
3. ROČNÍK – 2021 – ČERVENZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10 – LHOTA

Program ZMO 
28. 6. 2021, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. dopravně-bezpečnostní 
studie,

4. rozbor hospodaření 
1-4/2021,

5. rozpočtové opatření,

6. vyúčtování energií za 
rok 2020 - sokolovna,

7. dotace na rok 2021 – 
HOKRA LHOTA,

8. dotace na rok 2021 – TJ 
Sokol Lhota,

9. revokace usnesení – 
24/2021 a 32/2020,

10. nájem budovy K Sinoru 
37,

11. novela OZV – nakládání 
s odpady,

12. novela OZV – místní 
poplatek,

13. směna a prodej 
pozemků – 437/1, 
437/34,

14. prodej části pozemku – 
714/16,

15. nájem části pozemků – 
781/50, 781/85,

16. pracovník pro veřejné 
práce a úklid,

17. vyúčtování dotací za rok 
2020,

18. kontrola plnění 
usnesení,

19. informační zpráva 
– kontrola výkonu 
samostatné působnosti

20. různé,

21. závěr.

Nové ceny vývozu odp. vod
Od 1. 7. 2021 dojde ke změnám v rezervačním systému svozu odpadních vod a také ve vy-
plácení příspěvků na svoz odpadních vod, které se dotknou všech, kteří nejsou připojeni 
na kanalizační řad. Město Plzeň rozhodlo, že nebude pokračovat ve vyplácení příspěvků 
z důvodu vybudování kanalizačních stok ve velké části našeho obvodu. Pro nás všechny 
by to znamenalo, že budeme svážet odpadní vody za plnou cenu, tak jak to dodnes musí 
dělat i jiní občané města Plzně, kteří žijí tam, kde město Plzeň ještě tuto infrastruktu-
ru nevybudovalo. Nikdo z nich také nedostával a ani nedostává jakékoliv příspěvky na 
svoz odpadních vod. Občané Lhoty tuto možnost dostali díky slibu města v přístupové 
smlouvě z roku 2002, kde se město Plzeň zavázalo k vybudování kanalizace dle platného 
územního rozhodnutí. K tomu ale nedošlo a město začalo projektovat nový projekt. Ten 
získal stavební povolení až v roce 2013 a od té doby se hledaly finanční prostředky, které 
byly velmi vysoké a trvalo to velmi dlouho. Tento projekt ale nezahrnoval všechny ulice, 
které byly součástí původního projektu obce Lhota u Dobřan, a to z důvodu soukromého 
vlastnictví těchto komunikací.

Dnes už máme páteřní řad vybudovaný. V době, kdy se budoval, městský obvod zadal 
projekty na dořešení dalších ulic, tyto projekty získaly stavební povolení a v letošním roce 
by měla být zahájena další etapa výstavby, a to v ulicích nebo jejich částech Za Lesem, 
K Jezírku, Ke Křížku, Na Blatech, Cedrová, Mátová. I dále se řeší projektová dokumentace 
na další části Lhoty – ulice K Remízku, Na Dolíkách, zbytkové části ulic Cedrová, Mátová, 
Meduňková.

Zastupitelstvo našeho obvodu se pokusilo zvrátit rozhodnutí vedení města ohledně vy-
plácení příspěvků, bohužel nebylo úspěšné. Proto se rozhodlo, že bude občanům obvodu 
na svoz přispívat. Naše možnosti jsou ale velmi omezené, proto jsme se jednohlasně 
dohodli na podmínkách, které je nutné splnit, aby vám byl příspěvek přiznán. Podmínky 
jsou tři: 1) trvalé bydliště žadatele v MO Plzeň 10 – Lhota, 2) objekt nelze napojit na ka-
nalizaci, 3) svoz je objednán přes rezervační systém obvodu. Výše příspěvku je 40,- Kč 
za 1m3 odpadních vod. Zda máte nárok na dotaci dle výše uvedených podmínek si prosím 
zkontrolujte po přihlášení ve stávajícím i novém systému. Pokud shledáte údaj chybným, 
prosím kontaktujte p. Hončarovou: honcarovaz@plzen.eu.

Nový rezervační systém bude již ve správě našeho obvodu, stejně tak procesování plateb 
a schválených dotací, čímž ušetříme dosud účtovaný administrační poplatek. Navíc bude 
umožňovat tzv. sdílený vývoz, tedy pokud je kapacita jímky nebo septiku občana menší, 
než kapacita přepravního vozidla, lze na stejný termín objednat další svoz u jiného obča-
na. Podmínkou je, že dané vozidlo a vývozce tuto službu umožní (zejména z kapacitních 
důvodů). Cena za svoz se skládá z dopravy, manipulace a likvidace OV. V případě sdíle-
ného svozu se bude počítat polovina ceny dopravy a tedy lze takto ušetřit průměrně 400 
Kč (dle ceny dopravce). Cena za dopravu se samozřejmě dělí, až při rezervaci druhého 
klienta na stejný časový úsek a dopravce. Orientační kalkulace vývozu uvádíme v tabulce 
na další straně.

Ostatní funkce systému budou pro občany zachovány ve stávajícím rozsahu, tedy mož-
nost úpravy údajů, kontaktu, vytvoření rezervace a jejího storna. Navíc jsou přidány sta-
tistické přehledy, informace o nejbližším vývozu a aktuální informace, týkající se vývozo-
vého systému (výluky dopravců, změny v systému atd.).

Připravujeme i možnost „před rezervace“ (urgentní rezervace), kde se občan zařadí „do 
fronty“ a  v případě uvolněného termínu se mu odešle informace o možnosti rezervace. 
Tím odpadne nutnost sledování kapacity systému. Další funkce budou přibývat dle po-
třeby. Autor: Hončorová, Topinka;

Investice do 
vodovodu
Jak už jsme vás informovali, 
v létě začne další etapa výstav-
by kanalizace v našem obvodu. 
V rámci projektů obvod dopro-
jektoval a také získal stavební 
povolení na vodovodní řad, a to 
v ulicích Na Blatech a K Jezírku 
– Nad Osadou. Společnost Vo-
dárna Plzeň se rozhodla zreali-
zovat výstavbu těchto vodovo-
dů ze svého rozpočtu. Znamená 
to tedy, že v těchto ulicích dojde 
k výstavbě jak kanalizačního, 
tak vodovodního řadu v právě 
se rozbíhající etapě výstavby 
kanalizace.

Pan Charvát 
nebude v červenci 
vyvážet odp. vody
Vývozce odpadních vod, pan 
Charvát, nebude z technických 
důvodů v měsíci červenci vyvá-
žet odpadní vody až do odvo-
lání. Důvodem je nutná údržba 
vozového parku. Děkujeme za 
pochopení.

Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“ už má prvních 40 
registrovaných umělců. Registrace pro výtvarníky, galerie 
a výtvarné školy je do 31. 7. 2021

O víkendu 25. a 26. září 2021 proběhne už 6. ročník tohoto svátku tvořivosti v Plzni 
a okolí. Široké veřejnosti se opět budou věnovat výtvarníci ve svých ateliérech, ga-
leristé otevřou ZDARMA dveře výstavních síní, výtvarné školy připraví ukázky prací 
a workshopy. I na dalších místech se bude tvořit, hrát a poznávat umění z různých 
stran. 

„Všichni kulturní aktéři prožívají těžké období, proto jsme rádi, že Víkend otevřených 
ateliérů může přinést výtvarníkům propagaci zdarma,“ říká Jana Brabcová, autorka 
myšlenky a jednatelka společnosti Grafia, která akci organizuje. Výhodou této akce 
je, že množství návštěvníků je rozprostřeno na velkém počtu míst, tedy se většinou 
nepotká současně více než 30 osob. „Pro výtvarníky to znamená možnost představit 
svou tvorbu, ukázat, jak dílo vzniká a dát návštěvníkům šanci si některé postupy vy-
zkoušet. Návštěvníci také oceňují možnost koupit dílo přímo od umělce - třeba jako 
vánoční dárek s příběhem.“

Loni se akce zúčastnilo 151 vystavujících výtvarníků, v mapě akce bylo 61 zastávek 
s uměním a organizátoři spočítali cca 5000 návštěvníků.

V tuto chvíli se již registrují výtvarníci z celého Plzeňského kraje, od členů Unie výtvar-
ných umělců až po ty nejmladší na startu výtvarné dráhy. Příležitost je otevřena i těm, 
kdo se uměním nezabývají profesionálně, jako každým rokem organizátoři nabídnou 
improvizované výstavní prostory zdarma.

Proto zveme všechny výtvarníky, galerie, výtvarné školy a další podobné  instituce, 
kde umění  vzniká nebo se vystavuje, k aktivní účasti na Víkendu otevřených ateliérů! 

Registrace je otevřena do 31. 7. 2021, dřívější registrace znamená okamžitou propa-
gaci na webu www.otevreneATELIERY.cz.

Co účast pro výtvarníky znamená?
Otevřít své dveře ZDARMA pro návštěvníky 25. - 26. 9. 2021 od 14 do 20 hod (ideálně 
oba dny) a předvést jim svou tvorbu, případně připravit malý workshop či možnost 
tvořit (vstup na workshop musí být zdarma, materiál pro tvorbu si mohou účastníci 
zaplatit).

Co tím výtvarníci získají?
Propagaci v mapě ateliérů, na webu, Facebooku, 
Instagramu a v dalších médiích, nové známé, pří-
znivce a možná i kupující.

Platí se něco?
V základní verzi registrace je prezentace 
ZDARMA, je možno si připlatit za zveřejnění větší-
ho množství informací či inzerátu v mapě.

Co když výtvarník nemá ateliér, ale chce se prezentovat?
Nevadí, máme improvizované výstavní prostory. Nebojte se ale pozvat své návštěvní-
ky třeba do garáže, kuchyně nebo do stodoly, důležité je autentické setkání s autorem!

„Těšíme se na letošní 6. ročník, věříme, že společně Plzeňáky odtrhneme od mobilů 
a sociálních sítích a přimějeme je k vnímání krásy, umění a k smysluplnému trávení 
volného času. Myslím, že tento rok po nucené izolaci a internetové komunikaci si fy-
zickou tvorbu a setkání tváří v tvář opravdu užijeme. Ani covid-19 nás nezastaví!“ do-
dává Brabcová. Doporučte registraci i svým tvořícím známým a kamarádům! Úspěch 
na Víkendu otevřených ateliérů už pomohl nastartovat nejednu zajímavou výtvarnou 
kariéru.

Akce se koná za podpory města Plzně a Plzeňského kraje, městských obvodů Plzeň 
1 a Plzeň 3, Nadace 700 let města Plzně a PMDP.

Máte zájem? Registrace a více informací na: www.otevreneATELIERY.cz

Máte dotazy? Ptejte se Venduly Kracíkové, 774 484 857, kracikova@grafia.cz 
a Vlaďky Slukové, 774 484 855, slukova@grafia.cz.

Prohlédněte si videa i fotky z minulých ročníků ZDE. Letošní ročník přinese ještě více 
zastávek na mapě a nové formy tvoření! Více na www.grafia.cz.

Děkujeme autorům:

Broumský (grafika), Hončarová,  
Kralovcová, Taušl, Topinka;

mailto:honcarovaz%40plzen.eu?subject=Vyvoz%20%E2%80%93%20Chybn%C3%BD%20%C3%BAdaj
http://www.otevreneATELIERY.cz/
http://www.otevreneATELIERY.cz/
mailto:kracikova%40grafia.cz?subject=Dotaz%20%E2%80%93%20Otevrene%20ateliery
mailto:slukova%40grafia.cz?subject=Dotaz%20%E2%80%93%20Otevrene%20ateliery
http://www.otevreneateliery.cz/index.php?list=s18&language=lan1&lay=
http://www.grafia.cz


 

 

čerpaný 
objem 

Eliod 11m3 Eliod 11m3 Eliod 4m3 p. Rybka p. Rybka p. Charvát p. Charvát 
samostatně sdílený vývoz samostatně samostatně sdílený vývoz samostatně sdílený vývoz 

1 1 715 Kč 1 297 Kč 1 506 Kč 1 319 Kč 934 Kč 1 319 Kč 934 Kč 
1,5 1 714 Kč 1 296 Kč 1 505 Kč 1 318 Kč 933 Kč 1 318 Kč 933 Kč 

2 1 713 Kč 1 295 Kč 1 504 Kč 1 317 Kč 932 Kč 1 317 Kč 932 Kč 
2,5 1 712 Kč 1 294 Kč 1 503 Kč 1 316 Kč 931 Kč 1 316 Kč 931 Kč 

3 1 711 Kč 1 293 Kč 1 502 Kč 1 315 Kč 930 Kč 1 315 Kč 930 Kč 
3,5 1 710 Kč 1 292 Kč 1 501 Kč 1 314 Kč 929 Kč 1 314 Kč 929 Kč 

4 1 709 Kč 1 291 Kč 1 500 Kč 1 313 Kč 928 Kč 1 313 Kč 928 Kč 
4,5 1 709 Kč 1 291 Kč 

 
1 313 Kč 928 Kč 1 313 Kč 928 Kč 

5 1 708 Kč 1 290 Kč 
 

1 312 Kč 927 Kč 1 312 Kč 927 Kč 
5,5 1 707 Kč 1 289 Kč 

 
1 311 Kč 926 Kč 1 311 Kč 926 Kč 

6 1 706 Kč 
  

1 310 Kč 
 

1 310 Kč 
 

6,5 1 705 Kč 
  

1 309 Kč 
 

1 309 Kč 
 

7 1 704 Kč 
  

1 308 Kč 
 

1 308 Kč 
 

7,5 1 703 Kč 
  

1 307 Kč 
 

1 307 Kč 
 

8 1 702 Kč 
  

1 306 Kč 
 

1 306 Kč 
 

8,5 1 702 Kč 
  

1 306 Kč 
 

1 306 Kč 
 

9 1 701 Kč 
  

1 305 Kč 
 

1 305 Kč 
 

9,5 1 700 Kč 
  

1 304 Kč 
 

1 304 Kč 
 

10 1 699 Kč 
  

1 303 Kč 
 

1 303 Kč 
 

10,5 1 698 Kč 
  

1 302 Kč 
   

11 1 697 Kč 
  

1 301 Kč 
   

Ukončení možnosti vypouštění odpadní vody 
do kanalizace zakončené volnou kanalizační výpustí 
a doručení oznámení na 

Upozornění pro občany - stavebníky, kteří v letošním roce zrealizovali 
nebo budou realizovat kanalizační přípojky (případně jiné přípojky 
inženýrských sítí)

Na základě § 152 bodu 5) zákona 183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) je nutné ukončení 
stavby kanalizační přípojky ohlásit stavebnímu úřadu. K tomuto ohlášení je nutné přiložit „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“, který 
stavebník získá poté, co je předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby odboru informatiky, odd. geografických informačních systémů, 
Krajského úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18 v Plzni) - info na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka .

Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby přípojky) je možné objednat u některého z registrovaných 
geodetů na webu Modul ZAKÁZKA Plzeňského kraje na internetové stránce: http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka, případně u jiného geodeta, 
který se na webu Modul ZAKÁZKA zaregistruje a zpracuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s podmínkami 
DTM PK (Digitální technická mapa Plzeňského kraje).

Upozorňuji,  že povinnost doložit akceptační protokol  je  i podmínkou Dohody o  technických podmínkách, které většina stavebníků kanalizačních 
přípojek uzavírala se Správou veřejného statku města Plzně. Dohodu je třeba uzavřít vždy, když se jedná o výkop v pozemku, který je v majetku Statu-
tárního města Plzně. Dále upozorňuji, že v této smlouvě jsou i další podmínky k jejímu řádnému splnění, doporučuji pečlivé prostudování.

Omlouvám se tímto stavebníkům, kteří ohlašovali dokončení stavby a dokládali Protokol o provedení kontroly na přípojkách splaškové kanalizace od 
Vodárny, a.s. Došlo k informační nepřesnosti mezi mnou a Vodárnou, a.s. Prosím o nové ohlášení dokončení přípojky a doložení akceptačního proto-
kolu vystaveného na základě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Pro postup při realizaci ostatních přípojek inženýrských sítí (vodovod, plyn) platí stejné podmínky pro ohlášení ukončení stavby.

Autor: Kralovcová (referent odboru stavebního a dopravy, ÚMO Plzeň 10 – Lhota)

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/


Parcely označené  doručí oznámení 
o ukončení VKV k 31. 12. 2021.

Dotčené nemovitosti na 
mapě Plzeň 10 – Lhota


