
1. ROČNÍK – ZÁŘÍ 2019

LHOTAK
Výstavba kanalizace Vážení sousedé, 

milí Lhoťáci,
jak jistě víte, byl již opraven pře-
jezd v ulici Dobřanská a blíží se  
dokončení kruhového objezdu 
na Valše. Komunikace ve Lhotě 
zůstávají do realizace přípojek 
ve provizorním stavu, prosíme 
Vás tímto o trpělivost.

Nejbližší akce
28. 9. 2019 od 17:00
Plzeňské ohýnky

5. 10. 2019 od 15:00
Drakiáda

1. 11. 2019
Lampionový průvod

Do dnešního dne bylo ve Lhotě položeno 
cca 6600 délkových metrů potrubí kanali-
zace. Zbývá dodělat 2200 metrů a samo-
zřejmě přípojky. Aktuálně se začíná praco-
vat na přípojkách. Harmonogram prací je 
součástí tohoto vydání. Často jsme dota-
zováni na dořešení hlavního tahu Lhotou, 
tedy ulice K Sinoru. Na dokončení hlavního 
řadu se pracuje. Součástí celé stavby jsou 
i přípojky, které jsou vyvedeny z hlavního 
řadu na hranu komunikace, aby se mohly 
jednotlivé nemovitosti připojit. Z důvodu 
náročnosti a počtu přípojek a také kvů-
li tomu, že se jedná o hlavní tah a není 
možné přípojky budovat za plného (či jen 
částečně omezeného provozu) budou pří-
pojky budovány na jaře příštího roku (bře-
zen – duben) s tím, že ihned po dokončení 
bude také řešen konečný povrch. S největ-

ší pravděpodobností dojde k uzavření celé 
komunikace pro projíždějící vozidla, tzn. že 
kolem Lhoty bude po určitou dobu objížď-
ka.
UPOZORNĚNÍ pro občany, kteří ještě 
nemají vodovodní přípojku a rádi by si 
ji v blízké době vybudovali. Vzhledem 
k tomu, že po vybudování přípojek, obno-
vení povrchů a kolaudaci celé stavby, na 
kterou jsou použity i prostředky z dotace 
OPŽP, nebude možné po dobu 5 let vstu-
povat do vozovky, žádáme všechny obča-
ny, kteří již mají výstavbu vodovodní pří-
pojky v jednání či se na ni připravují, aby 
co nejrychleji vše uskutečnili, protože po 
vybudování konečných povrchů vám vstup 
do komunikací nebude z důvodu záruky na 
stavbu vstup po dobu 5 let umožněn.

Autor: Zdeňka Hončarová
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Vážení občané,
žádáme Vás, aby veškerý odpad 
(mimo komunálního odpadu, te-
levizorů, ledniček, sporáků, mo-
nitorů) byl odkládán v uvede-
nou dobu (út a pá 15:30 – 17:30 
hod.) na místo k tomu určené 
a tím je sběrné místo u budovy 
úřadu městského obvodu. 

Pokud tak nečiníte, vytváříte tím 
černé skládky a dopouštíte se 
přestupku. Ve správním řízení 
Vám může být uložena pokuta 
až do výše 50 tisíc korun.

Sběrné místo u budovy úřadu 
včetně kontejnerů na parkovišti 
je pod kamerovým systémem 
a lze tak dohledat případné oso-
by a řešit vzniklou situaci.

Děkujeme

Příští číslo 30. 11. 2019 
uzávěrka 23. 11. 2019

“Ohledně uvedené křižovatky se jedná o klasický kříž, tedy před-
nost má vozidlo vyjíždějící od benzínové pumpy před odbočujícím 
vozidlem z ul. Dobřanská (tento postoj je podložen i přezkumném 
řízením, které v této křižovatce proběhlo).
Zákon o  pozemních komunikacích (zákon číslo 13/1997 Sb.) 
v  žádném ze svých ustanovení taxativně nestanoví, že výjezd 
z čerpací stanice pohonných hmot je účelovou komunikací. Jako 
účelovou komunikaci definuje pozemní komunikaci, která slouží 
ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto 
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními po-
zemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských 
a lesních pozemků. Ani zákon o pozemních komunikacích nedává 
obecnou odpověď na to, o  jakou kategorii komunikace se může 
jednat.
Jak tedy má být pohlíženo na průjezd tohoto konkrétního křížení 
komunikací, bezkolizní projetí? Je třeba uplatnit princip subjektiv-
ního vnímání charakteru pozemní komunikace, tj. z pohledu kaž-
dého běžného řidiče – účastníka silničního provozu. Této vnímané 
situaci se musí každý účastník silničního provozu přizpůsobit. Co 
je na první pohled patrné? Šířka obou vedlejších větví křížení jsou 

Zeptali jsme se za Vás na plzeňském dopravním inspektorátu, jak se správně chovat při vyjíždění od čerpací stanice “u Darebá-
ka” a komu naopak dát přednost, při cestě ze Lhoty, zejména, pokud odbočuje vlevo na Borská pole, dle nákresu na obrázku. Níže 
citujeme odpověď por. Jurečka z městského ředitelství policie Plzeň:

Jak již bylo avizováno dříve, spolu s modernizací 
dětského hřiště na návsi dojde i k jeho oplocení. 
Toto oplocení bude nízké tak, aby ho dospělá oso-
ba mohla překročit.
Omezíme tím výskyt psých výkalů v dopadovách 
plochách a zároveň snížíme riziko vyběhnutí dětí 
do silnice. Dalším efektem je i jasné vymezení 
prostoru hřiště a tedy i platnosti jeho pravidel,
jako jsou například zákaz kouření a pohyb zví-
řat. Přiložené obrázky jsou pouze informativní. 
Přesná podoba a rozsah oplocení budou ještě 
upřesňovány při jednání zastupitelstva v pondělí 
16.9.2019.

Autor: Jan Novák

Jak na “darebáka” ?

Chystané oplocení dětského hřiště

shodně označeny dopravní značkou, která se na křižovatkách pou-
žívá pro vedlejší pozemní komunikace. Rovněž šířka obou vyústění 
je stejná. Dále ani na jedné komunikaci není provedeno výškové 
oddělení od vozovky ulice Univerzitní. Není zde jakéhokoliv subjek-
tivně vnímaného vodítka pro to, aby bylo možné nezpochybnitelně 
určit výjezd z  čerpací stanice jako výjezd nižší kategorie, než je 
rameno křižovatky ulice Dobřanské. Například zúžený jízdní kori-
dor, výškové oddělení nebo diametrálně odlišný povrch vozovky. 
K učinění závěru o tom, že výjezd z této konkrétní čerpací stanice 
je vyústění účelové komunikace nepostačí pouhý fakt, že se zde 
vyjíždí od čerpací stanice. Uzavíráme, že místo má jednoznačně 
vnímaný charakter křižovatky a  jako na takové by se měl každý 
účastník silničního provozu chovat.
Obecně lze stanovit že každé rameno, které není jednoznačně ur-
čeno stavebně (obruba , nebo oplocení vjezdová brána atd.) lze 
brát za klasickou křižovatku, protože účastník (z  ul. Dobřanská 
nebo jiného místa) nemůže poznat zda uvedené rameno nepokra-
čuje někam dál a že obsluhuje pouze benzínovou pumpu.”

Autor: Ondřej Topinka
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Nová lávka a cyklotrasa do Lhoty

Dobrá zpráva pro všechny, kteří se po oko-
lí Lhoty rádi pohybují pěšky nebo na kole. 
V těchto týdnech se dokončuje nová lávka 
pro pěší a cyklisty přes začátek přehrady 
v Liticích. Lávka (s parametry menšího 
mostu) vzniká kousek nad litickým jezem, 
vedle fotbalového hřiště. Už teď její mod-
rá konstrukce mezi stromy prosvítá až na 
silnici. Plánovaný termín dokončení je říjen 
2019.
Nová lávka má význam i pro Lhoťáky, pro-
tože vytvoří další novou trasu do Lhoty 
a umožní cesty lépe kombinovat. Vyjít či 
vyjet si budeme moci třeba lesní cestou 
přes Valchu a most přes koleje až k přehra-
dě, zpátky se nově vrátíme přes novou láv-
ku u litického jezu a podél břehu Radbuzy 
nebo přes Dubovou horu až ke lhotské láv-
ce Járy Cimrmana. V loňském roce navíc 
přibyl chodník podél silnice Valcha-Litice, 
takže už nemusíme ani kousek po silnici.
Jde o poslední lávku z projektu Greenways 
– sportovně rekreačních tras v údolích 
plzeňských řek. Její realizaci se podařilo 
prosadit i kvůli chystané rekonstrukci sil-
ničního mostu u Litic, kousek vedle nové 
lávky. Rekonstrukce by měla probíhat 
v roce 2020 po dobu cca půl roku a počítá 

Harmonogram výkopových prací

Jak na půjčky a jak řešit dluhy?
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor?
Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, jakprezitdluhy.cz, který srovnává jed-
notlivé legální poskytovatele, které mají povolení České národní banky.
Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci?
Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené dluhové poradny popř. zavolejte na 
Help linku (pondělí-čtvrtek, 9-16 hod.) +420 774 392 950. Na lince je k dispozici 
dluhový poradce. 
Máte exekuci?
Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí 
smlouvy. Na dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákonných 
exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení 
exekuce.

Autor: Člověk v tísni, o.p.s.

Září
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Říjen
Přípojky Stoka A Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přípojky Stoka C1 Přípojky Stoka C2-1
Přípojky Stoka C3-3 Stoka C2
Přípojky Stoka C3-1 Přípojky Stoka C4
Přípojky Stoka C3 Přípojky Stoka C4-1
Stoka C2 Přípojky Stoka C4-2
StokaC2-1 Přípojky Stoka C4-3
Přípojky Stoka C2 Přípojky Stoka C
Přípojky Stoka C2-1 Stoka E3
Stoka E Stoka B1
Stoka E1 Stoka B od B19
Stoka G Přípojky stoka E3 - (krátké)
Přípojky stoka E - (krátké) Stoka B od B2

Listopad Prosinec
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přípojky Stoka C Přípojky Stoka C
PřípojkyStoka C7 Úklidové práce
Přípojky Stoka C5 Stoka B1-1
Přípojky Stoka C6 Stoka B1-2
Přípojky Stoka C2,C2-1 Stoka B od B19
Stoka D Stoka B od B2
Stoka D1 Zimní odstávka
Stoka B1
Stoka B1-1
Stoka B od B2

Září
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Říjen
Přípojky Stoka A Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přípojky Stoka C1 Přípojky Stoka C2-1
Přípojky Stoka C3-3 Stoka C2
Přípojky Stoka C3-1 Přípojky Stoka C4
Přípojky Stoka C3 Přípojky Stoka C4-1
Stoka C2 Přípojky Stoka C4-2
StokaC2-1 Přípojky Stoka C4-3
Přípojky Stoka C2 Přípojky Stoka C
Přípojky Stoka C2-1 Stoka E3
Stoka E Stoka B1
Stoka E1 Stoka B od B19
Stoka G Přípojky stoka E3 - (krátké)
Přípojky stoka E - (krátké) Stoka B od B2

Listopad Prosinec
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Přípojky Stoka C Přípojky Stoka C
PřípojkyStoka C7 Úklidové práce
Přípojky Stoka C5 Stoka B1-1
Přípojky Stoka C6 Stoka B1-2
Přípojky Stoka C2,C2-1 Stoka B od B19
Stoka D Stoka B od B2
Stoka D1 Zimní odstávka
Stoka B1
Stoka B1-1
Stoka B od B2

Upozornění pro 
všechny subjekty 
které budou žádat 
MO Plzeň 10 
o dotaci
Z důvodu sjednocení žádostí 
o dotace bude pravděpodobně 
nastaven jednotný pokyn pro 
podávání těchto žádostí. Jed-
ná se pouze o formální ucelení 
celého procesu žádání, schvalo-
vání a poskytování dotací z roz-
počtu MO Plzeň 10. V případě 
potřeby Vám bude jakýkoliv za-
stupitel nápomocen.

Plzeňské ohýnky 
aneb Kouzla 
v oblacích 2019
I letos se v prostoru Škodalan-
du u Borské přehrady odehrají 
Plzeňské ohýnky. Termín koná-
ní je 28.9.2019. A i tentokrát če-
kají dopravu omezení v podobě 
částečné uzavírky a objízdné 
trasy. Letos bude doprava ply-
nulá směrem do Plzně, směrem 
z Plzně budou muset všechna 
vozidla jet po objízdné trase. 
Toto omezení by mělo trvat 
v den konání od 17 do 23 hodin.

Autor: Zdeňka Hončarová

Příkopy K Sinoru 
a Novoveská
Příkopy podél komunikací 
slouží k odvodnění těchto 
zpevněných ploch a vzhledem 
k neexistenci dešťové kanali-
zace je velmi důležité, aby byla 
zachována jejich průchodnost. 
Bohužel jsou stále více a více 
používány k jiným účelům a to 
například k odkládání biood-
padu (trávy). Tyto příkopy jsou 
součástí komunikací, které jsou 
majetkem Plzeňského kraje 
a jejich správu vykonává Správa 
a údržba silnic Plzeňského kra-
je. Kontrolu příkopů vykonává 
i strážnice Městské policie a na 
základě zjištěných informací 
a podnětů od občanů budeme 
vše předávat správci komuni-
kací, aby vše řešil s těmi, kteří 
tento nepořádek tvoří.

Pozvánka na ZMO 
dne 16. 9. 2019 
od 17:30

Program

1. Zahájení, zapisovatel, náv. 
komise, ověřitelé

2. Zpráva starostky
3. Rozbor hospodaření 

1-7/2019
4. Rozpočtová opatření
5. Navýšení počtu úředníků
6. Změna účelu dotace – Pro 

rozvoj Lhoty
7. Navýšení provozního pří-

spěvku MŠ
8. Statut města Plzně
9. Návrh OZV – komunální 

odpad
10. Výkup sloupu – pozemek 

p.č.618/158
11. Komise k 700.výročí
12. Kontrola plnění usnesení
13. Různé
14. Závěr

Do Lhoty na kole

s uzavírkou mostu pro veškerou dopravu. 
Nová lávka po tu dobu bude jedinou alter-
nativou, jak řeku z Litické strany překonat.

Autor, foto: Tomáš Halada 
Mapy: Open Street Maps
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Hončarová Zdeňka, Novák Jan, 
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