
4. ROČNÍK – 2022 – ZÁŘÍ

Program ZMO 
12. 9. 2022, 17:30

1. Zahájení, zapisovatel, 
návrh komise, ověřitelé,

2. zpráva starostky,

3. rozbor hospodaření,

4. rozpočtová opatření,

5. statut města Plzně,

6. rozšíření otevírací doby 
– sběrné místo,

7. oprava povrchu – Za 
Lesem,

8. stanovisko k zástavbě 
na pozemku 618/149,

9. průmyslová zóna Líně,

10. vyúčtování energií za 
rok 2021 – sokolovna,

11. dotace na rok 2022 – 
Pro rozvoj Lhoty,

12. dotace na rok 2022 – 
Cesta k remízku,

13. pProdej částí pozemků 
– 437/1, 437/34,

14. kontrola plnění 
usnesení,

15. různé,

16. závěr.

Volby do zastupitelstev obcí pro volební období 2022-2026 byly vyhlášeny na 23. a 24. 
září letošního roku. V první den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 
hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin. 

Protože Plzeň je územně členěným statutárním městem, bude se volit jak do Zastupitel-
stva města Plzně, tak do zastupitelstev městských obvodů. Hlasovací lístek pro volby do 
Zastupitelstva města Plzně bude odlišen barevným tmavě červeným pruhem. Oba hlaso-
vací lístky se vkládají společně do jedné úřední obálky, kterou volič obdrží od komise ve 
volební místnosti.

Tyto volby mají oproti ostatním volbám několik specifik. Především jde o jediné volby, 
kde je možno hlasovat pro kandidáty více volebních stran (volební stranou podle zákona 
mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozasta-
vena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů). Hlasovací lístek je nut-
né upravit jedním z uvedených způsobů:

1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2.  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3.  Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Plzeň 10 – Lhota se bude letos volit 9 
členů. 

ÚNOR

26. 2.  Masopust

BŘEZEN

5. 3.  Fitness den
12. 3.  Maškarní bál, Vynášení Morany
19. 3.  Josefofský bál

DUBEN

13. 4.  Divadlo – Zach, Nováková
14. 4.  Dětské odpoledne v Sokolovně
30. 4.  Májka

KVĚTEN

28. 5.  Den Lhoty

ČERVEN

4. 6.     Den dětí
18. 6.     Lhotský kotlík
22.–23. 6.  Svalmánie

ČERVENEC

17. 7.     Anenská pouť
18.–22. 7. Příměstský tábor
×        Sportovní kemp

SRPEN

×       Sportovní kemp
6. 8.    Hokra Cup
8.–12. 8. Příměstský tábor

ZÁŘÍ

3. 9.  Hurá do školy
10. 9.  Benátská noc
17. 9.  Česnekiáda 2. ročník

ŘÍJEN

8. 10.   Drakiáda
29. 10.  Dlabání dýní

LISTOPAD

5. 11.   Lampiónový průvod
6. 11.   Dušičková dětská párty
12. 11.  Svatomartinský bál
13. 11.  Svatý Martin
26. 11.  Rozsvěcení betléma, stromečku

PROSINEC

3. 12.   Mikulášská nadílka
18. 12.  Vánoční zpívání
31. 12.  Dětský silvestr

Kalendář kulturních akcí  
ve Lhotě 2022

Děkujeme všem autorům 
za jejich příspěvky.

Volby do zastupitelstev obcí

MO Plzeň 10 - Lhota vás zve na 
podzimní výlet do Tábora a okolí
V sobotu 17. září – Program:

• 7:00 – odjezd od transformátoru 

• 9:30 – hrad Kotnov a Bechyňská brána (vstupné 60Kč)

• 12:00 – společný oběd - Bečvárna

• 14:00 – Muzeum čokolády a marcipánu (vstupné 150/140 Kč) 
dle času rozhledna Hýlačka

Přihlášky přijímá ÚMO Plzeň 10, kancelář č.3 (č.4) pondělí a středa, 
8 - 17 hod. Jízdné 100 Kč, důchodci a děti 70 Kč.



Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a znovu budeme stát před volebními urnami a volit 
své zástupce do komunální politiky. Jako zastupitelé Městského obvodu Plzeň 
10 – Lhota považujeme za důležité shrnout, co se povedlo, ale i to, co nás tíží 
a čeká na dořešení.

Co bychom na začátku chtěli zmínit je fakt, který si mnoho z vás stále neuvě-
domuje, který ale velmi ovlivňuje fungování našeho obvodu. Městský obvod Pl-
zeň 10 – Lhota je desátým obvodem statutárně členěného města Plzně. Jsme 
rozlohou nejmenším obvodem, co do obyvatel jsme na osmém místě z deseti. 
Ani jeden z obvodů nemá právní subjektivitu a jediným subjektem s právním do-
padem, je město Plzeň. Jedním z hlavních dokumentů, kterým se musíme řídit, 
kromě zákona o obcích, je Statut města Plzně, který vymezuje naše pravomoci 
a povinnosti. Městské obvody nemohou vydávat vyhlášky, nemohou si brát úvěry 
či půjčky, nemohou prodávat či nakupovat nemovitý majetek. Fungujeme jako 
správci majetku města a to jen nám svěřeného do správy Statutem. Takže napří-
klad komunikace má ve správě Správa veřejného statku. Takže pokud je potřeba 
cokoliv řešit, musíme se nejdříve obrátit na ně. Nejednáme schválně pomalu či 
nemáme tendenci věci neřešit. Naopak, zabýváme se každým vaším podnětem, 
jen to často nejde řešit tak rychle, jak bychom všichni chtěli.

Počet členů Zastupitelstva města Plzně je 47, do Zastupitelstva Městského ob-
vodu Plzeň 10 -Lhota se bude letos volit 9 členů. 

Voličem pro volby v MO Plzeň 10-Lhota je státní občan ČR, který nejpozději 24. 
září 2022 dovrší 18 let a má v MO Plzeň 10-Lhota trvalý pobyt nebo občan jiného 
členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v MO Plzeň 
10-Lhota trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů.

Není možné hlasovat v jiném volebním okrsku než v místně příslušném. Proto 
také pro volby do zastupitelstev obcí nelze požádat o vydání voličského průkazu. 
Volební místnost pro Městský obvod plzeň 10-Lhota (volební okrsek 1001) se 
nachází na Úřadě městského obvodu v přízemí v místnosti č. 1. Volič, který ze 
zdravotních důvodů se nebude moci dostavit do volební místnosti, může požádat 
ÚMO, a v den voleb také volební komisi, o možnost volby doma a dva členové 
okrskové volební komise se za ním během voleb dostaví s přenosnou hlasovací 
urnou. I to je možné ale jen v rámci území MO Plzeň 10-Lhota. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrze-
ním o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno. Každý volič hlasuje samostatně, zastoupení není přípustné.

Co jsme zahájili a dokončili
• dokončili jsme výstavbu 1.etapy kanalizace – 180mil. Kč

• doprojektovali a zahájili výstavbu 2.etapy kanalizace a vodovodu – 24 mil. Kč

• vystavěli obě etapy sokolovny a tělocvičny – 50 mil. Kč

• dokončili projekt nové komunikace Za Lesem včetně územního rozhodnutí

• dokončili jsme projektové dokumentace včetně stavebních povolení na splaškovou 
kanalizaci na Remízku a ve zbytku Polívkova

• WIFI4U – zavedli jsme zdarma WIFI na několika veřejných místech 

• převzali jsme a upravili pro své potřeby rezervační systém na svoz odpadních vod, 
obvod finančně přispívá občanům s trvalým bydlištěm v MO na tyto svozy

Co připravujeme
• SVS MP přislíbilo na konci letošního roku vybudovat veřejné osvětlení v ulicích Na 

Dolíkách, Mátová, Meduňková, Cedrová

• požádali jsme o stavební povolení na novou budovu mateřské školy pro 48 dětí, 
součástí projektu je i spolková budova, na financování stavby MŠ řešíme evropské 
dotace, financování spolkové budovy zatím nemáme dořešené

• projektujeme rekreační území v lokalitě u jezu, počítáme s realizací po získání územ-
ního rozhodnutí

• sháníme finanční prostředky na prodloužení vodovodu do Lhoty – máme stavební 
povolení

• sháníme finanční prostředky na chodník Novoveská – máme stavební povolení

• ve spolupráci se SVS MP projektujeme chodník do ulice Na Dolíkách, nové nástupní 
a výstupní zastávky u stávající konečné včetně chodníku a páteřní části dešťové 
kanalizace

•  Plzeňský kraj pokračuje projektovou dokumentací pro stavební povolení v našem 
projektu komunikace Za Lesem, kde vzniknou nové zastávky MHD, chodníky, veřejné 
osvětlení a vjezdová brána – zpomalovací prvek

• dále také SÚS PK vybuduje na podzim letošního roku vjezdovou bránu od Dobřan, 
součástí projektu je také posunutí hranice města.

• 

Co nás tíží
• stop stav na vodovodní přípojky, je nutná výstavba vodárenského souboru Litice pro 

pokrytí veškeré potřeby vody ve Lhotě a celé jižní části Plzně

• dořešení majetkových vztahů pro zahájení projekčních prací pro další hřiště ve Lhotě

• rychlost projíždějících aut – z důvodu nedostatečné technické a technologické vyba-
venosti jsme nevyřešili radar průběžného měření rychlosti vozidel

• dešťová kanalizace – nově město Plzeň pohlíží na řešení této problematiky z odlišné-
ho pohledu, a proto je nutné upravit již stávající projekt

• převzetí infrastruktury do majetku města od soukromých investorů a osob

Je možné na zahradách spalovat větve 
a listí?
Pokud se jedná pouze o suchou trávu a větve, můžete je na své zahradě bez obav spálit. 
Měli byste však dbát na to, aby palivo bylo skutečně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, 
aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno ohniště se zapáleným vlh-
kým listím dokáže snadno zahalit kouřem polovinu ulice. 

Doporučujeme ale každému brát ohled na požární bezpečnost. Při velkém suchu nebo za 
silného větru raději oheň vůbec nerozdělávejte. Kromě toho může být v létě v období sucha 
kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru volné rozdělávání ohně skutečně zakázáno. 

O tom, zda byl takovýto dočasný zákaz vydán, můžete získat informace u hasičského zá-
chranného sboru.

Hasičský záchranný sbor je vhodné také informovat v p¬řípadě spalování většího množství 
rostlinných zbytků, aby jeho hlídka nemusela zbytečně vyjíždět k falešným poplachům.

Pokud se již rozhodnete pro pálení povolených suchých rostlinných materiálů, vždy také 
dobře zvažte povětrnostní podmínky a buďte ohleduplní ke svým sousedům a ostatním 
lidem, kteří spolu s vámi žijí v obci. Vzájemným pochopením jednoho k druhému vytváříme 
dobré vztahy a tím také dobré klima.

GIGAFACTORY
V posledních týdnech se na mne obracíte s jedním pro nás velmi zásadním problémem, a 
tím je v současné době velmi zmiňovaná továrna na výrobu baterií do elektromobilů giga-
factory v místě letiště Líně a její dopad na náš městský obvod.

Lhota je - podobně jako Dobřany, Zbůch a další obce kolem - zásadně proti uvažovaným 
návrhům jako je Plzeňským krajem plánovaná stavba ubytoven tady v blízkosti, stavba dál-
ničního sjezdu mezi Novou Vsí a Lhotou nebo zvětšení plochy celé chystané průmyslové 
zóny a podobně to vidí i někteří představitelé Plzně, kteří v tomto duchu vystupují jednotně 
s okolními obcemi.

Jsou tři zásadní informace v tomto směru, které je nutné zmínit.

Za prvé - kromě České republiky se, co se týče gigafactory, řeší také možnost výstavby v 
Polsku a Maďarsku. A zatím o tom, v jaké zemi to bude, rozhodnuto nebylo.

Za druhé – v projektu, jehož součástí by měla být gigafactory, nejde jen o tuto továrnu. 
Projekt, jehož studii zadal před pár lety Plzeňský kraj, zahrnuje také vědeckotechnický park, 
univerzitní kampus a další prvky, které by měly efektivně využít prostor dnešního letiště. Je 
důležité zmínit, že velká část pozemků je v majetku státu, což je velmi podstatné. A také 
fakt, že již více než deset let trvá soudní spor, který má stát s nájemcem těchto pozemků.

Za třetí - mluví se o 4 až 5 tisících zaměstnancích, pro které by se měly ve Lhotě za záložní 
dráhou vybudovat ubytovny. Územní plán města Plzně s takovým záměrem nepočítá (a 
nejen Plzně, ani Nové Vsi), proto by nejdříve muselo dojít ke spoustě kroků, které by toto 
umožnily.

Pravdou je, že nemáme my, ani sousední obce dostatek informací. Kraj ani vláda podrob-
nosti obcím neposkytly. Na druhou stranu, pokud k tomuto záměru opravdu dojde, pak s 
námi ale bude nutné mluvit, protože sousední obce i město Plzeň zde vlastní pozemky, a 
bez nich to nepůjde.

Nikdo z nás tu nechce mít ubytovny, ani sjezd z dálnice přímo do středu našeho obvodu. 
Ono to hezky vypadá na papíře, ale realita je věc druhá...

Zdenka Hončarová 
starostka MO Plzeň 10 – Lhota


