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Vážení občané,
všimli jste si někdy, jak je Plzeň

v těchto měsících krásná? Kdysi

bývalo naše město jen šedivé

a smutné, ale v současné době

je plné zeleně a barev. Snažíme

se, aby na našem obvodu bylo

o všechny rostliny a trávníky

dobře postaráno, stejně tak jako

o dětská hřiště či komunikace.

Přesto se může stát, že najdete

někde přerostlý keř nebo

neopravený chodník. Av tomto

případě jsme rádi, pokud se na

nás obrátíte a společně problém

vyřešíme. Pokud nechcete za

námi chodit na úřad, přijďte si

s námi popovídat na některou

z našich akcí, třeba k letnímu

táboráku, kde i se zástupci

Městské policie Plzeň můžeme

řešit otázky bezpečnosti a veřej-

ného pořádku. Těším se na shle-

dání s vámi a přeji vám krásné

léto.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3

Během léta mohou rodiče pro své děti využít
příměstské tábory i mateřské školy

Někteří rodiče nemohou během
letních prázdnin čerpat dovole-
nou ani zajistit adekvátní
náhradní péči pro své malé děti.
Mají ale možnost využít napří-
klad příměstských táborů nebo
prázdninového provozu mateř-
ských škol.

Nabídka příměstských táborů je kaž-
dým rokem široká, a nejen proto
jejich obliba stoupá. Například
v areálu Škodaland se konají pří-
městské tábory se sportovním zamě-
řením již několikátým rokem
a bývají velice rychle naplněny.
Během týdne se děti učí bruslit na
in-line dráze, hrají míčové hry
a zkoušejí různé další sporty. V Plzni

ale najdou rodiče i příměstské tábory
jazykové, výtvarné či hudební. 
Další alternativou jsou pak mateřské
školy, které jsou v provozu také přes
letní prázdniny.
„V minulosti prázdninový provoz
zajišťovaly během jednoho měsíce
dvě předem určené školky. Letos
bude prvně fungovat provoz systé-
mem takzvaných partnerských ško-

lek,“ říká místostarostka centrálního
obvodu Jaroslava Maříková.
Vždy dvě, a v jednom případě tři
školky vytvořily partnerství, kdy
jedna zajišťuje provoz v červenci
a druhá v srpnu. Rodiče tak umístí
své dítě přímo do školky, kam
dochází během školního roku, nebo
právě do partnerské školky.
„Zájem oumístění dítěte do školky také
během prázdnin je čím dál větší, proto
jsme se rozhodli pro systém partner-
ských školek. Věřím, že tento provoz
je flexibilnější apřívětivější, a to nejen
pro rodiče, ale i pro samotné školky,“
dodává místostarostka Maříková.
Bližší informace o provozu a způ-
sobu přihlášení poskytnou jednot-
livé mateřské školy.

Partnerské školky
(červenec + srpen)

49. MŠ + 16. MŠ
22. MŠ + 32. MŠ
24. MŠ + 44. MŠ
55. MŠ + 27. MŠ

63. MŠ + 61. MŠ, 70. MŠ
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Obvod důsledně dohlíží na bezpečnost
dětských hřišť
V souvislosti s každoroční výmě-
nou písku ve všech obvodních
dětských pískovištích dochází
u dětských prvků a hřišť k bez-
pečnostní kontrole detektorem
kovů.
„Pro obvod je prvořadým kritéri-
em bezpečnost a funkčnost všech

dětských zařízení, tedy i pískovišť,
a proto náš obvod požádal Měst-
skou policii Plzeň o součinnost při
jejich kontrole,“ informuje David
Procházka, místostarosta centrál-
ního obvodu.
O tom, jak je tato kontrola nezbyt-
ná, svědčí i nalezené předměty.

Kromě starých kovových hraček,
víček od lahví a vysloužilých bate-
rií odhalil detektor i nebezpečné
předměty jako zrezivělé vruty, drá-
ty a pírka do vlasů.
Jedné z kontrol se zúčastnili kromě
pracovnice ODŽP ÚMO Plzeň 3
i starosta Městského obvodu

Obvod nechal nainstalovat první sestavu
pro streetworkout
V poslední době přichází do obli-
by, a to hlavně mezi mládeží, nový
druh sportu tzv. StreetWorkOut.
Jde o sport zatím nerozšířený,
a v naší zemi se začal rozvíjet cel-
kem nedávno.

Typický streetworkoutový trénink
se často skládá z cvičení na venkov-
ních konstrukcích a zahrnuje static-
ké cvičení (lidská vlajka, přední
a zadní páky nebo planche: držení
děla v přímce pomocí rukou). Tento
nově umístěný exteriérový fitness
program může sloužit mládeži,
dospělým, ale i vrcholovým spor-
tovcům.
„Inspirovali jsme se evropskými
i americkými městy, kde jsou k této

činnosti zdarma pro veřejnost
dostupné tréninkové parky a kde se
tento sport hojně rozšířil,“ informu-
je David Procházka, místostarosta
centrálního obvodu.
Nová streetworkoutová sestava se
nachází v Heyrovského ulici na
Borech, a v rámci dětských hřišť,
které Městský obvod Plzeň 3 spra-
vuje, by se měly sestavy objevit
i v dalších částech centrálního obvo-
du.
„Chceme i tímto způsobem podpo-
rovat mládež ve sportování a držet
je co nejdále od všech negativních
vlivů. Dělat prostě něco smyslupl-
ného, a venkovním cvičením třeba
i změnit životní styl,“ dodává David
Procházka.

Plzeň 3 Radislav Neubauer spolu
s místostarostou Davidem Procház-
kou, kteří jako poděkování za práci
předali strážníkovi Městské policie
Plzeň malý upomínkový předmět. 
„Chtěli bychom poděkovat jak
Městskému obvodu Plzeň 1 za
zapůjčení detektoru kovů, tak
i Městské policii Plzeň za spoluprá-
ci při nezbytné kontrole bezpečnosti
dětských zařízení, které i nadále
budeme věnovat velkou pozornost,“
dodává starosta Neubauer.
„Vzhledem k nebezpečnosti nale-
zených předmětů obvod hledá mož-
nosti, jak tyto kontroly zavést
pravidelně s co největší četností.
Vložené investice určitě stojí za bez-
pečnost a zdraví dětí,“ uzavírá
David Procházka.



AKTUALITY

K létu patří táborák!
Vedení Městského obvodu Plzeň3
se velmi snaží komunikovat s obča-
ny, zjišťuje jejich názory a zpra-
covává jejich podněty. Způsobů,
jak může obyvatel obvodu starostu

nebo jeho zástupce kontaktovat,
je mnoho – od elektronické či kla-
sické pošty, přes telefonní spojení
až po osobní setkání. Aprotože ne
vždy je možné zajít na úřad, ze-

V centrálním obvodě proběhla preventivní akce zaměřená na pejskaře
Městská policie zareagovala na
žádost Úřadu městského obvodu
Plzeň 3 a ve spolupráci s ním při-
pravila kontrolní akci, zaměřenou
na pejskaře. Kontrolní akce pro-
běhla za účasti zástupce MO
Plzeň 3 místostarosty Davida Pro-
cházky.

Hlídky vyrazily do míst, kde pravi-
delně pejskaři své domácí miláčky
venčí. Během kontroly policisté zjiš-
ťovali, zda po nich majitelé uklízejí
exkrementy, zda je pes vybaven
známkou nebo má čip a v příslušné

databázi si také ověřovali, zda je pes
řádně přihlášen a je za něj zaplacen
poplatek.
„Akci jsme uspořádali v důsledku
narůstajícího počtu žádostí našich
občanů, kteří si stěžují na množící
se psí exkrementy na trávnících
a komunikacích,“ informuje David
Procházka, místostarosta centrální-
ho obvodu.
Strážníci byli během této kontroly
vstřícní a neudělovali tentokrát
pokuty. Ukáznění pejskaři získali
malý dárek v podobě příručního
zásobníku se sáčky na exkrementy.

Vprůběhu akce bylo zkontrolováno
na tři desítky průvodců zvířat, ne
všichni však dárek obdrželi.
„Někteří psi byli bez čipu a jedno
zvíře nebylo na vodítku,“ řekla Jana
Pužmanová, tisková mluvčí Měst-
ské policie Plzeň
„Tato kontrola byla zaměřena pre-
ventivně, nikoliv represivně. Chtěli
bychom poděkovat nejenom plzeň-
ské městské policii, že nám při této
akci vyšla vstříc, ale také těm maji-
telům pejsků, kteří mají vše v pořád-
ku a plní si své povinnosti,“ dodal
David Procházka.

Obvod chystá novinku – zájezd pro děti
s doprovodem do pražské ZOO
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OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 2016

TERMÍN MÍSTO UPŘESNĚNÍ MÍSTA
24. května Zadní Skvrňany Lábkova ulice, za viaduktem

u železniční trati + živá hudba
14. června Borský park prostranství u pítka + živá hudba
28. června Nová Hospoda areál TJ Sokol Nová Hospoda

8. září Bory park Na Hvězdě
15. září Přední Skvrňany park Na Okraji
Akce se konají vždy od 17 do 19 hodin.

jména během léta se zástupci vede-
ní obvodu vydávají do konkrétních
částí, aby se zde s občany setka-
li, vyslechli si jejich podněty či
připomínky a případně s nimi
také diskutovali nad aktuálními
problémy a situacemi.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů
setkání jsou tradiční akce opékání
špekáčků.
„Už šestým rokem se letos vydáme za
občany do různých částí našeho obvo-
du, přivezeme výborné špekáčky ičer-

stvé pečivo, přímo uprostřed sídliště
nebo parku rozděláme táborák ve spe-
ciálním zabezpečeném ohništi apoba-
víme se s místními o tamějším životě.“
Živou hudbu na vybraných místech
zajistí country a folková kapela HoP
a SaVani. říká starosta centrálního
obvodu Radislav Neubauer.
V letošní sezoně se vedení obvodu
vydá na pět míst, dvakrát zavítá na
Bory, dvakrát do Skvrňan a jednou
na Novou Hospodu. Všechna setká-
ní začínají v 17 hodin, špekáčky
a pečivo jsou zdarma.

Zájezd do Zoologické zahrady
Praha je určen pro děti do 15 let
s trvalým pobytem na území MO
Plzeň 3 v doprovodu prarodiče
nebo rodiče (u doprovodu není
trvalý pobyt nutný).

Vzhledem k tomu, že zájezd je určen
prioritně pro děti, může 1–2 děti dopro-
vázet pouze 1 doprovod. V případě
více dětí je možný doprovod 2 osob. 

Program zájezdu: Plavba lodí od
Čechova mostu do Troji a návštěva
ZOO Praha
Termín: sobota 18. 6. 2016
Odjezd: 7.00, návrat do 19.00 hod 
Místo odjezdu: zast. MHD Hlavní
nádraží (u Okresního soudu Plzeň-
město)
Cena:dítě zdarma, doprovod 200 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, pojištění,
průvodce, plavbu a vstup do ZOO)

Dne 25. 5. 2016 od 8.00 hodin bude
na stránce www.plzen3.eu zpří-
stupněn registrační formulář na
zájezd. Formulář bude k dispozici
do vyčerpání kapacity. Po vyplnění
a odeslání formuláře vám bude odes-
láno potvrzení o registraci, se kterým
se dostavíte v pondělí 30. 5. 2016
v době od 13.00 do 18.00 hodin nebo
ve středu 1. 6. 2016 v době od 8.00
do 12:00 hodin a od 13.00 do 18.00

hodin na ÚMO Plzeň 3, sady Pěta-
třicátníků 7–9, Plzeň, I. patro budo-
vy, kanc. č. 26, kde zájezd uhradíte.
Po úhradě zájezdu vám budou vydá-
ny místenky do autobusu. Vpřípadě,
že zájezd neuhradíte v uvedených
termínech nebo uvedete ve formu-
láři nesprávné údaje (např. trvalé
bydliště dítěte), vaše rezervace bude
zrušena a uvolněné místo nabídnuto
dalším zájemcům.
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Splatnost poplatku ze psů se blíží
Splatnost poplatku
– do 30. června: poplatek do 500 Kč

ročně
– do 30. června a30. listopadu: uvýše

poplatku vyššího než 500 Kč ročně,
může být hrazen ve dvou splátkách 

Způsoby platby
– hotově: pondělí a středa od 8 do

12 hod. a od 13 do 17 hod. v pří-
zemí budovy ÚMO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7, 9, č. dv. 7, na vy-
volávacím systému zvolit pře-
pážku č. 20  

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Roční sazba poplatku ze psů:

Trvalé bydliště, sídlo držitele psa 1 pes 2. a další pes
rodinný dům 500 Kč 1 500 Kč
držitel, který je poživatelem důchodu 200 Kč 300 Kč
(doložené dokladem vydaným příslušným
správním orgánem potvrzujícím přiznání
určitého důchodu a Čestným prohlášením,
že držitel psa nemá jiný příjem)
ostatní poplatek se platí ze psů 900 Kč 1 500 Kč
starších 6 měsíců.

– poštovní poukázkou: bude roze-
sílána začátkem měsíce června 

– bankovním převodem na účet
č. 19 - 929311/0100, nezapomeňte
zadat variabilní symbol, který je
uveden na poštovní poukázce 

Právní předpis:
Vyhláška č. 22/2004 statutárního
města Plzně o místním poplatku ze
psů, v platném znění http://apli-
kace.plzen.eu/vyhlasky 

Projekt Šance pro vnitroblok Plzeň-Bory pokračuje!
Obyvatelé vnitrobloku mezi uli-
cemi Majerova, Raisova, Dvořá-
kova a Politických vězňů v Plzni
se dočkají inspirativních návrhů
na úpravu tohoto prostranství od
tří architektonických ateliérů.
Rada Městského obvodu Plzeň 3
napodruhé schválila pokračování
projektu Šance pro vnitroblok
a přípravu vyzvané architekto-
nické soutěže ve formě paralel-
ního zadání. Na soutěž naváže
setkání architektů s občany, pří-
prava projektové dokumentace
a samotná realizace návrhu.

Spolek Pěstuj prostor, který projekt
organizuje, nyní začne ve spolu-
práci s obvodem soutěž připravo-
vat. Vyhlášena by měla být v květnu
či červnu tohoto roku. Výsledky
pak budou známy na podzim. Jako
podklad pro zadání soutěže po-
slouží výstup z besed a dotazníko-
vého šetření.
„Máme radost, že se radní posta-
vili k projektu čelem a nerezigno-
vali na svou zodpovědnost vůči
občanům, kteří se ze své dobré
vůle a ve svém volném čase aktivně
zapojovali do přípravných besed

Více informací
e-mail: Foistova@plzen.eu, e-podatelna: UMO3@plzen.eu,
telefon: 378 036 437

Pozor na uzavírky a dopravní omezení!
„Obnova vodovodu a přípojek
Klatovská třída (v úseku ulic Ja-
gellonská – Smetanovy sady)“

n Zhotovitel: STAVAS spol. s r. o.,
zodpovědná osoba: Ladislav
Dolák, tel.: 602 163 306

n Ve dnech od 9. 5. 2016 do 30. 6.
2016 budou prováděny stavební
práce na obnově vodovodu a pří-
pojek na Klatovské třídě v úseku
ulic Jagellonská – Smetanovy sady.

n Práce jsou rozděleny na 2 etapy:
První etapa bude prováděna od
9. 5. 2016 do 15. 6. 2016, stavba se
bude pohybovat v úseku ulic Sme-
tanovy sady – Americká. 
Od 3. 6. 2016 do 30. 6. 2016 bude
prováděna druhá etapa v úseku
Americká – Jagellonská.
Stavební práce obou etap se budou
prolínat v době od 3. 6. 2016 do 15.
6. 2016.

Stavební práce vyvolají tato dopravní
opatření na vozovkách:
n Ve Smetanových sadech bude uza-

vřen pravý odbočovací jízdní pruh

(v době první etapy od 9. 5. 2016
do 15. 6. 2015).

nAmerická ulice bude jedno-
směrně úplně uzavřena v úseku
ulic Jungmannova – Klatovská
třída v době od 9. 5. 2016 do
15. 6. 2016. 

n Provoz MHD v obou směrech ne-
přerušen, odbočení z Klatovské
třídy na Americkou obousměrně
možné. 

n V důsledku této jednosměrné uza-
vírky Americké ulice je objízdná
trasa ulicemi Škroupova – Jagel-
lonská. V Havlíčkově ulici bude
obrácen jednosměrný provoz
v úseku ulic Škroupova – V Šipce,
v křižovatce s Klatovskou třídou
bude tato úplně uzavřena. S tímto
souvisí v Havlíčkově ulici i vyblo-
kování parkovacích míst.

n Provoz na Klatovské třídě bude
omezen do jednoho jízdního pruhu
(povoluje Krajský úřad).

n V průběhu stavby bude rovněž
omezen pohyb chodců na chod-
níku Klatovské třídy.

i dotazníkového šetření. Některé
členy rady velmi zajímaly názory
obyvatel na řešení prostranství,
nechtějí totiž investovat do spor-
ného projektu,“ říká architekt
Marek Sivák ze spolku Pěstuj pro-
stor a dodává: „Stávající stav vni-
trobloku sice skýtá pro architekty

částečné omezení, ti však mohou
do svých návrhů zakomponovat
i vizi, jak by se měl vnitroblok roz-
víjet za deset či dvacet let, nemusí
se omezovat pouze na dnešní si-
tuaci.“
Více informací a dokumenty ke sta-
žení na www.plzen3.eu.Trojka. 
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Krátce z obvodu
Zastupitelé města Plzně pod-
pořili návrh na prodloužení
provozní doby v mateřských
školách v Plzni. Pěti měst-
ským obvodům na zajištění
této služby schválili převod
částky 861 tisíc korun. Pro-
středky jsou určeny na ob-
dobí březen až prosinec 2016,
konkrétně na prodloužení
provozu od 16 do 16.30 hodin
u celkem 27 školek. Radnice
ve spolupráci s městskými ob-
vody tímto opatřením vychází
vstříc svým občanům.

•
Město Plzeň žádá o dotaci na
rozšíření kamerového systému
na území třetího městského
obvodu, konkrétně v Resslově
ulici. Podporu chce získat
z krajského programu Plzeň-
ský kraj – bezpečný kraj a pre-
vence kriminality pro rok
2016. Právě Resslova ulice je
vedle Americké v současné
době z pohledu bezpečnosti
problémová, policejní složky
zde evidují vyšší výskyt proti-
právní činnosti. Podání žádosti
schválila Rada města Plzně.

•
Od 14. března začala v Plzni
fungovat zóna placeného
stání v lokalitě zvané Ham-
burk. Označena bude písme-
nem D a zahrne oblast ulic
severně od železniční stanice
Plzeň – hlavní nádraží a vy-
mezena je Šumavskou ulicí,
dále Nádražní ulicí, pivovar-
skými hradbami a branami
v ulici U Prazdroje a hranicí
areálu hobbymarketu Horn-
bach.
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Máte doma staré fotografie obvodu?
Centrální obvod připravuje ve
spolupráci splzeňským vydavatel-
stvím Starý most na podzim letoš-
ního roku publikaci s pracovním
názvem Městský obvod Plzeň 3
dříve a nyní. Kniha o minulosti
i současnosti Městského obvodu
Plzeň 3 přinese unikátní srovnání
historických a současných foto-
grafií a její snahou bude doku-
mentovat proměny, které naše
okolí provází. V knize nebudou
chybět významná místa, např.

kostely, školy, průmyslové pod-
niky, mosty, parky ani železnice.

Pro přípravu knihy se obracíme na
občany, kteří mají ve svém soukro-
mém archivu zajímavé staré fotogra-
fie (pořízené do roku 2000) a chtějí
se na vydání podílet, aby poslali na-
skenované fotografie na e-mail:
foto@starymost.cz, nebo je do 20. 6.
2016 přinesli sl. Hůrkové (telefon:
378 036 496 na ÚMO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7, dveře č. 48B), kde

si je po naskenování ihned odnesou
zpět. Každý, jehož fotografie bude
v knize otištěna, bude na stránkách
publikace jmenován a obdrží jeden
výtisk zdarma. 

Centrální plzeňský obvod při-
chází s iniciativou, která by měla
pomoci řešit problém s dostup-
ností veřejných WC nejenom
pro občany, ale především pro
turisty, navštěvující západočes-
kou metropoli.

„Inspiraci jsme hledali v našem
partnerském městě Regensburg,
které je v podobném projektu za-
pojeno. Vše je postaveno na spo-

lupráci mezi městskou správou
a místními majiteli restaurací,“
informuje starosta centrálního ob-
vodu Radislav Neubauer.
Je dobře známo, že počet veřej-
ných záchodků nepokrývá skuteč-
nou potřebu a náklady na
výstavbu, údržbu a opravy stojí
městský obvod nemalé peníze.
A tak, jak už začíná být u našich
sousedů běžné, by návštěvníci
Plzně mohli využívat toalety v res-

tauracích v centru města a přile-
hlém okolí, které by byly označeny
speciální samolepkou. Obvod pak
majitelům spolupracujících restau-
rací sníží poplatky za předza-
hrádky a restaurace budou uvedené
v příslušné publikaci. Zkušenosti
z této spolupráce jsou za našimi
hranicemi dobré a úspory komu-
nálních nákladů nemalé. 
„Městský obvod Plzeň 3 nyní oslo-
vuje a nadále bude oslovovat

plzeňské restauratéry s žádostí
o součinnost při projektu Vlídné
toalety. Výsledkem by pak mohly
být  vzájemné výhody jak pro
Městský obvod Plzeň 3, který by
uspořil významné finanční pro-
středky, tak i pro majitele restau-
rací, kteří by získali další
potenciální zákazníky a další vý-
hody související s propagací to-
hoto projektu,“ dodává starosta
Neubauer.

Nový plán svozu velkokapacitních kontejnerů od 1. 6. 2016
první sobota v měsíci
1 Bory Boettingerova X Klatovská 8.00 9.30
2 Skvrňany Křimická x Na Okraji 9.00 11.00
3 Nová Hospoda K Merfánům x K Lesu 10.30 13.00
4 Jižní předměstí Přeštická – nad zimním stadionem 12.30 15.00
5 Jižní předměstí Kardinála Berana X Bendova 14.30 16.00
druhá sobota v měsíci
1 Bory Klatovská – odbočka do ulice V Lukách 8.00 9.30
2 Skvrňany Jakuba Škardy – u domu s nápisem Kadeřnictví 9.00 11.00
3 Skvrňany Pecháčkova X Waltrova 10.30 13.00
4 Jižní předměstí Purkyňova X Resslova 12.30 15.00
5 Radobyčice Sudé: u mostu V Podhájí 14.30 16.00
5 Radobyčice Liché: naproti V Podhájí 109/27 14.30 16.00
třetí sobota v měsíci
1 Bory Tomanova X Schwarzova 8.00 9.30
2 Výsluní Křižovatka za Tyršovým mostem 9.00 11.00
3 Skvrňany Kreuzmannova – U UBYTOVNY 10.30 13.00
4 Skvrňany Sudé: U Dráhy – parkoviště 12.30 15.00
4 Jižní předměstí Liché: Charvátova x Na Jíkalce 12.30 15.00
5 Valcha Sudé: K Silu x Severní u separu 14.30 16.00
5 Valcha Liché: U Hájovny u stanoviště separu (vjezd z Dobřanské) 14.30 16.00
čtvrtá sobota v měsíci
1 Doudlevce Zelená ulice – parkoviště 8.00 9.30
2 Skvrňany Sudý: Lábková 51 – parkoviště u železniční trati 9.00 11.00
2 Skvrňany Lichý: Lábkova – slepá ulice pod internáty u lávky pro pěší 9.00 11.00
3 Centrum Pařížská – u garáží 10.30 13.00
4 Jižní předměstí Sudé: Škrétova X Plachého – u lékárny 12.30 15.00
4 Jižní předměstí Liché: Korandova X Plachého 12.30 15.00
5 Radobyčice Sudé: Ke Drahám – náves u separu 14.30 16.00
5 Radobyčice Liché: K Doudlevcům – na začátku Radobyčič 14.30 16.00

Projekt Vlídných toalet ušetří městu
a pomůže restauratérům
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Krátce z kultury
Naplno sportem bude žít
během letní olympiády v bra-
zilském Rio de Janeiru Plzeň.
Jako jedno ze čtyř měst v České
republice otevře svůj olympij-
ský park, a to od 5. do 21. srpna.
Areál s pódiem, velkoplošnými
obrazovkami, zázemím pro ob-
čerstvení, odpočinek, ale i sek-
cemi pro aktivní sport vznikne
za obchodním centrem Plaza.
Návštěvníkům nabídne pře-
nosy z Ria, závody, exhibice,
koncerty, autogramiády adalší. 

• 
Ve Studijní a vědecké knihovně
města Plzně probíhá cyklus
přednášek pod názvem Šumav-
ské čtvrtky. Už 9. června poho-
voří PhDr. Jitka Lněničková
o annínském skle a výročí 220
let od založení sklárny. Po pauze
o letních prázdninách bude cy-
klus pokračovat 8. září. Před-
nášky začínají vždy v 17 hodin,
jednotné vstupné činí 50 Kč.
Více na www.sumavskecesty.cz.

a piva, které k jídlu neodmysli-
telně patří, budou připraveny
ochutnávky od poctivých tuzem-
ských i zahraničních producentů.

Schwarzovka oslavila 60. narozeniny

Gurmánský festival přichází pošesté do Plzně
Tradiční festival, tentokrát pod
názvem BOSCH FRESH FESTI-
VAL, představí jedinečné kuli-
nářské speciality v parku za OC
Plaza Plzeň od pátku 20. května
do neděle 22. května.

Návštěvníci se mohou těšit na ně-
kolik novinek. Hlavního pódium
představí osobnosti gastronomie
jako je Zdeněk Pohlreich, Oldřich
Sahajdák nebo nejslavnější český
řezník František Kšáňa. Pro mi-
lovníky tradičních nápojů vína

Naprostou novinkou letošního
roku je prostor pro prezentaci pra-
žíren, které budou na festivalu za-
stoupeny v nemalém počtu.
Součástí festivalu bude soutěž
o Západočeskou restauraci
BOSCH FRESH FESTIVALU,
které se zúčastní TOP restaurace
západočeského regionu se svým
degustačním menu. O vítězi letoš-
ního ročníku mohou návštěvníci,
spolu s odbornou porotou, opět
rozhodnout svými hlasy v průběhu
celého festivalového víkendu.

2. základní škola v Plzni ve
Schwarzově ulici, které nikdo ne-
řekne jinak než Schwarzovka,
oslavila v květnu významné jubi-
leum.

U této příležitosti vydala škola al-
manach mapující 60letou historii
školy. Oslavy proběhly 10. května,
zúčastnili se jí současní žáci, jejich
rodiče, ale i absolventi školy a další
hosté. Na oslavě byl představen
unikátní almanach. Ten obsahuje
jména absolventů a přibližuje his-
torii školy. Do almanachu svými fo-

tografiemi přispěla také řada býva-
lých žáků. Škola je vyzvala pro-
střednictvím médií a zájem předčil
očekávání. Podle ředitelky školy
Jaroslavy Kuklové přišly desítky

fotografií od bývalých absolventů
školy. Almanach se jmény absol-
ventů škola vydala rovněž před de-
seti lety při padesátém výročí.  
Za 60 let prošly 2. Základní školou
ve Schwarzově ulici tisíce žáků
a desítky pedagogů. Od roku 2006
má škola moderní sportovní areál
s atletickým oválem. V roce 2010
dokončila rozsáhlou modernizaci,
při které vznikla půdní vestavba
s moderními učebnami a pedago-
gicko-psychologickou poradnou.
Od té doby je škola díky výtahu
bezbariérová.

Plzeňané uvidí Aidu pod širým nebem
Do lochotínského amfiteátru míří
slavná opera Giuseppa Verdiho
Aida. Divadlo J. K. Tyla ji uvede
1. července od 20.30 hodin
v rámci svého projektu Noc s ope-
rou, jehož první a úspěšný ročník
odstartoval v loňském roce kon-
certem pro 5 000 diváků. 
Režie se ujme šéf souboru opery

DJKT Tomáš Pilař, který slibuje di-
vákům jedinečný umělecký prožitek.
Hlavní role připadnou hvězdám ev-
ropského formátu, jakými jsou Eva
Urbanová, Ivana Veberová, Paolo
Lardizzone a Ivan Marino. Kromě
sólistů, výrazně rozšířeného sboru
a orchestru DJKT pod vedením šé-
fdirigenta Norberta Baxy a souboru

baletu DJKT se připojí externí dětský
balet, tanečníci s ohněm, množství
akrobatů a více než 100členný kom-
parz. Scénografie a kostýmy budou
vycházet z estetiky starověku. Dění
na scéně budou snímat velkoplošné
LED obrazovky a výsledný efekt
podtrhne náročný světelný design
a ohňové a pyrotechnické efekty.

Ve školkách pokračuje dopravní výuka
Dopravní výchova patří mezi nej-
důležitější oblasti v bezpečnosti
silničního provozu u dětí. Proto
loni centrální obvod uspořádal
pro své předškoláky dopravní
výuku na dětském hřišti. 
„Na základě úspěchu této akce jsme
se rozhodli zajistit pro předškoláky
ve všech obvodních mateřských ško-
lách dopravní výuku, skládající se
z teoretické části, praktické části na
dopravním hřišti a provozu. V rámci
tohoto programu pomáháme zřizo-
vat v mateřských školách malá do-
pravní hřiště s minimálně jedním

přechodem, a dokupujeme kolo-
běžky,“ informuje místostarostka ob-
vodu Jaroslava Maříková.
V letošním roce bude dopravní
výuka ukončena velkým finále na
dětském hřišti, ve kterém děti zúročí
znalosti získané touto výukou. Pokud
dítě řádně splní zadané úkoly a bude
je mít zapsány ve své kartě, dostane
na závěr kromě malé pozornosti
i vlastní „dětský řidičák“. Vše bude
probíhat na 33. ZŠ ve Skvrňanech ve
dnech 8.–9. a16.–17. června vždy od
devíti hodin dopoledne za asistence
Městské policie Plzeň, Policie České

republiky, Autoklubu Plzeň a plzeň-
ského BESIPu. Programu by se mělo
zúčastnit až 500 dětí.
„Záleží nám na bezpečnosti našich
dětí, a proto podporujeme aktivity,
které vedou ke zvýšení jejich bezpeč-
nosti na ulicích. Je to jedna z našich
priorit. Jsme rádi, že se projekt po-
vedl rozšířit z původních čtyř mateř-
ských škol na všechny předškoláky
z obvodu. Chtěl bych tímto poděkovat
partnerům z řad Městské policie,
PČR, Autoklubu a BESIPu,“ doplnil
David Procházka, místostarosta MO
Plzeň 3.

Poslední květnový víkend, kdy
se již potřetí koná Evropský
den sousedů, můžete využít ke
zkrášlení své ulice, pozvat sou-
sedy na grilování, uspořádat
kulturní odpoledne pro lidi
z okolí nebo se vydat na komen-
tovanou procházku různých
plzeňských čtvrtí.

Seznamte se se svými sousedy
a udělejte něco pro své okolí!
Nově se k sousedským poseze-
ním přidružily dobrovolnické ak-
tivity. Využijte sousedský svátek
k tomu, abyste si společně se
svými sousedy upravili místo ve
svém okolí! K pořádání Evrop-
ského dne sousedů se přihlásila
také různá komunitní centra
a spolky, které si zažádaly o fi-
nanční příspěvek u Odboru kul-
tury Magistrátu města Plzně. Jaký
program si pro vás na sobotní od-
poledne připraví, se dozvíte na
www.evropskydensousedu.cz.
V neděli se pak můžete těšit na
několik komentovaných prochá-
zek po městských částech, na
nichž se možná dozvíte něco no-
vého o místě, kde roky žijete. 

Oslavte Evropský
den sousedů po svém 
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Senioři mají chuť se vzdělávat
v moderních technologiích
Městský obvod Plzeň 3 pořádá
počítačové kurzy pro seniory ve
spolupráci se Střední školou in-
formatiky a finančních služeb
v Plzni od podzimu 2012. Od té
doby se kurzy konají pravidelně
vždy na konci zimy (únor–bře-
zen) a na podzim (září–říjen).

Vedení školy i obvodu se snaží od
začátku spolupráce přizpůsobovat
nabídku aktuální poptávce seniorů
– proto některé kurzy přibyly, jiné
zase byly zrušeny.
„Zpočátku jsme nabízeli pouze dvě
základní úrovně pro začátečníky
a pokročilé, později pak přibyly spe-
ciální kurzy na úpravu fotografií,
tvorbu tabulek a na práci s multimé-
dii,“ říká ředitelka SŠIFS
RNDr. Lenka Holubová. „Asi před
dvěma lety jsme poslední dva zmiňo-
vané kurzy pro malý zájem neote-
vřeli, naopak výrazně stoupla
poptávka po klasických úrovních,
a tak jsme vytvořili pro zkušenější se-
niory také kurz středně pokročilých.“

Starosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer popřál
stojednaleté Plzeňance
Ve středu 24. 2. 2016 oslavila 101
let paní Anna Červená z Alešovy
ulice na Borech.

Paní Červená se celý život věnovala
učitelskému povolání. Vyučovala
češtinu, matematiku, výtvarnou
výchovu, hudební výchovu a tělo-
cvik. Byla rovněž aktivní členkou
Sokola. Vychovala dceru a v součas-
nosti se těší již z pěti pravnoučat.
Jubilantka žije se svojí rodinou,
s dcerou a zetěm jezdí na zahrádku.
Ráda četla, zejména knihy Boženy
Němcové, v loňském roce ještě pra-
covala na počítači, na kterém mimo

jiné sepisovala své paměti pro svá
vnoučata a pravnoučata. Aktivně se
zajímá i o veřejné dění, vždy se těší
na večerní televizní zpravodajství.
„Stejně jako dalším obyvatelům
našeho obvodu, kteří se dožijí tak
úctyhodného věku, jsme přišli
popřát i nejstarší občance obvodu
paní Anně. Je obdivuhodné, jak je
vitální a vnímavá“, řekl starosta
plzeňského centrálního obvodu
Radislav Neubauer, který v dopro-
vodu zástupců ÚMO Plzeň 3 popřál
oslavenkyni hodně zdraví do dal-
ších let a předal jí dárkový balíček
a kytici.

I letošní rok zaznamenal výrazné
změny.
„Letos se na nás obrátila spousta
seniorů s tím, že od svých potomků
či vnoučat dostali k Vánocům note-
book nebo tablet, ale nevědí si s ním
rady. Proto jsme také otevřeli re-
kordní počet kurzů pro úplné začá-
tečníky,“ doplňuje starosta obvodu
Radislav Neubauer.
Právě díky stoupajícímu zájmu
o výuku na tabletech se již nyní
škola zabývá otázkou, jak této po-
ptávce vyhovět.
„Už jsme se zástupci úřadu začali
přemýšlet, jak bychom mohli výuku
pojmout, protože oproti počítačům
je každý tablet trochu jiný. Zvažu-
jeme například kurz s představením
nejrůznějších aplikací, které by

INFORMACE PRO SENIORY
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Devátá sezona kurzů začne
opět na přelomu září a října,

informace o přihláškách
najdou zájemci v srpnovém
vydání zpravodaje Trojka.

mohly seniorům výrazně usnadnit
běžné životní situace. Navíc je to
hodně podobné jako u chytrých te-
lefonů, s kterými senioři také občas
potřebují poradit,“ přibližuje plány
na další sezonu koordinátorka
kurzů ze SŠIFS Jolana Šmejkalová.

Do letošního jarního kurzu bylo při-
jato 63 seniorů s trvalým bydlištěm
na území centrálního obvodu, kte-
rým úřad uhradil polovinu kurzov-
ného. Dalších třicet pět účastníků
pocházelo z jiných obvodů, ti si za-
platili plnou částku, tj. 660 Kč.

Zájezdy na první pololetí letošního roku jsou již zcela vyprodány. Prodej
zájezdů na druhé pololetí se uskuteční ve čtvrtek 1. 9. 2016. V současné
době připravujeme termíny a trasy zájezdů, bližší informace budou zve-
řejněny na webových stránkách obvodu během měsíce srpna. Nabídka
zájezdů bude též k dispozici na recepci úřadu a ve zpravodaji Trojka.

Podzimní zájezdy pro seniory MO Plzeň 3

Jarní taneční vínek
Ve středu 13. dubna se opět sešly desítky seniorů v KD Peklo při pří-
ležitosti oblíbeného Jarního tanečního vínku. Orchestr pod taktovkou
Miroslava Novotného nezklamal a účastníci této tradiční milé zábavy
se skvěle bavili. Odpoledne zahájili a přítomné pozdravili starosta
obvodu Radislav Neubauer a místostarosta David Procházka.
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Desítky dětí v maskách
se bavily s Fešákem Pínem

Show plnou písniček, tanečků,
soutěží, dárků a hlavně zába-
vy přivezl do Plzně v neděli
28. února Fešák Píno a Bóňa
BON Bóňa. Kolem 150 dětí
v maskách pirátů, princezen
i nejrůznějších zvířátek a filmo-
vých postaviček si tak užilo bá-
ječné odpoledne.

Program společně s hlavními pos-
tavami show zahájil starosta cen-
trálního obvodu Radislav Neubauer

a místostarosta David Procházka,
kteří také na konci ocenili nejpove-
denější kostýmy.
Žádný z malých návštěvníků ale ne-
přišel zkrátka, krásné dárky, hračky
i sladkosti se totiž rozdávaly během
celého odpoledne, a tak si dárek od-
nesl opravdu každý.
„Jsme rádi, že tradice maškarních
bálů se pořád těší tak velké oblibě.
Myslím, že letos byl karneval
opravdu vydařený,“ zakončil odpo-
ledne starosta Neubauer.

OHLÉDNUTÍ

Radobyčice se bavily
na Popelářských závodech

Plzeň ocenila nejlepší
mladé sportovce

V polovině března se na městské
radnici uskutečnilo tradiční vy-
hlášení nejlepších sportovců
města Plzně za rok 2015 v kate-
goriích žactva a dorostu, které
ve spolupráci s městem pořádá
Nadace sportující mládeže.
Nejlepším mladým sportovcům
z Městského obvodu Plzeň 3 přišel
pogratulovat starosta Radislav
Neubauer, který také předal hod-
notné dárky v podobě sportovních
tašek, lístků do kina či poukazů na
nákup sportovních potřeb.
Mezi oceněné z centrálního ob-
vodu patřila plavkyně Tereza Pol-
carová, která se zároveň stala také
absolutně nejlepším sportovcem

města společně s karatistou Rad-
kem Štádlerem. Mezi další
úspěšné sportovní naděje z ob-
vodu patří atleti Michal Forejt
a Daniela Majerová, beach volej-
balistka Kateřina Valková, plavec
Dominik Polcar, Jan Pavel, který
se věnuje koloběhu a Jan Hašek,
který reprezentuje lyžařský orien-
tační běh. Mezi družstvy byly nej-
úspěšnější dorostenky z Aerobik
klub LADY Plzeň.
Poděkování za dlouholetou práci
s mládeží se dostalo také býva-
lému trenérovi juda Václavu
Bauerovi, který ocenění převzal
od primátora města Plzně Martina
Zrzaveckého.

Prvním narozeným občánkem
centrálního obvodu se v letošním
roce stala Veronika Martanová,
která přišla na svět 3. ledna ve
23.15 hod v Mulačově nemocnici.

Starosta Radislav Neubauer
a místostarosta Radoslav Škarda
pozvali šťastné rodiče na úřad, kde
jim předali mimo jiné také pa-
mětní medaili.

www.plzen3.eu8

Druhou dubnovou sobotu se
uskutečnil v areálu TJ Sokol Ra-
dobyčice druhý ročník úspěšné
aprílové akce Popelářské zá-
vody.

Jednalo se o štafetu čtyřčlenných
družstev na čas. Toto sportovní
klání spočívalo v manipulaci s po-
pelnicemi a odpadky přes různé
překážky. Závodů se letos zúčast-

nilo celkem devět družstev. Každé
družstvo závodilo dvakrát a zapo-
čítával se nejlepší čas.
O přestávce mezi prvním a druhým
startem si pak tematicky zazávodily
také děti. Nechyběl ani oblíbený ta-
neček na popelářskou hymnu.
Tuto velmi povedenou aprílovou
akci pak uzavřelo vyhlášení vítězů,
rozdání diplomů a cen.

Text, foto: Markéta Jandíková

Prvním občánkem obvodu
je Veronika Martanová
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Nutné a potřebné investiční akce na území MO Plzeň 3
maximální úsilí při realizaci nejrůzněj-
ších investičních akcí, které mají zlepšit
životní standard návštěvníků, apřede-
vším pak samotným obyvatelům naše-
ho obvodu.
Jedná se zejména o nejrůznější inves-
tiční akce, jako byla rekonstrukce
komunikace Boettingerova včetně při-
lehlých chodníků, zálivu u26. ZŠ Sku-
pova 22, odstranění garáží v Divadelní
ulici a vytvoření dalších parkovacích
míst, vybudování 5 míst podzemních
kontejnerových stání. Mimo to se rea-
lizovaly opravy chodníků jako je např.
oprava chodníků podél Macháčkovy
a oprava chodníků ulice Vejprnická.

Samostatnou kapitolou pak je pokra-
čování v zateplování budov, které
má obvod ve své správě jako bylo
např. zateplení hasičské zbrojnice
v Radobyčicích či zateplení 49. MŠ
Puškinova 5. Tato zateplení spolufi-
nancovaná z dotačních prostředků
EU vedou nejenom k environmen-
tálnímu přínosu, jako je např. úspora
CO2 a spotřebovávaných energií, ale
také znamenají zhodnocení svěřené-
ho majetku a prodloužení jeho život-
nosti.
Úřad věnoval také nemalé úsilí při rea-
lizaci vnitřních investičních akcí, např.
proběhla výměna topné soustavy ve

32. MŠ Resslova 22 a byla provedena
rekonstrukce zdroje tepla 27. MŠ Dvo-
řákova 18.
Přehled plánovaných investičních akcí
je možno nalézt na stránkách našeho
úřadu www.plzen3.eu.
Abychom mohli navázat na výši dosa-
vadní snahy, chtěli bychom tímto požá-
dat, aby nám především občané našeho
obvodu průběžně sdělovali svoje pod-
něty apřání na zlepšení veřejného pro-
storu, ve kterém společně žijeme.

Mgr. Robert Kaše,
člen Rady MO Plzeň 3

a předseda Komise
investic a údržby RMO Plzeň 3

ZASTUPITELÉ
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Vedení centrálního plzeňského obvodu
společně se zaměstnanci úřadu věnuje

koobchodě, který vnímám jako
naprosto absurdní  a neodůvodněný
zásah do svobodného podnikání,
tržní ekonomiky a života lidí vůbec.
Tedy i nás, obyvatel centrálního
plzeňského obvodu. Původní senátní
legislativní předloha měla mít za
následek uzavření velkých obchodů
s prodejní plochou nad 200 metrů
čtverečních o sedmi vybraných stát-
ních svátcích.Nakonec budou muset
větší obchody zůstávat povinně
zavřeny jen o třech svátcích – na
Nový rok a na dva vánoční svátky
25. a 26. prosince. Schválena tedy
byla mírnější varianta. Nic to ale
nemění na tom, že se obecně jedná

o odborně primitivní, staromódní
návrh zákona, při kterém předklada-
telé myšlenkově zamrzli na začátku
90. let minulého století. Nelze přece
někomu zákonem přikazovat, jak má
trávit volný čas. Nehledě na to, že
zákon je diskriminační z hlediska
hospodářské soutěže. Nebude se totiž
vztahovat na obchody sprodejní plo-
chou do 200 metrů čtverečních, na
lékárny, čerpací stanice, obchody na
letištích nebo nádražích nebo na pro-
dejny v nemocnicích. Myslím si, že
poslanci tu nejsou od toho, aby ome-
zovali podnikání a hospodářskou
soutěž, naopak bychom měli podni-
katele motivovat k tomu, aby jejich

podnikání fungovalo. Hlavně by-
chom neměli selektivně stavět jednu
skupinu obchodníků proti druhé, kteří
dělají tu samou věc. S tím zásadně
nesouhlasím. Svůj kritický názor
jsem přednesl jak na plénu Sněmov-
ny, tak jsem ho vyjádřil při závěreč-
ném hlasování, kde jsem hlasoval
jednoznačně proti. Škoda jen, že naše
hlasy nestačily. Zákon jde teď do
senátu, který ho zřejmě vrátí zpět do
Sněmovny, kde budeme hledat zdra-
vý selský rozum, tedy hlasy, na jeho
zamítnutí.

Ing. Pavel Šrámek, MBA
člen Rady MO Plzeň 3

a poslanec Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna v polovině
dubna schválila zákon o omezení
prodejní doby v maloobchodě a vel-

Omezení prodejní doby o svátcích je návrat do 90. let
minulého století!

Osadní výbor působí v Radobyči-
cích již dlouhá léta a ve spolupráci
s centrálním obvodem řeší zále-
žitosti, připomínky a podněty čle-

nů a občanů týkající se této části.
Nově v tomto volebním období se
jednání osadního výboru účastní
i zástupce Malé Homolky, která

také patří do katastrálního území
Radobyčic. Mezi běžné záležitosti
patří problematika čistoty veřej-
ných prostranství, údržba zeleně,
opravy komunikací, probíhající
investiční výstavba, zajištění
informací pro občany, a v nepo-
slední řadě i spolupráce s místními
organizacemi dobrovolných hasi-
čů, Sokola a spolku Staročeská Li-
Ra, jejichž zástupci jsou členy
osadního výboru. Velkou prioritou
práce osadního výboru je dokon-
čení oprav místních komunikací
v části Podhájí a zahájení oprav
komunikací v centrální části
poškozených v souvislosti s vý-
stavbou kanalizace a vodovodu.
Velkou prioritu má také zajištění
bezpečnosti a na jednání osadního

výboru jsou pravidelně zváni
zástupci jak městské, tak státní
policie. Občané jsou o termínech
jednání a činnosti osadního výboru
informováni na vývěskách v obci,
na internetových stránkách
www.plzen-radobycice.cz. Obča-
né se mohou jednání osadního
výboru zúčastnit a jednou za rok
se koná veřejná schůze.

Předseda osadního výboru:
Petr Baloun

Členové osadního výboru:
Jiří Weger, Jitka Vaštová,

Michal Plzák, Vlasta Dolejší,
Jan Novák, Miroslav Pitule

Stálí hosté:
Markéta Jandíková,

Daniela Langová

Představujeme Osadní výbor Radobyčice
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Péče o významný krajinný prvek
Tyršův sad úspěšně pokračuje
Významný krajinný prvek Tyršův
sad u Litic patří mezi přírodovědně
nejzajímavější místa na Plzeňsku.
Jde totiž ojedno zposledních území,
kde se i dnes můžeme setkat se spo-
lečenstvy tradičních suchých pa-
stvin a vřesovišť, obývaných mno-
hými ohroženými druhy jako jsou
třeba světlík větvený, modrásek
nejmenší nebo vzácní suchomilní
pavouci. 
Vřesoviště a suché trávníky bývaly na
Plzeňsku velmi časté, avšak vlivem
změn ve využívání krajiny v průběhu
19. a 20. století téměř vymizely. Jsou
totiž závislé na pravidelném hospoda-
ření, tradičně zejména pastvě ovcí.
Pokud jsou ponechány svému osudu,
začnou se šířit dřeviny a druhově bo-
haté louky plné života se mění v jed-
notvárný stinný les.
Nechybělo mnoho a stejný osud pot-
kal iTyršův sad – z původního bezlesí

zůstal malý zbytek a i ten rychle za-
růstal borovicí aovsíkem. V roce 2014
proto spolek Juniperia se souhlasem
města Plzně zahájil nezbytnou péči
o území. Nejprve byla odstraněna
podstatná část borového náletu z já-
drové části lokality a následně byla
celá plocha v roce 2015 poprvé pose-
čena a byl vyhrabán mech a stařina.
Díky tomu se porost i v pozdním létě
krásně zazelenal a opět bylo možné se
těšit z dalekého výhledu.
Ve dnech 19.–21. února bude péče po-
kračovat odstraněním posledního
problematického porostu dřevin tak,
aby vznikla ucelená plocha bezlesí,
kde bude časem možné třeba iobnovit
původní třešňový sad. V létě Juniperia
opět naváže dvojím pokosením
území, které jednak podpoří druhovou
bohatost luk, ale také zpřístupní loka-
litu všem zájemcům o bližší poznání
její pozoruhodné přírody.

Tyršův sad – před a po rekonstrukci

Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113
Starosta MO Plzeň 3 – Radislav Neubauer
37 803 6400 / 602 266 465

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500 / 602 266 669

Místostarostka – Ing. Jaroslava Maříková
37 803 6501 / 727 983 551

Místostarosta – Mgr. David Procházka
37 803 6502 / 727 983 552

Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 – Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Tajemník ÚMO Plzeň 3 – Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka – JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6573

Oddělení tiskové a organizační – Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6429

Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí – Marie Rumlová
37 803 6522

Vedoucí Odboru stavebně správního a investic – Ing. Michal Gracík
37 803 6480

Pověřená vedoucí Odboru ekonomického – Jindřiška Broučková
37 803 6433

Vedoucí Odboru sociálních služeb a matriky – JUDr. Miloslav Hora
37 803 6450

Vedoucí Odboru správního a vnitřních věcí – Mgr. Denisa Jarošová
37 803 6492

INZERCE


