
4. ROČNÍK – 2022 – PROSINECZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 10 – LHOTA

Kalendář akcí 
do konce roku

18. 12. od 15:00 Náves
Zpívání koled a hraný 
betlém

23. 12. od 15:00 Sokolovna
Vánoční turnaj v pinčesu

24. 12. od 13:00 do 16:00
Betlémské světlo v kapličce 
sv. Anny na návsi

26. 12. od 11:00 Kaplička
Vánoční mše svatá

31. 12. od 15:00 Sokolovna
Dětský Silvestr

tento krátký text je milou možností Vás poprvé všechny oslovit jako nový starosta našeho 
městského obvodu. Zářijové komunální volby přinesly některé změny a do zastupitelstva 
se dostali zástupci tří politických subjektů. S  rostoucím počtem obyvatel byl také zvolen 
vyšší počet zastupitelů, kterých je místo sedmi nově devět. Pevně věřím, že toto rozšíření 
přinese kvalitní diskuse a dobré nápady, protože všechny nás koneckonců spojuje zejména 
chuť pracovat ve prospěch Lhoty a jejích občanů. Je zcela neoddiskutovatelně na místě, 
abych zde také poděkoval mojí předchůdkyni Zdeňce Hončarové, která vedla náš obvod 
několik volebních období. Lhota se pod jejím vedením rozvíjela a řada projektů (kanalizace, 
sokolovna a mnoho dalších) reálně zlepšila a zpříjemnila život lhotských občanů.

Nové zastupitelstvo má pro nadcházející čtyři roky řadu úkolů. Chceme zejména posunout 
dobudování základní infrastruktury (kanalizace, vodovod, komunikace, chodníky apod.), 
která bohužel na řadě míst našeho obvodu stále ještě chybí. Připraven je i  projekt nové 
školky, který umožní uspokojení nároků místních občanů tak, aby nemuseli své potomky vozit 
až do Plzně. Jsem moc rád, že Lhota žije i bohatým společenským, kulturním a sportovním 
životem, proto se určitě zaměříme na to, aby tomu tak zůstalo i nadále. Vedle toho bychom 
rádi rozšířili možnosti pro trávení volného času. V neposlední řadě bude naše nové vedení 
městského obvodu čelit vzniku Gigafactory, která má vyrůst v  našem bezprostředním 
sousedství. Tato investice v tuto chvíli vzbuzuje obrovské množství otázek, které nám není 
nikdo schopen věrohodně zodpovědět. Negativní dopady podobného záměru by mohly 
mít na Lhotu až devastující vliv ať už z hlediska dopravy, bezpečnosti, nebo dalších nároků 
na infrastrukturu. Celý proces proto budeme pečlivě sledovat a apelovat na vedení města 
Plzně, aby hájilo zájmy i lhotských občanů. 

Vážení a milí sousedé, nyní se však blíží čas Vánoc, které jsou vždy příležitostí k odpočinku, 
vzájemnému potkávání a  času strávenému v  rodinném kruhu. Proto Vám přeji poklidné 
vánoční svátky, všechno nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů v pracovním i osobním 
životě a hlavně pevné zdraví. Těším se na společná setkání v roce 2023.

Váš starosta Jan Havel

Přestože rok 2022 ještě neskončil, již nyní se můžete 
těšit na spoustu zábavy, sportu a  kultury v  naší 
Lhotě v roce příštím.

LEDEN

7. 1.   Tři králové – Sokolovna
21. 1.   O smolíčkovi – Sokolovna

ÚNOR

4. 2.   Sokolský bál – Sokolovna
18. 2.  Masopust

BŘEZEN

11. 3.    Maškarní pro děti – Sokolovna
18. 3.   Burza dětského oblečení – Sokolovna
březen  Retro párty – Sokolovna

DUBEN

20. 4.  Divadlo Pluto, Blbec k večeři – Sokolovna
30. 4.  Májka – Náves

KVĚTEN

13. 5.   Lhotský kotlík – Náves
květen  Lhotská Olympiáda – Náves

ČERVEN

3. 6.   Dětský den – Náves
24. 6.  Oslavy 50 let Sokola – Hřiště a Sokolovna
30. 6.  Přivítání prázdnin – Náves

ČERVENEC

14.–21. 7.  Letní příměstský tábor – Sokolovna

SRPEN

31. 7.–4. 8.  Sportovní příměstský tábor – Sok.
5. 8.      Hokra cup – Náves
7.–11. 8.    Letní příměstský tábor – Sokolovna

ZÁŘÍ

2. 9.   Svalmánie – Hřiště umělka
9. 9.   Benátská noc – Za lávkou
září   Česnekiáda – Náves
22.9.  Vinobraní – Sokolovna

ŘÍJEN

7. 10.  Drakiáda – Za lávkou

LISTOPAD

4. 11.   Lampiónový průvod – Náves
11. 11.   Svatomartinský bál – Sokolovna
25. 11.  Rozsvícení vánočního stromečku – Náves

PROSINEC

2. 12.   Mikulášská – Sokolovna
17. 12.   Betlém – Náves
17. 12.   Vánoční koncert orchestru Ambito – Sok.
23. 11.   Vánoční ping pong turnaj – Sokolovna
31. 12.   Silvestr v Sokolovně – Sokolovna

Kalendář kulturních akcí 
v novém roce 2023

Děkujeme všem autorům.

Vážení a milí sousedé,

Pour
Féliciter
2023
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023 vám 
přeje zastupitelstvo MO Plzeň 10 – Lhota

Přijďte si vyrobit šperky, vázu nebo sochu...
 

cena 1 kurzu: 300 Kč

www.zamecek.cz
Kontakt: Jana Černá, janka.cerna@icloud.com, 777 219 104

každé úterý (v době kurzu) od 18.45 do 20.45 hodin
Dílna je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé keramiky.

otevřená keramická dílna

Muška ZUŠ Lhota, K Sinoru 68/37, Plzeň-Lhota

Cvičení pro 
seniory – Jóga

Každé pondělní dopoledne 
od 10 do 11 hod. se koná 
v Sokolovně hodina jógy 
s Libuškou. Cvičení je 
vhodné pro všechny věkové 
kategorie a je zaměřené 
především na seniory. Ti 
mají i zvýhodněné vstupné 
80 Kč. Tak se přijďte 
protáhnout.

Betlémské světlo 
a Vánoční mše

Pro  Betlémské světlo je 
možno si přijít do kapličky sv. 
Anny na návsi 24. 12. od 13 
do 16 hodin.

Vánoční mše svatá bude 26. 
12. od 11 hodin.

Plán zasedání zastupitelstva 
MO na rok 2023
Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota jsou v roce 2023 
naplánována na středy 8. února, 5. dubna, 21. června, 
13. září, 1. listopadu a 6. prosince. Od 16:30 v budově ÚMO 10.

Informační kanál obvodu
Na schůzi zastupitelstva bylo dohodnuto, že webový portál 
www.plzen-lhota.cz se stane jedním z oficiálních informačních 
kanálů našeho obvodu. Pravidelně zde budeme zveřejňovat 
důležité informace pro občany, pozvánky na akce a fotografie 
nebo informace k  plánované výstavbě a  projektech. Ve 
spolupráci s  městskou policií připravujeme pravidelnou 
rubriku a aktuální informace o dění a  řešených problémech 
v naší lokalitě.

Knihobudka 
ve Lhotě
Na konci listopadu jsme 
nechali nainstalovat první 
lhotskou knihobudku.   
Knihobudky slouží 
k bezplatnému půjčování 
a výměně knih. Můžete  sem 
nosit knížky, které chcete 
nabídnout ostatním. Každý 
si tak může přijít knihu 
vypůjčit nebo vyměnit za 
jinou. Doufáme, že vám 
bude co nejdéle sloužit!

https://www.plzen-lhota.cz/


Realizace kanalizačních 
přípojek v rámci akce 
Odkanalizování Lhoty 
I. etapa
Stavební úřad upozorňuje občany, že na základě Smlouvy 
o  spolupráci uzavřené mezi občany – vlastníky nemovitostí 
a Vodárnou Plzeň a.s. byli povinni na vlastní náklady vybudovat 
kanalizační přípojku a napojit se na kanalizační stoku nejpozději do 
30 kalendářních měsíců (2,5 roku) ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu k užívání kanalizační stoky vybudované v rámci akce 
Odkanalizování Lhoty – I. etapa. Ke kolaudaci kanalizační stoky 
došlo v 12/2020, tudíž realizace kanalizační přípojky má být dle 
smlouvy hotova nejdéle do 06/2023. Nenapojení kanalizačních 
přípojek do kanalizace je podle smlouvy sankcionováno 
pokutou dle II, odstavce 6 výše uvedené smlouvy.

V  období 10/2019 – 05/2020 vydával stavební úřad územní 
souhlasy pro realizaci kanalizační přípojky, které mají platnost 
DVA ROKY  (dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) § 96, 
bod 8), které poté pozbývají platnosti a nelze je prodloužit. Kdo 
dosud nezrealizoval své kanalizační přípojky musí nyní opětovně 
požádat o nová stanoviska dotčených orgánů a o nový územní 
souhlas.

Stavební úřad dále upozorňuje, že dle § 152 stavebního zákona je 
stavebník kanalizační přípojky povinen dokončení stavby, která 
byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto 
zákona, ale nepodléhá kolaudaci, povinen neprodleně ohlásit 
stavebnímu úřadu. V  ohlášení stavebník uvede identifikátor 
záznamu, ve kterém byly zapsány změny 
týkající se obsahu digitální technické 
mapy kraje nebo předány podklady pro 
jejich zápis, pokud jsou údaje o  stavbě 
obsahem digitální technické mapy kraje 
(protokol o akceptaci zakázky na podkladě 
geometrického zaměření přípojky).

Veškeré dotazy k  výše uvedenému mimo 
smluvní vztah s  Vodárnou Plzeň a.s. 
směřujte na stavební úřad, Ing. Miroslava 
Kralovcová, tel. 37 803 6894, e-mail: 
kralovcova@plzen.eu.

Autobusy MHD linek číslo 42 a 26 budou 
od 11. prosince jezdit přes celou Lhotu

Od 11. prosince 2022 bude prodloužena linka autobusů MHD 
číslo 42 a  26 ve Lhotě.  V  části zvané „Na Holdingu“ vznikla 
zastávka Lhota, která se nově stane konečnou stanicí 
obou linek. Zastavovat v  ní budou i  autobusy příměstské 
integrované dopravy linky číslo 566 Dobřany – Plzeň. 

„Autobusy MHD budou ve Lhotě od 11. prosince zastavovat celkem 
třikrát: ve směru od Valchy na začátku zástavby v zastávce Pod 
Dubovkou, pak v  zastávce Náves Lhota a  nově na konečné 
s  názvem Lhota. Obyvatelé okolní zástavby dosud museli 
docházet na současnou konečnou Náves Lhota až 1,2 kilometru, 
nyní se jim cesta velmi výrazně zkrátí,“ uvedl Aleš Tolar, náměstek 
primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Nová autobusová zastávka Lhota je vybavena přístřeškem 
s  lavičkou, pro řidiče MHD se ještě připravuje vybudování 
sociálního zázemí. Autobusy se budou na konečné otáčet objetím 
bloku ulicemi Leknínová, Medová, Sasanková a K Sinoru, nástupní 
zastávka je v ulici Medová. Autobusová zastávka byla součástí 

projektu nové bytové výstavby ve Lhotě. Právě 
v lokalitě, které místní říkají Na Holdingu, v posledních 
letech vyrostlo hodně nových domů. Jejich obyvatelé 
tak budou mít výrazně kratší docházkovou vzdálenost 
k nejbližší zastávce MHD. 

Kromě linky MHD číslo 26 bude na novou zastávku 
Lhota jezdit v  přepravních špičkách pracovních 
dní i  linka číslo 42, která již od září doplňuje obsluhu 
Valchy. Od linky číslo 26 se liší tím, že zajíždí do nové 
zastávky Špačková v  místní části Nová Valcha, 
neobsluhuje naopak starou část Valchy. Obě linky 
MHD vyjíždějí z terminálu Bory v Kaplířově ulici.

Informace z prvního řádného zasedání nového zastupitelstva
První zastupitelstvo nového vedení obvodu se uskutečnilo 7. 12. 2022 od 16:30 v budově MO10 Plzeň Lhota. Na jednání byl připraven 
projektor a  prezentovány  všechny projednávané body programu a  to včetně názorného zobrazení např. mapy při diskusi 
bodů ohledně pozemků v  obvodu či výstavbě nové lokality. První zastupitelstvo bylo také nahráváno pro účely zveřejnění. 
Na jednání bylo probráno celkem 25 bodů. Nyní zkráceně k probraným částem programu.

1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé 
Z důvodů pozdějšího poslání podkladku z MP, byla 
odhlasována změna programu a zařazeny dva nové body.

2. Kooptování nového člena zastupitelstva MO 
Nový zastupitel ing. Čížek (ODS) složil slib a doplnil 
zastupitelstvo do plného stavu 9ti členů.

3. Zápis a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva MO 
Zastupitelé schválili pořizování audiovizuálního záznamu 
průběhu zastupitelstva a jeho následné zveřejnění.

4. Zpráva starosty, místostarostů, informační kanály pro 
veřejnost 
Pan starosta Havel přečetl a zrekapituloval svoji a práci 
obou místostarostů v uplynulém období. Jako oficiální kanál 
obvodu (Lhoty) byl zvolen portál www.plzen-lhota.cz, kde 
budeme uveřejňovat všechny důležité informace, akce nebo 
novinky a upozornění z obvodu. Samozřejmě – stále platí 
oficiální stránky úřadu MO10 – tedy umo10.plzen.eu, kde 
najdete důležité dokumenty úřední desky. Portál Plzeň-Lhota 
je podpořen i FB stránkou, kde najdete upozornění na nové 
články, případně jiné rychlé informace.

5. Snížení odměn místostarostů 
Na návrh obou místostarostů byly poníženy jejich odměny 
o 50%  a to zejména z důvodu velkého nárůstu energií v MŠ, 
čímž se pokryje cca 80% navýšení.

6. Rozpočet MO na rok 2023 
Byl schválen vyrovnaný rozpočet MO10 pro rok 2023, zhruba 
ve výši 12.2mil. Kč.

7. Rozpočtová opatření 
V rámci toho bodu bylo provedeno několik transferů mezi 
jednotlivými účty obvodu, největší částka 220tis. byla 
převedena na úhradu oprav havárie MŠ. Po výplatě pojistky 
by měla být opět vrácena do rozpočtu.

8. Finanční plnění fyzickým osobám za rok 2022 
Jako vždy na konci roku jsou vypláceny odměny osobám, 
kteří jsou členy výboru nebo konají jinou práci pro obvod 
a nejsou členy ZMO.

9. Vývozy OV – dotace 
Zastupitelé schválili prodloužení smlouvy na dotace MO10 
– 50 Kč/m3 každému, kdo se dosud nemůže připojit ke 
kanalizaci a má trvalé bydliště v obvodu.

10. Navýšení finančního plnění za zimní údržbu 
Z důvodů vyšší cen PH zastupitelé schválili na žádost p. 
Charváta navýšení motohodiny velkého traktoru o 200 Kč na 
1200Kč/h a malého traktoru o 100 Kč na výsledných 800 Kč/h.

11. Pověření starosty MO k rozpočtovým opatřením – přelom 
roku 
Pan starosta byl v čase do nového ZMO pověřen zastupiteli 
provádět rozpočtová opatření, která poté předloží na 
nejbližším zastupitelstvu, tedy 8. 2. 2023.

12. Kompetence výboru pro sport a kulturu 
Na ustavujícím zastupitelstvu byl zřízen nový výbor pro 
kulturu, sport a volnočasové aktivity, který bude řešit akce 
v obvodu a doporučovat rozdělení přidělených financí, které 
následně předloží ZMO ke schválení. Na jednorázové akce 
v roce 2023 bylo zatím přiděleno 200tis. Kč na pravidelné 
nebyla dosud částka stanovena.

13. Nový ceník pronájmu sálu – Sokolovna 
Z důvodu navýšení cen energií nájemce zvýšil ceny za 
pronájem sálu  a to dle období září-květen mezi 300-325 Kč 
a červen – srpen 250 Kč za hodinu.

14. Výběrové řízení na pronajímatele Sokolovny 
14. 11. 2022 byla doručena výpověď stávajícího nájemce firmy 
Elanho s.r.o. z důvodů nejistoty výše energií a bylo tedy nutné 
vypsat nové VŘ. Podmínky jsou uvedeny v podkladech.

15. Vyjádření k prodeji pozemku- p.č. 781/109 v k.ú. Lhota 
u Dobřan 
ZMO se usneslo pozemek neprodat, ale nabídnout zájemci 
pronájem určité části v souladu s řešením technického 
úřadu MP. Více informací v pokladech.

16. Vyjádření k prodeji pozemku – p.č. 437/1 a 437/34 v k.ú. 
Lhota u Dobřan 
Zastupitelé neschválili prodej pozemku ve vlastnictví MP a to 
zejména ze dvou důvodů: potřebujeme ponechat rezervu pro 
případnou směnu a případné utržené peníze by skončili v MP, 
nikoli v rozpočtu obvodu. Obecně panuje shoda, že městské 
pozemky prodávat nebudeme.

17. Převod pozemku stát – město, část komunikace 
Formální bod, je potřeba dorovnat majetkové poměry 
k části komunikace Rekreační mezi státem a MP. Souhlasné 
stanovisko, obvod tím nijak finančně zatížen nebude.

18. Vyjádření k výstavbě nových distribučních rozvodů NN 
Pro projekt nové MŠ a víceúčelové budovy je třeba zřízení 
nového místa NN. Obvod souhlasí s umístěním do pozemků 
ve vlastnictví MP.

19. Stanovisko k výstavbě rodinných domů Lesanka 
Zastupitelé souhlasili s pronájmem části komunikace 
z důvodů výstavby nové lokality Lesanka, viz podklady.

20. Střednědobý plán investic 
Byl představen a odsouhlasen plán investic a projektů pro 
nadcházející roky. Některé projekty jsou  v přípravě, některé 
v řešení a některé jsou připraveny, ale je třeba zajistit finanční 
krytí. To jsou úkoly pro nové vedení obvodu.

21. Plán zasedání zastupitelstva MO na rok 2023 
Pan starosta informoval o plánu konání zastupitelstev v roce 
2023 a to: středy - 8. února, 5. dubna, 21. června, 13. září, 1. 
listopadu, 6. prosince vždy od 16:30 v budově UMO10.

22. Kontrola plnění usnesení 
Zastupitelé odsouhlasili vyřazení splněných usnesení 
z předchozích zasedání.

23. Různé 
V bodu různé nebyly řešeny žádné podněty ani ze strany 
občanů.

Přidané body po změně programu

Výkup části pozemků p.č. 1026 a p.č. 1031 v k.ú. Lhota u Dobřan

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků, přes které 
nyní vede obslužná komunikace a jsou v soukromém vlastnictví. 
Výkup bude provádět MP.

Pojistka budov ve správě MO10

Z důvodů navýšení cen spravovaných nemovitostí (Muška, 
školka, dům služeb,  úřad a sokolovna) je třeba aktualizovat 
pojistnou smlouvu, aby nedošlo k podpojištění těchto budov. 
Navýšení je cca 20tis. ročně a zastupitelé jednohlasně souhlasili.

Všechna usnesení byla schválena jednomyslně přítomnými 
zastupiteli.

Preventivní upozornění pro všechny 
občany

Vzhledem k tomu, že v minulých týdnech došlo k vloupání 
do několika rodinných domů a chat, doporučuje Městská 
policie Plzeň zvýšenou pozornost při jejich zabezpečování.  
K eliminaci rizika vloupání do rodinných domů doporučuje 
městská policie dbát na důsledné zamykání dveří a zavírání 
oken. Důležité je nikdy nenechávat klíče pod rohožkou nebo 
v květináči. U chat je zase nutné při zabezpečení věnovat 
zvýšenou pozornost zejména stavebním otvorům (okna, 
dveře, verandy). Vhodným doplňkovým prostředkem 
pro zabezpečení majetku je využití bezpečnostního 
kamerového systému.

Nová služební místnost městské 
policie ve Lhotě

Od 2. 1. 2023 bude mít strážnice s  územní působností, 
která zabezpečuje lokalitu městské části Lhota, k dispozici 
novou služební místnost. Zázemí pro ni zřídil městský 
obvod Plzeň 10 - Lhota v  prostorách budovy svého 
úřadu. Od ledna 2023 budou tedy moci obyvatelé Lhoty za 
svou strážnicí přijít a  předložit jí své podněty, požadavky, 
stížnosti či vyřídit s ní svůj přestupek v nových prostorách, 
kdy úřední hodiny zůstaly zachovány jako v minulosti, tj. od 
15-17 hodin každé pracovní pondělí.

Městská policie informuje
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