děkujeme autorům:

Halada Tomáš, Hončaro-
vá Zdeňka, Jůza Zdeněk, 
Novák Jan, Topinka 
Ondřej
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Pokračování ze strany 1.
Tyto odbočky by měly končit s hranou komunikace. Město Plzeň, na základě poža-
davku Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota, dohodlo s Vodárnou Plzeň, že těm, kteří 
podepíší Smlouvu o spolupráci, Vodárna Plzeň zdarma nechá vyprojektovat projekt 
na zřízení přípojky k hlavnímu řadu a zařídí vydání územního souhlasu. To znamená, 
že bude vyprojektováno napojení na odbočku až po šachtu na pozemku soukromého 
majitele. Součástí projektu není napojení domu do této šachty. Realizaci samotné 
přípojky si bude každý majitel již hradit sám. Sdružení Odkanalizování Lhoty by mělo 
vyjít vstříc těm, kteří budou chtít přípojky od nich vybudovat, ceny ale zatím nejsou 
známy a mohou se značně lišit podle hloubky a délky přípojek. Až budeme mít cenové 
nabídky k dispozici, zveřejníme je.
Konečné povrchy po výkopech se začnou řešit až v září letošního roku.
K cenám stočného, na které se informujete, lze momentálně uvést tyto informace:
1) Účtování stočného se provádí na základě podepsané smlouvy.
a) V případě, že odběratel má vodovodní přípojku, se stočné účtuje buď ve výši do-
dané vody (v případě, že odběratel nemá vlastní zdroj vody nebo prokazatelné množ-
ství odebrané vody je vyšší než zákonné směrné číslo pro nahlášený počet osob 
na odběrném místě) nebo dle směrných čísel pro počet osob žijících na odběrném 
místě (směrné číslo = paušál, který je vypočítaný na základě vyhlášky 428 k zákonu 
274/2001 Sb. v platném znění)
b) V případě, že odběratel má pouze kanalizační přípojku, je stočné fakturováno dle 
počtu žijících osob (účtováno dle vyhlášky viz výše); pokud odběratel nesouhlasí 
s účtováním stočného dle počtu žijících osob, má možnost na vlastní náklady si ne-
chat nainstalovat vodoměr na vlastní zdroj. Na základě tohoto fakturačního vodomě-
ru pak probíhá fakturace pro dané odběrné místo. Náklady spojené s revizí, osazením 
a výměnou hradí odběratel. Vodoměr je pak v majetku odběratele, majitele připojené-
ho objektu.
2) Úlevy na stočném se poskytují v případě, že odběratel má vodovodní přípojku 
a používá dodávanou vodu zároveň za účelem zálivky. Možnosti úlevy (a podmínky 
pro jejich získání) jsou uvedeny v přiložených informacích. Upozorňujeme, že v obou 
případech (osazení vodoměru pro zálivku i pro podání žádosti na úlevu na stočném je 
vždy úleva poskytována na následující fakturační období)
Častým dotazem ohledně nutnosti připojení na kanalizaci je, zda se musí připojit ti, 
kdo mají čističku. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, §3, odst. (8) 
doslova říká:

Nové odpadkové koše
V souvislosti s nárůstem obyvatel obvodu se ukázal stávající 
počet odpadkových košů jako nedostatečný. Proto se zastupi-
telstvo rozhodlo vyhovět požadavkům a zažádat město Plzeň, 
aby na předem vytipované a nejvíce zatížené lokality umístila 
nové odpadkové koše, jejichž součástí budou i sáčky na psí 
exkrementy. 
Město Plzeň umísťuje odpadkové koše převážně do nerezi-
dentních lokalit, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob. 
V naší městské části pracovník MMP vytipoval sedm takových 
míst a tuto službu následně objedná u servisní organizace 
Čistá Plzeň. 
Údržbou, vyprazdňováním a  doplňováním sáčků bude pově-
řen pracovník úřadu  na smluvní úvazek, který bude více flexi-
bilní v případě rychlejšího zaplnění koše a tím k jeho efektiv-
nějšímu využití, včetně sáčků na exkrementy.
Mapka níže zobrazuje předpokládanou polohu košů, barevná 
legenda:
červená (rezidentní koše)  - K Remízku, Cedrová, Na Dolíkách, 
Pivoňková, Ke Flakům, Ke Hřišti a K Rybníčku
zelená (Čistá Plzeň) – K Sinoru (Muška), Ke Křížku (MŠ), 
K Návsi (Dům služeb), Nad Radbuzou (odbočka na lávku),  
Konzumní (COOP) , Pod Dubovkou (hřiště) a K Sinoru (hřiště 
za UMO10)
Věříme, že nové koše spolu se sáčky na exkrementy  pomohou 
ke zlepšení čistoty v obci, zejména v těchto exponovaných ob-
lastech. Situaci budeme nadále sledovat a v případě potřeby 
změníme umístění nebo další koše přidáme.

Měření otřesů
Těžba v nedalekém lomu Euro-
via  v Liticích dlouhodobě přináší 
obyvatelům našeho obvodu řadu 
problémů. Jedná se o zejména 
o poškození nemovitostí vlivem od-
střelů a dále noční provoz, který je 
doprovázen hlukem šířícím se až na 
okrajové části Lhoty.  Po konzultaci 
se sousedním obvodem se naše za-
stupitelstvo usneslo zavést trvalé 
měření otřesů, které bude prvním 
podkladem pro případné jednání 
se zástupci lomu, pokud by bylo 
prokázáno překročení stanovených 
norem. V sousedním katastru Litice 
k této situaci došlo v roce 2018 pou-
ze ve dvou případech. 

Paní starostka podepsala smlouvu 
se společností Arenal s.r.o. a od 
12. 3. 2019 bylo zahájeno trvalé mě-
ření otřesů v našem obvodu. Před-
pokládáme, že měřená lokalita se 
bude přibližně každé čtvrtletí měnit, 
abychom zajistili co nejobjektivněj-
ší výsledky.  Na konci roku firma 
vypracuje závěrečnou zprávu, kte-
rá bude zveřejněna pro obyvatele 
obvodu. Pokud by došlo v průběhu 
měření k překročení limitů, budeme 
tuto situaci neprodleně řešit.

Společnost Eurovia Kamenolomy 
a.s., pod níž spadá provozovna 
lomu v Liticích, každoročně posílá 
do rozpočtu našeho obvodu částku 
24200 Kč, která je určena na propa-
gaci lomu. Z této částky byly v mi-
nulosti hrazeny například domeček 
pro děti za cukrárnou, party stan pro 
akce obvodu  nebo se částečně po-
díleli na úhradě interaktivní tabule 
pro MŠ.

Informační portál 
slaví půl roku
15. dubna 2019  uplyne již půl roku, 
co byl spuštěn nový informační 
portál našeho městského obvodu, 
který se snaží objektivně a aktuál-
ně informovat o dění v obci. Za tuto 
dobu si jej přečetlo  více než 5000  
návštěvníků, kteří si zobrazili přes 
12 tisíc stránek. 

Web naleznete na adrese: 
www.plzen-lhota.cz 

Budeme rádi, když se i další obča-
né zapojí do tvorby jeho obsahu 
a poskytnout materiály, články ane-
bo alespoň fotografie.

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastní-
kům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mo-
hou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v přípa-
dech, kdy je to technicky možné.

Také Lhota bude jezdit Do práce na kole
Již tradičně se v celé Plzni a okolí pořádá soutěžní kam-
paň Do práce na kole, tak jako ve zbytku republiky. Cílem 
této výzvy je motivovat jednotlivce i skupiny, aby alespoň 
vyzkoušeli přesednout na kolo a zkusit dojet do práce ji-
nak. Soutěž sleduje nejen ujetou vzdálenost, ale hlavně 
pravidelnost. Tedy jestli budete jezdit třeba 2x týdně tam 
a zpátky.
A nejde jen o kola. Zúčastnit se mohou koloběžkáři, chodci 
i běžci. Fakt je, že Lhota je v ideální vzdálenosti od Plzně 
právě pro cyklisty a cesta na kole na Bory nebo do centra 
Plzně je krásný a osvěžující začátek celého dne. Ten pocit, 
kdy se nad přehradou vyloupnete z ranní mlhy, je skutečně 
radostný. A při pěkném počasí se dá cesta zpět pojmout 
jako výlet po blízkém okolí, zakončený v naší hospůdce 
nebo cukrárně. Zkuste to!
Přihlašování běží do konce dubna. Přestože je teprve za 
polovinou, už je překonán loňský, zatím nejvyšší počet 
účastníků. Z českých měst je Plzeň zatím na 3. místě 
účastníků, po Praze a Brnu. A to i díky Lhoťákům, kteří jsou 
na letošek přihlášeni také.
Pokud znáte místní komunikace a stezky, snadno projede-
te trasou, která se skoro vyhne silnicím. A pokud ještě ne-
znáte, zkuste to - přinášíme tip na pohodovou cestu:
Ve Lhotě odbočte z ulice Ke Hřišti na nový chodníček, který 
vás protáhne mezi zahradami a kolem rybníčku, dále uli-

cemi K Radbuze a Stínovou, až na pohodlnou lesní cestu 
mezi Lhotou a Valchou. Na Valše vpravo přes Černý most 
a Osadní ulicí směrem k cyklolávce přes přehradu. Tady 
je vloni nový hladký asfaltový kousek mezi chatami, kte-
rým se podél pole (a mírně do kopce) dostanete až ke Ško-
dalandu. Dál pokračujete po hrázi přehrady a je na výběr 
- buď rovně nahoru na Bory a před věznicí vlevo, na širokou 
cyklostezku vedoucí podél přivaděče směrem k univerzitě 
a na kruhový objezd v Sukově. Nebo hned za hrází přehra-
dy odbočíme vpravo a pokračujeme podél řeky (prozatím 
s krátkým přejezdem po ulici Zborovská) a přes most v Ma-
lostranské až na cyklostezku od Škoda sport parku, kte-
rá opět vede podél řeky, v krásné zeleni a po úplné rovině. 
Tudy dojedeme až do centra - k mostu na Americké nebo 
stadionu Viktorky. Pokračovat se dá sadovým okruhem 
třeba rovnou na náměstí Republiky nebo kamkoliv do vaší 
práce. Inspirace na mapce na webu www.plzen-lhota.cz
A pokud nechcete jezdit v rámci soutěže, vyčíhněte si 
pěkné počasí a jeďte jen tak - ten pocit za to stojí. Mimo-
chodem, na Borech budete za 25 minut, v centru za 40. To 
je srovnatelné s MHD, při kolonách a hledání parkování 
i s autem.
Plzeňským organizátorem Do práce na kole je spo-
lek Plzeň na kole, více o kampani se dozvíte na 
www.plzennakole.cz/DPNK
Na viděnou na cyklostezkách se těší autor Tomáš Halada, 
plzen na kole.

autor: Ondřej Topinka

Harmonogram prací Od Do Společnost

Část stoky B, B0 
(ulice Nad Radbuzou – Náves) 4 .4. 2019 13. 5. 2019 PORR

B4 (Meduňková) 14. 5. 2019 21. 6. 2019 PORR

B, B1 (K Návsi) 3. 6. 2019 30. 6. 2019 PORR

E,E3,F1 (K Sinoru od přečerpávací 
stanice směr Plzeň a dále ke sjezdu 
do Návětrné)

1. 5. 2019 30. 6. 2019 PORR

G0 (stoka od ulice Nad Valchou smě-
rem do Lhoty) 23. 4. 2019 31. 5. 2019 PORR

Stoka C4 – ulice Konzumní – 30. 4. 2019 Stavmonta

Stoka C4 -1,2,3 – ulice Na Plzeňce – 30. 4. 2019 Stavmonta

Stoka C, výtlak V2 – Pod Dubovkou – 30. 4. 2019 Stavmonta

Stoka C5 – Na Plzeňce, Ke Hřišti – 30. 4. 2019 Stavmonta

(top)

autor: Bc. Zdeňka Hončarová


