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Vážení občané,
konečně zase přišlo léto, a já
vám tímto přeji, abyste ho pro-
žili ve zdraví a v klidu. V aktu-
álním vydání zpravodaje Trojka
jsme pro vás s mými kolegy
místostarosty připravili dárek –
přehlednou přílohu se všemi
dětskými hřišti, které můžete
najít na území našeho centrál-
ního obvodu. Hřiště jsou roz-
dělena podle jejich umístění
v jednotlivých částech obvodu,
se stručnými popisky zahrnu-
tých hracích prvků a pískovišť.
Doufáme, že přehled využijete
třeba při procházkách s vašimi
dětmi či vnoučaty. Rádi by-
chom vás také tímto pozvali na
nejbližší akce, které se v ob-
vodu budou konat – tradiční Psí
den, premiéra dětského překáž-
kového běhu Škodaland race
a samozřejmě Nebe plné pa-
dáků. O prázdninách pro vás ale
chystáme ještě jednu novinku,
a to letní kino, které jeden čer-
vencový víkend najdete ve Ško-
dalandu. Těšíme se na vás.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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PŘÍLOHA
– DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Letošní již devátá sezona oblí-
bených trhů nabídne řadu novi-
nek. Největší změnou je, že se
trhy začnou konat v týdenním,
nikoliv dvoutýdenním interva-
lu. Zákazníci, kterých přichází
na každý trh kolem 3500, se také
mohou těšit na osvědčené i nové
prodejce. 

Podle Radislava Neubauera, sta-
rosty centrálního městského
obvodu, navíc výborně funguje
synergie mezi pořadateli farmář-
ských a klasických trhů, které
bývají umístěny na jižní straně

centrální plochy a konají se něko-
likrát do roka.

„Změnou intervalu reagujeme na
poptávku návštěvníků. Bude to
samozřejmě organizačně náročnější,
ale spodporou radnice acentrálního
městského obvodu to zvládneme.
Většina prodejců bude jezdit každý

týden,“ řekl Tomáš Popp ze sdružení
Envic, které trhy pořádá. Prodejci
jsou většinou stálí, průměrně se jich
každého trhu účastní 45. Každou
sezonu nakoupí návštěvníci Plzeň-
ských farmářských trhů skvělé jídlo
za zhruba 12 milionů korun.

Město Plzeň se letos rozhodlo
podpořit Plzeňské farmářské trhy
částkou 300 tisíc korun, za něž
organizátoři nakoupí 25 nových
stánků. Farmářské trhy ustoupí
velkým akcím města, jakými
budou například Historický
víkend či Slavnosti svobody. 

Aktuální informace
k Farmářským trhům

najdete na
http://www.plzensketrhy.cz/.

Farmářské trhy se na náměstí
Republiky vracejí každou sobotu
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Už devátý ročník akce Psí den zve všechny majitele a milovníky těchto
čtyřnohých chlupáčů do Borského parku. Kromě široké nabídky vysta-
vovatelů s chovatelskými potřebami, krmivy, pamlsky a doplňky, si
návštěvníci budou moci se svými psími parťáky vyzkoušet mnoho
různých druhů sportů. Bull area nabídne především skokové a silové
disciplíny jako high jump, wall climbing nebo tahání zátěže. Speed area
bude pro milovníky běhání, představí coursing, trackmill a flyball. Část
nazvaná Jumping area se zaměří na agility a hoopers, a konečně v Chill
out zóně najdou zájemci psí hernu, masáže a balanční cvičení nebo hla-
volamy. 
Během programu pak vystoupí několik odborníků, kteří promluví napří-
klad o zdravé výživě, psychice psa nebo jeho zdraví. Chybět nebude
také soutěž o nej psa, jejímž předsedou se opět stane Zdeněk Srstka,
a po loňském úspěchu se uskuteční také velice bohatá tombola. Více
v události na FB: Psí den Plzeň a webových stránkách www.plzen3.eu.

Spolek Kukačky, z. s., připravil ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň
3 běžecký překážkový závod pro děti. Ty poběží po vyznačené trase v nerov-
noměrném terénu, který prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale také
psychickou odolnost při překonávání překážek s různou obtížností. Akce
se bude skládat ze dvou částí – samotného závodu a doprovodného programu
ve formě soutěží, různých vystoupení a dalších zábavných složek. Stejnou
trať absolvují i hendikepované děti, na které čekají stejná ocenění a odměny,
jako na jejich zdravější kamarády.
Závod bude probíhat v jednotlivých kategoriích, registraci je třeba provést
na webových stránkách závodu www.skodalandracejunior.cz, kde jsou
k dispozici i soutěžní podmínky. Každý účastník získá nejen startovní
číslo, ale také tričko a čelenku. Informace o závodu mohou zájemci získat
i na zřízeném facebookovém profilu – Škodaland Race Junior, pro případné
informace je možno napsat na e-mailovou adresu: info@skodalandrace-
junior.cz.

Na Trojce to žije!!!
Květen, měsíc plný sluníčka a předzvěsti léta, se chýlí ke konci. A to je ten správný důvod k radosti – centrální obvod totiž připravil v červnu
hned několik akcí, na kterých se nabijete pozitivní energií a přivítáte léto, jaksepatří.

TÉMA TROJKY

PSÍ DEN
9. 6., Borský park
Největší psí událost v Plzeňském kraji!

ŠKODALAND RACE JUNIOR
10. 6., Škodaland
První překážkový běh pro děti!

Tradiční akce Nebe plné padáků se opět vrací do Škodalandu v sobotu
v polovině června. Velkou hudebně zábavní akcí provede moderátor Petr
Martiňák. Na velkém pódiu vystoupí hned několik tuzemských hvězd –
Janek Ledecký, Jakub Děkan, Olga Lounová a Maxim Turbulenc. Během
doprovodného programu se návštěvníci mohou podívat na ukázky Městské
policie Plzeň, zábavně se vzdělávat na programech BESIP nebo si nechat
podepsat svého oblíbeného sportovce z týmů plzeňských hokejistů, fot-
balistů či házenkářů. Chybět nebude ani malování na obličej, jumping pro
děti a řada soutěží a her.

NEBE PLNÉ PADÁKŮ
16. 6., Škodaland
Tradiční akce plná zábavy a hudby
na břehu přehrady!
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Na obvodě probíhal velký jarní úklid
Vedle celorepublikové akce Ukliď-
me Česko proběhla v plzeňském
centrálním obvodu během poveli-
konočního víkendu jarní úklidová
akce. 
Celoplošný běžný úklid a úklid od
odpadků u kontejnerů provádělo 5
firem, které uklízely na svém svěře-
ném úseku. K akci, která mohla pro-
běhnout i díky vstřícnosti městské
společnosti Čistá Plzeň, se připojil
i Úřad městského obvodu Plzeň 3
s pracovníky veřejné služby aobecně
prospěšné činnosti. Zároveň probí-
halo i strojní čištění komunikací
s použitím dezinfekce. 

Odpad z této úklidové akce byl odve-
zen do sběrného dvora v ulici Edvarda
Beneše na Borech, provozovaný
městskou společností Čistá Plzeň ado
spalovny Zevo Plzeň Plzeňská teplá-
renská . Kontrolu po celou dobu úkli-
du prováděli pracovníci Úřadu
městského obvodu Plzeň 3 a místo-
starosta plzeňského centrálního obvo-
du David Procházka, který se
zúčastnil kontroly jednotlivých úseků.
„Celou akci jsme vyhodnotili jako
úspěšnou, a v současnosti proto plá-
nujeme termíny pro další úklidové
akce,“ řekl místostarosta David Pro-
cházka.

Na konci února se v budově úřadu
konalo jedno velice netradiční
„zastupitelstvo“. Úřad totiž
navštívily romské děti ze spolku
Blízký soused, a vedení obvodu
jim umožnilo zahrát si na zastu-
pitele, vyzkoušet hlasovací zaří-
zení i mikrofony.
„Pomáháme dětem být dětmi, aby
z nich vyrostli lepší dospělí. Snažíme
se dát šanci dětem z problematické-
ho prostředí, aby se důstojně zařa-
dily do naší společnosti,“ vysvětluje
princip spolku jeho předsedkyně
Pavla Fáberová. „Naše děti jsou pře-
vážně romské národnosti. Máme
pravidelnou klubovou činnost, moti-
vační akce za dobré chování, v létě
vyrážíme na tábory. Při všech akti-
vitách se snažíme nechat děti
nahlédnout do světa dospělých,
nabídnout jim křesťanský hodnotový
systém, snažíme se navázat vztah
i s příbuznými našich dětí a sdílet
s nimi své životní zkušenosti...“
Zhruba desítka dětí si nejdříve pro-
hlédla své vlastní obrázky, které zdo-

bí stěnu předsálí zasedacího sálu
úřadu. Tam je také přivítali zástupci
vedení obvodu, místostarostové
Radoslav Škarda a David Procház-
ka, radní Ondřej Ženíšek a také
tajemník úřadu Petr Baloun. Děti se
vedení nezalekly, naopak se hlasitě
rozpovídaly o svých plánech a podě-
lily se o své životní postoje a názory.
Následně už se celá skupina přesu-
nula do zastupitelského sálu, kde se
mohly děti posadit na místa nejvyš-
ších obvodních představitelů
a vyzkoušet si, jaké to je mluvit do
mikrofonů nebo třeba hlasovat
o důležitých bodech.
„To dětské nadšení bylo naprosto
odzbrojující,“ řekl místostarosta
Radoslav Škarda. „Jsem moc rád,
že jsme jim mohli umožnit tento pro
ně opravdu nevšední zážitek, věřím,
že navzdory nepříznivé situaci
mohou někteří z nich svoje ambice
v budoucnu úspěšně uplatnit.
A v tom jim právě pomáhá spolek
Blízký soused, za což mu patří velké
poděkování.“

Informace pro zájemce o zájezdy pro děti
Zájezdy pro děti se setkaly s velice
kladnými ohlasy, proto se vedení
obvodu rozhodlo v letošním roce
uspořádat celkem 3 zájezdy. Jako
první se uskuteční dne 26. 5. 2018
oblíbený zájezd do ZOO PRAHA.

Na rozloze 58 ha plochy můžeme
projít 12 unikátních pavilonů a více
než 150 expozic. V Zoo Praha žije
v současné době 4 600 zvířat nále-
žejících k 680 druhům. Druhý
zájezd je naplánován na 9. 6. 2018
a cílem je centrum řemesel a bylin-
né zahrady BOTANICUS u Lysé
nad Labem. Zde si děti mohou
vyzkoušet různá řemesla a zároveň
se také dovědět více o jejich his-
torii. Také si mohou vyrobit např.
svíčku, mýdlo, papír nebo třeba
loutku. Poslední zájezd je připra-
ven na 8. 9. 2018, kdy si děti užijí
zábavní park pro celou rodinu
MIRAKULUM v Milovicích.
Zajímavou atrakcí je oáza Vodní
svět, která nestojí na principu kou-
pání, nýbrž hry s vodou. Děti určitě

potěší i trampolína o rozměrech
25x13 metrů, podzemní bludiště
nebo obří houpačky.
Zájezdy jsou určeny pro děti do 15
let věku, v doprovodu prarodiče,
popř. rodiče, kdy podmínkou účasti

je trvalý pobyt na MO Plzeň 3.
Z kapacitních důvodů může jeden
dospělý vzít max. 2 děti. Autobus
odjíždí z Plzně v 8.00 hodin, návrat
zpět je plánován nejdéle do 20.00
hodin.
Děti, pro které je zájezd zcela zdarma,
lze přihlásit pouze na jeden z nabí-
zených zájezdů. Dospělý doprovod
uhradí 200 Kč (cena zahrnuje dopra-
vu, průvodce a vstupné).
Zájemci se mohou na uvedené
zájezdy přihlašovat dne 21. května
2018 od 8.00 hodin do vyčer-
pání kapacity míst. Na stránce
www.umo3.plzen.eu bude na každý
zájezd zpřístupněn přihlašovací for-
mulář. Po přihlášení bude odeslána
automatická odpověď s údaji ohled-
ně úhrady jednotlivých zájezdů.

Děti ze spolku Blízký soused si zahrály
na zastupitele

Foto: Zoo Praha



TROJKA • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

www.plzen3.eu4

Plzeňská Sedláčkova ulice bude kompletně nová,
rekonstrukce skončí příští rok
Plzeň nechává kompletně rekon-
struovat Sedláčkovu ulici v centru
města, a to v úseku od Bezručovy
ulice až po sady 5. května. Staveb-
ní práce za 23,3 milionu korun bez
DPH pro město provádí firma
EUROVIA CS, a. s. Frekventova-
ná komunikace v blízkosti cen-
trálního náměstí bude mít
vozovku ze žulových dlažebních
kostek a chodníky vyskládané
z takzvané plzeňské dlažby. Sou-
částí projektu je i nové veřejné
osvětlení a další úpravy. 

„Poté, co město v uplynulých letech
nechalo rekonstruovat Riegrovu
a Bezručovu ulici, je toto další logic-
ký krok. Po dokončení tak v podstatě
budou kompletně zrekonstruovány
hlavní komunikace v této části,“
uvedl primátor města Martin Zrza-
vecký. Stavba byla zahájena v září

2017 s termínem kolaudace nejpoz-
ději do konce června 2019.
Podle technického náměstka primá-
tora Pavla Šindeláře bude v rámci
stavby také provedena sanace stá-
vající kanalizační stoky včetně
rekonstrukce domovních přípojek.
„Projekt počítá také s osazením
nového veřejného osvětlení na stěny
přilehlých domů. Ta akce je výjimeč-
ná v tom, že se nám podařilo sdružit
tři investory, je to město Plzeň,
Vodárnu Plzeň a společnost Innogy,
která provádí výměnu plynovodního
řadu,“ doplnil Pavel Šindelář.
Výměna plynovodu bude dokonče-
na ještě letos. 
Stavební práce jsou prováděny za
současné uzavírky dvou sousedních
bloků. V první etapě jde o bloky
mezi ulicemi Bezručova a Riegrova.
„V letošním roce je naplánováno
dokončit stavební práce na úseku

od ulice Bezručova po ulici Velesla-
vínova. V roce 2019 je v plánu
dokončení posledního bloku, tedy
od ulice Veleslavínova po ulici sady
5. května,“ řekl David Malán
z Odboru investic Magistrátu města

Plzně, který má projekt za město na
starost. Z celkové částky 23,3 milio-
nu korun bez DPH jde z rozpočtu
odboru investic částka 13,8 milionu
korun bez DPH, zbylou část uhradí
vodárna. Zdroj a foto: MMP

AKTUALITY

U přehrady vyroste letní kino
Plánujete si program na léto?
Jeden červencový víkend můžete
věnovat českým filmům. V rámci
oslav dvacátého výročí Půjčovny
strojů totiž u přehrady v Plzni
vyroste letní kino a vstup bude
zdarma.
Romantické rande anebo příjemné
posezení spřáteli si naplánujte na čer-
venec. Večery od čtvrtku 26. července
do soboty 28. července mohou nejen
filmoví fanoušci strávit vmultifunkč-
ním areálu Škodaland v třetím plzeň-
ském obvodě sledováním oblíbených
českých filmů. Letní kino si tak užijete
v bezprostřední blízkosti přehradní
nádrže České údolí.
Mobilní letní kino do Plzně zavítá
vrámci Letního filmového promítání
společnosti Půjčovna strojů Zeppelin

CZ. Projekce začíná vždy se setmě-
ním avstup je zcela zdarma. Kapacita
kina je téměř neomezená –kromě při-
pravených laviček je tu dost místa ina
večerní piknik. Nezapomeňte tedy
deku aklidně i to, na co zrovna budete
mít chuť.
Půjčovna strojů Zeppelin CZ, která
celou akci pořádá, je specialistou na
flexibilní pronájmy strojů a zařízení
různých značek. Základem nabídky
je stavební, zemní azemědělská tech-
nika značky Cat. Firma ve všech tři-
nácti pobočkách garantuje špičkový
stav pronajímané techniky, výhodné
financování nebo dopravu techniky
na místo určení. V případě potřeby
zajistí iobsluhu stroje. Více informací
o firmě i letním kině najdete na
www.zeppelin.cz.

Festival sportu už počtvrté v Plzni
Ve čtvrtek 21. června 2018 se vareálu
OC Plzeň Plaza a v parku za řekou
uskuteční už 4. ročník tradičního Fes-
tivalu Sportu. Dopolední program je
věnován dětem vrámci školních výle-
tů – a předběžně to vypadá na překo-
nání loňského účastnického rekordu!
Odpolední program je určen široké
veřejnosti apotrvá až do 19.00 hodin.
Na Festivalu Sportu najdou návštěv-
níci z Plzně i okolí bohatou nabídku
sportovišť, kde se budou prezentovat

jednotlivé sportovní kluby, a mohou
zde potkat icelou řadu známých spor-
tovců.
Akce je realizována za podpory města
Plzně a veškeré detaily naleznete na
www.festivalsportu.cz 

Letní vycházky po obvodu zakončí grilování!
Občané plzeňského centrálního
obvodu se znovu mohou těšit na sérii
vycházek, které pro ně připravil
Městský obvod Plzeň 3. 
Cílem je nejen projít zajímavá místa
obvodu, ale diskutovat a řešit témata
o zdejším aktuálním dění. Každá
procházka bude navíc zakončena gri-
lováním, kde budou zdarma nabíze-
ny bílé klobásky, kdo bude mít ale
zájem, může si ugrilovat i vlastní
dobroty. Vítána je široká veřejnost
a není nutné se hlásit předem. Trasy

jsou vhodné i pro seniory nebo
maminky s kočárky. Start vycházek
je v 15 hodin, předpokládaný příchod
a začátek grilování pak v 17 hodin.
Účast na grilování není podmíněna
účastí na vycházce a naopak.

Pojďme rozhýbat svoje
děti, sebe i okolí

a zakončit školní rok
sportem!

termín start vycházky cíl vycházky a grilování
24. května Skvrňany – SOU, Vejprnická Skvrňany – park Na Okraji

31. května Bory – konečná tram. č. 4 Bory – Borský park, u pítka

7. června Nová Hospoda – sokolovna Nová Hospoda – sokolovna 

14. června Valcha – sokolovna Valcha – sokolovna Foto: C&B Events s. r. o.
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Jak je to s kácením dřevin?
V poslední době se v médiích a na
sociálních sítích diskutuje na téma
kácení dřevin. Dotazy přicházejí
ina náš úřad, který vykonává státní
správu v přenesené působnosti
avydává rozhodnutí na kácení dře-
vin. Řídí se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Jestli kácet nebo nekácet je složitá
otázka. Nikomu se určitě nechce jen
tak porazit strom nebo řadu stromů,
zvlášť ne úředníkovi, který o tom
musí rozhodnout. Ale někdy k tomu
prostě musí dojít. Uveďme si některé
příklady, kdy k tomu dojde.
V mnoha případech jde o dřeviny,
které jsou v havarijním stavu, hrozí
pádem nebo zlomením, aohrožují tak
zdraví abezpečnost osob nebo majet-
ku. Mnohdy strom vizuálně vypadá
v pořádku, ale havarijní stav dokáže
rozpoznat jen odborník. Může se tak
předejít tragédii, která se stala před
devíti lety ve Zlíně, kterou si jistě
žádný z nás nepřeje.
S čím se velmi často na úřadě setká-
váme, je situace, kdy nás občané žáda-
jí o pokácení stromu, který si sami
bez rozmyslu nevhodně zasadili
v blízkosti domu či jiné nemovitosti.
Z kdysi malého stromku je dnes
mohutný strom, který stíní či jeho listí
dělá nepořádek. Nezřídka jsou oby-
vatelé z jednoho domu rozděleni, zda
takto nevhodně vysazený strom pora-
zit či ne. Upozorňujeme, že je nutný
souhlas všech obyvatel domu.

Další případ, kdy se kácejí stromy
a dřeviny je investiční výstavba.
O tom, zda bude povoleno či nikoliv
se rozhoduje už ve fázi územního roz-
hodnutí a stanovení podmínek pro
projekt. S tím jsme se v našem obvodě
setkali například v právě probíhajícím
začátku výstavby nové tramvajové
trasy v Kaplířově ulici směrem na
Borská pole. Stává se tak i v případě
výstavby nebo rekonstrukcí liniových
produktovodů (elektrické vedení či
potrubí na vodu aplyn) akomunikací.
Odstraňování stromů se děje i v blíz-
kosti železnice. 
V rámci vydaného rozhodnutí okáce-
ní je vždy uložena náhradní výsadba,
která je evidována Odborem dopravy
a životního prostředí ÚMO Plzeň 3,
který určí druhy amísta výsadeb. Tato
výsadba je kontrolována. Jsme si
vědomi, že v rámci investičních akcí
dochází k velkému kácení dřevin,
aproto se snažíme vysazovat dřeviny
nové avhodné na celém území obvo-
du. Samozřejmě platí, že za každý
poražený strom je vysazen nový.
Nevysazujeme jen náhradní výsadbu,
ale velké množství stromů navíc, kte-
rých loni bylo na pět set. Samozřejmě
to nejde úplně všude, je třeba dodržet
ochranná pásma v blízkosti inženýr-
ských sítí. 
Občané našeho obvodu mají
možnost podat návrhy na výsadbu
dřevin na e-mailové adrese: zelen-
MO3@plzen.eu, a bude-li to jen tro-
chu možné, rádi vyhovíme.

Novela stavebního zákona
Od 1. 1. 2018 vešla v účinnost velká
novela stavebního zákona na úseku
stavebního řádu a územního rozho-
dování. Novela si klade za cíl urychlit
a zjednodušit povolovací procesy
aulehčit procesu vlastní realizace sta-
veb. Rozšiřuje okruh záměrů, pro kte-
ré lze využít zjednodušené postupy
(tedy územní souhlas a ohlášení) na
stavby pro bydlení arodinnou rekreaci
bez ohledu na jejich zastavěnou plo-
chu. Urychlit povolování staveb má
i sloučení jednotlivých povolovacích
procesů do jednoho řízení. O vydání
společného povolení může stavebník
žádat téměř uvšech staveb. Stavebník
má možnost si zvolit, zda nové postu-
py využije nebo se vydá klasickou
cestou samostatného územního asta-
vebního řízení. Společné rozhodnutí
lze využít i pro soubor staveb.
Novela přináší změnu ve vymezení
okruhu účastníků řízení a také se roz-

šiřuje iokruh staveb rodinných domů,
kde bude moci stavebník stavět své-
pomocí.
Novela poměrně významně mění pro-
ces schválení užívání staveb rekre-
ačních a rodinných domů, které si
stavebník staví pro sebe. Stavebník
může začít užívat tuto stavbu bez
oznámení užívání stavebnímu úřadu.
Společně s novelou stavebního zákona
byly novelizovány iprováděcí vyhláš-
ky ke stavebnímu zákonu, kde došlo
k úpravám předepsaných formulářů
pro podání jednotlivých žádostí.
Iněkteré související předpisy azákony
byly novelizovány, např. novela zákona
č.114/1992 Sb., oochraně krajin, zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích a také vyhláška č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
Dále pak došlo k úpravě zákona
osprávních poplatcích, kde stavebník
může ušetřit.

Výzva: sběr fotografií
Máte doma ve svých albech snímky výstavby Severního předměstí –
Bolevce, Košutky, Lochotína...? Právě dokončené paneláky před nastě-
hováním, okolí jednotlivých domů, objekty tzv. občanské vybavenosti?
Pokud ano, podělte se o ně s ostatními Plzeňany v nově chystané knize.
Zveřejněné snímky budou odměněny knihou. Snímky posílejte na
vydavatel@starymost.cz. Děkujeme. 
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I letos si v DEPU můžete vypěstovat
vlastní zeleninu 
Bydlíte v Plzni a chybí vám mezi
vším tím betonem a asfaltem kou-
sek „vlastní“ půdy, kde byste
mohli naplnit své zahradnické
touhy? Pronajměte si záhon v Pěs-
tírně DEPO – komunitní zahradě,
kterou provozuje spolek Pěstuj
prostor na nádvoří DEPO2015.
Kromě pěstování nabízí i zázemí
pro posezení či grilování. 
„Zeleninu a bylinky pěstujeme v uni-
kátních obřích betonových květní-
cích s keramickou mozaikou od
Františka Pavlase, které si můžete
pamatovat z různých míst v Plzni –
dříve stávaly například na náměstí
či u výstaviště a nám se jich několik
podařilo zachránit před odvozem
na skládku. Pro zájemce je k dispo-
zici ještě volných několik záhonů –
jeden metr čtvereční pěstební plochy

si mohou pronajmout za 700 Kč,
dvojnásobek za 1 100 Kč. V ceně je
zahrnuto vše potřebné k zahradni-
čení, kromě semínek a sazenic,
jejichž výběr je na každém zahrad-
níkovi,“ říká Silvie Hašlová ze spol-
ku Pěstuj prostor. „Sklizeň obohatí
také mnoho druhů bylinek ze spo-
lečného záhonu a prostory zahrady
mohou zahradníci využít také
k posezení s přáteli či grilování“,
dodává. 
Nejen začátečníci, ale i zkušenější
zahradníci jistě ocení „Zahradnický
klub“ – pravidelná setkání s odbor-
nicí na přírodní zahradničení Alenou
Lehmannovou, během kterých pora-
dí, co zrovna sázet, jak o zahradu
pečovat a zároveň zodpoví dotazy
pěstitelů. Setkání se konají každé
sudé úterý od 17 do 18 hodin.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Informace k vítání občánků

Pro nově narozené občánky i nadále
Úřad městského obvodu Plzeň 3
organizuje slavnostní vítání v obřad-
ní síni plzeňské radnice.
Vítání občánků zajišťují jednotlivé
úřady městských obvodů podle trva-
lého bydliště dítěte, kterým je zpra-
vidla trvalé bydliště matky.
Vyplněnou žádost, kterou rodiče
naleznou na webových stránkách
úřadu nebo si ji mohou osobně

vyzvednout v budově ÚMO Plzeň 3
na oddělení matriky nebo u pí Sam-
merové (kancelář č. 30, 1. patro),
odevzdají do šesti týdnů od narození
dítěte v podatelně Úřadu městského
obvodu Plzeň 3, nebo ji zašlou
poštou.
Poslední termín vítání je v červnu,
ale budeme samozřejmě pokračovat
i po prázdninách, takže další obřad
bude už v září.

Vyřízení dokladů je v Plzni pro rodiny
s dětmi pohodlnější

Přinášíme vám přehled dětských
hřišť a pískovišť v obvodu

Magistrát města Plzně zřídil nově
tři přepážky v oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů, které
zvýší komfort rodinám s dětmi při
vyřizování dokladů. Pokud se celá
rodina, která potřebuje vyřídit více
dokladů najednou, objedná na určitý
čas, může se jí úřednice věnovat až
hodinu. Objednací systém toto
dosud neumožňoval, bylo standard-
ně možné vyřídit v určitém termínu
pouze jednu službu pro jednu osobu.
Přepážky pro rodiny s dětmi jsou
prozatím k dispozici v pondělí a stře-
du od 8 do 18 hodin.
Místnost pro rodiny s dětmi je umís-
těna v prvním patře budovy na
náměstí Republiky 16. Nově zre-
konstruovaný prostor je vybaven

třemi moderními přepážkami, které
jsou obdobné jako dosavadních 13
přepážek v přízemí. Děti budou mít
v prvním patře k dispozici i malý
dětský koutek, jehož zařízení chce
úřad postupně doplňovat.
Služba i nově upravený objednávací
systém funguje od března, lidé se
mohou objednat prostřednictvím
internetu v aplikaci www.uradbez-
cekani.cz.Ve výběru služby zatrhnou
políčko Rodiny s dětmi – Občanské
průkazy nebo Rodiny s dětmi – Ces-
tovní pasy. Mohou se také objednat
telefonicky v Kontaktním centru na
telefonním čísle 370 831 111. Pokud
si předem nezamluví termín, existuje
riziko, že mohou čekat delší dobu,
než na ně přijde řada.

V souvislosti se zahájením sezony
provozu dětských hřišť jsme do
aktuálního vydání zpravodaje Troj-
ka zařadili obvodního zpravodaje
Trojka exkluzivní přílohu o všech
dětských hřištích a pískovištích
v obvodu. Získáte tak detailní pře-
hled o dětských herních zařízeních
ve svém okolí a také o novinkách,
které zde byly instalovány. 
Oficiální zahájení sezony proběhlo
10. dubna, a to kontrolou pískovišť
a dopadových ploch u dětských
prvků bezpečnostní kontrolou
detektorem kovů.  Na té se spolu
s Městským obvodem Plzeň 3 podí-
lela i Městská policie Plzeň.
„Pro obvod je prvořadým kritériem
bezpečnost a funkčnost všech dět-
ských zařízení, tedy ipískovišť. Hřiště
je třeba rychle zkontrolovat, a proto
jsme rádi, že Městská policie Plzeň
nám vprvních kontrolách pomohla,“
informuje David Procházka, místo-
starosta centrálního obvodu.

Pravidelná a důsledná kontrola je
nezbytná. O tom už se pracovníci
úřadu přesvědčili na minulých kon-
trolách, kdy byly nalezeny předměty
jako staré kovové hračky, víčka od
lahví či vysloužilé baterie. Detektor
kovů odhalil i nebezpečné předměty
jako zrezivělé vruty, dráty a pírka
do vlasů. 
„Už předminulý rok jsme zakoupili
detektor kovů a vyškolili pracovníka,
který kromě samotné pravidelné
kontroly detektorem navíc vizuálně
zkontroluje herní prvky a provede
vždy základní úklid dětského hřiště.
Vnímáme bezpečnost dětí jako jednu
z nejdůležitějších priorit, a stejně
jako předchozí roky budou písko-
viště a dětská hřiště procházet jeden-
krát týdně kontrolou,“ dodal David
Procházka.
Obvod také provádí pravidelné
čtvrtletní revizní prohlídky a v květ-
nu dochází k výměně písku v dět-
ských pískovištích.
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Pozvánka na sportovní hry seniorů
do Plzně

„Pro seniory děláme hodně,“ říká
předsedkyně Krajské rady SDČR

Plzeňská krajská asociace Sport pro
všechny připravuje ve spolupráci s dal-
šími subjekty sportovně společenskou
akci pro seniory z Plzně a okolí.
Zájemci se sejdou u areálu OC Plaza
vPlzni, vprostoru za řekou, ve středu
6. června 2018, pestrý program bude
probíhat v době od 10.00 do 14.00
hodin.
Na stanovištích, která budou odborně
zajišťována školenými instruktory
asociace, si příchozí mohou zábavnou
formou ověřit své pohybové schop-
nosti, popřípadě si poměřit síly se svý-
mi přáteli. Nebude to prvoplánové
sportovní zápolení, účelem je přede-
vším se dobře pobavit, ale člověk už
je od přírody soutěživý tvor, tak se
ina hodnotné výsledky můžeme těšit.

Samozřejmě všichni účastníci obdrží
účastnický list, medaili a na památku
také kartičku se zapsanými výsledky.
Senioři se mohou těšit na jízdu na
speciálních koloběžkách, hod oště-
pem, střelbu na cíl lukem, fotbal
vchůzi, kuželky, nordic walking, atd.
Účastníci se mohou také seznámit
s netradičními rekreačními hrami,
jakými jsou woodball, kubbe, boccia
či möllki. 
V areálu bude zajištěno občerstvení
izdravotní služba, kde si budete moci
nechat zkontrolovat svůj zdravotní
stav, změřit tlak apod.
Vstup do areálu je zdarma, od přícho-
zích očekáváme dobrou náladu achuť
do pohybu, vždyť „POHYB JE
ŽIVOT“.

Nejstarší obyvatelka centrálního
obvodu oslavila v únoru 103 let
Vúnoru 2018 oslavila sto tři let svého
života paní Anna Červená zAlešovy
ulice na Borech, astala se tak nejstarší
občankou obvodu.
Paní Červená se celý život věnovala
učitelskému povolání. Vyučovala češ-
tinu, matematiku, výtvarnou výcho-
vu, hudební výchovu a tělocvik. Byla
rovněž aktivní členkou Sokola.
Vychovala dceru, a v současnosti se
těší již z pěti pravnoučat.
Jubilantka žije se svojí rodinou, sdce-
rou a zetěm jezdí na zahrádku. Ráda
čte, zejména knihy Boženy Němcové.

Ještě před několika lety pracovala na
počítači, na kterém mimo jiné sepi-
sovala své paměti pro svá vnoučata
a pravnoučata. „Můj recept na dlou-
hověkost je pracovat fyzicky i dušev-
ně,“ říká paní Červená, která
v minulosti chodila cvičit, dnes ale-
spoň chodí po bytě. Byť už na televizi
nevidí, ráda poslouchá rádio, zejména
hudbu. „Jsem na tomto světě ráda,
a mám naplánováno dožít se 110 let.
Přála bych si, aby se všichni lidé měli
rádi, i když dnešní doba je velmi kom-
plikovaná,“ dodává Anna Červená.

V únorovém vydání obvodního zpra-
vodaje Trojka jsem si přečetla článek
od zastupitele pana Kastnera o Nové
scéně plzeňského divadla. S tímto
názorem plně souhlasím. Ale s čím
absolutně nesouhlasím je, že město
Plzeň nedělá nic pro důchodce. Pan
Kastner píše, že byla před rokem
utvořena Rada seniorů Plzeň-město,
aby důchodcům pomáhala. Před deví-
ti lety pak byla také ustanovena Rada
seniorů Plzeňského kraje. 
Již od roku 1990 pracuje v Plzni Měst-
ská organizace svazu důchodců, která
se postupně rozšiřovala, a dnes má
Krajská rada SDČR deset organizací,
kde se sdružuje 1800 členů. V každém
obvodu, tj. Lochotín, Slovany, Bory,
Plzeň-střed, Skvrňany, Doubravka
anyní ještě obce Zbůch, Dýšina, Sul-
kov a Sušice pracují výbory z dobro-
volných členů zcela zdarma
a připravují pro důchodce například
vycházky, zajímavé přednášky, různé
besedy, rekreace azájezdy. Tyto akce
jsou hojně navštěvovány, a mohou
přijít také i nečlenové. O aktivitách
a o tom, co každý výbor dělá, je pra-
videlně každé pondělí podávána
informace v Českém rozhlase Plzeň,
a také je prezentováno v rubrice Kul-
tura v Plzeňském deníku.
Krajská rada SD zajišťuje koncert ke
„Dni seniorů“, kam vždy přijde okolo
600 důchodců. Také nejméně 100
důchodců pravidelně navštěvuje
„Gerontologický den“ (den o stáří),
kde se důchodci z pěti lékařských
přednášek dozvědí, co mohou ve věci

své nemoci dělat, aby neměli větší
potíže. Spolupracujeme s Lékařskou
fakultou UK v Plzni a letos se bude
konat již XVI. Gerontologický den.
Další naši činností na Krajské radě je,
že pomáháme důchodcům, kteří potře-
bují poradit, kde hledat bezplatné práv-
ní poradny, kam se obrátit v případě,
že potřebují zažádat o sociální dávku
pro člena rodiny, nebo kde objednat
dovoz obědů. Jsou ještě další věci, kte-
ré je trápí, a my jim můžeme pomoci. 
Jednou ročně se předsedové měst-
ských organizací scházejí s primáto-
rem města Plzně, kde se mohou
zmínit oproblémech v místě bydliště.
Pan primátor vše vysvětlí a řekne, zda
je možné něco v řešení jejich prob-
lémů udělat. Sociální odbor magistrá-
tu města Plzně byl první v republice,
který zavedl pro důchodce od 70 let
a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P
Senior taxi. Dnes jich je již v provozu
pět, a důchodci si tuto službu velmi
pochvalují. Dále již byly předány
sociální byty pro matky s dětmi,
důchodce a jinak potřebné lidi a stále
se připravují další. 
Z mého 27letého působení v práci
pro důchodce se domnívám, že toho
není málo. Nemohli bychom toho
tolik dělat, kdyby nás nepodporo-
valy Úřady městských obvodů Plzeň
1, 2, 3, 4 a Magistrát města Plzně
spolu s Plzeňským krajem. A za to
jim patří veliký dík!

Bohumila Šmolíková
předsedkyně Krajské rady

SDČR Plzeň

BLAHOPŘEJEME!!

Manželé Jana a Jiří Bartoníčkovi
(Skvrňany.) oslavili zlatou svatbu
na radnici dne 24. února, oddávající
Jiří Weger.

Manželé Anna
a Miroslav
Poddaných
(Skvrňany )
oslavili zlatou
s v a t b u
na radnici dne
24. března,
o d d á v a j í c í
Ing. Karolina
Fric.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Divadlo J. K. Tyla chystá již
čtvrtý ročník úspěšné open air
produkce Noc s operou. V locho-
tínském amfiteátru zazní v pátek
29. června od 20.30 hodin Pucci-
niho Turandot v režii uměleckého
šéfa opery Tomáše Pilaře, který
slibuje mimořádný divácký záži-
tek podpořený atraktivním
pěveckým obsazením. Orchestr
opery DJKT bude letos hrát pod
taktovkou italského dirigenta
Enrica Dovica.

Jedna z nejpopulárnějších operních
melodií světa, árie Nessun dorma,
zazní v podání italského tenoristy
Paola Lardizzoneho: „Role tajem-
ného prince Kalafa je bezesporu jed-
ním z nejvyšších cílů, jaké může
tenorista mít. Vždy, když zpívám árii
Nessun dorma, cítím prudký příval
adrenalinu. A to nejen díky její
náročnosti, ale také protože na tento
slavný moment opery čekají s napě-
tím diváci na celém světě,“ říká
pěvec. Partu Turandot se ujme dra-

matická sopranistka Iveta Jiříková,
která je v téže roli obsazena i v insce-
naci Státní opery. Stejně jako ve
všech předchozích ročnících Noci
s operou vystoupí sólistka opery
DJKT Ivana Veberová, tentokráte
v roli Liu.
Vstupenky v cenových skupinách
380, 460 a 550 Kč k sezení a 200 Kč
takzvaně „na deku“ jsou k dostání
v pokladně předprodeje ve Smeta-
nových sadech 16 nebo v síti Plzeň-
ská vstupenka. 

Gurmánský BEKO FRESH festival míří do Plzně.
Se Zdeňkem Pohlreichem v hlavní roli
Největší český gurmánský festi-
val dobrého jídla a pití Beko
Fresh festival, který má již osmi-
letou tradici, zavítá o víkendu
19. a 20. května do západních
Čech, na tradiční místo konání
za OC Plzeň Plaza, a představí
to nejlepší ze současné gastrono-
mie. 
V rámci programu bude i letos při-
praveno hned několik pódií, kde se
vystřídají při svých živých cooking
show taková esa, jakými jsou Zdeněk
Pohlreich, Marcel Ihnačák, Petr Stup-
ka nebo Roman Vaněk. Za Pilsner
Urquell Václav Berka, za barmany
mixolog Tomáš Kubíček. Prvorepu-
blikovou gastronomii u příležitosti
100 let vzniku Československa při-
blíží kuchařská show šéfkuchaře
Radka Davida. Po celou dobu konání

festivalu mohou návštěvníci degus-
tovat menu vybraných top restaurací

západočeského regionu, a v soutěži
si pak zvolit tu nejlepší znich. Netra-
diční a zážitková gastronomie bude
zastoupena restauracemi s nabídkou
molekulární mixologie, extrémního
cateringu i entomofágie neboli pojí-
dání hmyzu. 
Cena vstupenky v předprodeji
v sítích GoOut, TicketPortal nebo
online na www.freshfestival.cz/vstu-
penky (100 Kč za osobu) zahrnuje
navíc lákavý bonus v podobě „školy
čepování piva“ Pilsner Urquell s pra-
vým Masterem Bartenderem! 
Beko Fresh Festival 2018 se v Plzni
pořádá pod záštitou 1. náměstka pri-
mátora města Plzně Martina Baxy,
starosty Městského obvodu Plzeň 1
Miroslava Brabce a starosty Měst-
ského obvodu Plzeň 3 Radislava
Neubauera. 

Komedy fest veze do Plzně hvězdy české komedie 
Plzeň bude i v letošním roce
patřit festivalu humoru Kome-
dy fest. Letos jde už o pátý roč-
ník a organizátoři si opět
připravili hodně nabitý pro-
gram. Jako tradičně se festival
odehraje na přelomu května
a června, kdy vyvrcholí open air
programem v amfiteátru za OC
Plzeň Plaza.

Milovníci tradičního i novodobého
humoru se mohou těšit na takové
hvězdy jako je například Eva Holu-
bová, Barbora Hrzánová, Lukáš
Pavlásek, Jiří Lábus, Martin Dejdar
nebo Josef Dvořák. Slavnostní zahá-
jení proběhne v Měšťanské besedě
27. května. Hned po tom se právě
hlavní sál tradičního kulturního stán-
ku v Plzni stane dějištěm divadel-

ních představení. Festival
divákům naservíruje špičková
komediální představení jako
je například Kočka v oregánu,
one woman show Hvězda,
Pánská šatna a chybět nebude
ani festivalový speciál Lukáše
Pavláska. Kompletní program
je již k dispozici na
www.komedyfest.cz, kde byl
zároveň spuštěn i prodej vstu-

penek na jednotlivá představení. 
Festival vyvrcholí 2. června v amfi-
teátru za OC Plzeň Plaza celoden-
ním programem plným nejen
humoru, ale i hudby, známých
osobností a doprovodného progra-
mu. Areál se otevře veřejnosti již
v 11.30, o hodinu později pak pro-
gram oficiálně zahájí Lukáš Pavlá-
sek. V průběhu celého odpoledne
se pak diváci mohou těšit na
vystoupení Evy Holubové a Bohu-
mila Klepla, Ondřeje Sokola nebo
například Jiřího Lábuse a Oldřicha
Kaisera. O hudební část programu
se postará legendární YOYO
BAND a Ivan Mládek – Banjo
band. Během celého dne budou
navíc probíhat autogramiády a pro
rodiny s dětmi bude připravená také
family zóna a celá řada soutěží. 

V lochotínském amfiteátru letos zazní Turandot
pod taktovkou italského dirigenta

Představení ZŠ
a MŠ při FN Plzeň
Škola, kromě výuky dětí hospitalizo-
vaných ve Fakultní nemocnici, nabízí
zdravotní třídy, které jsou určeny pro
žáky prvního stupně s tzv. podpůrný-
mi opatřeními; se závažnými speci-
fickými poruchami učení (např.
dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie, dyspraxie), se závažnými
specifickými poruchami chování
(např. ADHD, ADD, ODD), se sou-
běžným postižením více vadami nebo
s lehčí formou poruch autistického
spektra. Dále autistické třídy pro první
i druhý stupeň a psychiatrické třídy
pro druhý stupeň. Tato specializovaná
pracoviště jsou rozmístěna na třech
detašovaných pracovištích na Locho-
tíně, Slovanech a Borech. 
Výhodou této školy je vzdělávání dětí
speciálními pedagogy ve třídách
s maximálním počtem 14 žáků, (což
umožňuje individuální přístup ve
výuce a současně ve třídách probíhá
ozdravný program vrámci školní dru-
žiny. Ozdravný program se skládá
z pravidelného cvičení jógy, hry na
flétnu, masáží a inhalací. Také pořá-
dáme celodružinové akce, například
maškarní bály, oslavy dne dětí, dra-
kiády, pálení čarodějnic apod.

Bc. Lucie Hořáková, DiS.,
vychovatelka

Plzeň slaví jubileum
republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si v Plzni připo-
meneme cyklem zajímavých událostí,
jako je například Festival světla BLIK
BLIK, výstava Sto let republiky očima
pěti plzeňských generací, Historický
víkend ve stylu první republiky, 100.
výročí narození slavných Plzeňanů –
herce Miroslava Horníčka a fotografa
Viléma Heckela, nebo opera Prodaná
nevěsta pod širým nebem. Celoroční
program vyvrcholí v říjnu velkolepý-
mi dvoudenními oslavami s tradičním
vzpomínkovým aktem u Památníku
T. G. Masaryka, lampionovým Prů-
vodem světel centrem města nebo
slavnostním setkáním na náměstí
Republiky, které vyvrcholí společným
zpěvem hymny a ohňostrojem
v národních barvách. Mimořádně
bude při této příležitosti vystaven ori-
ginál hry Fidlovačka, psaný rukou
J. K. Tyla, s textem české národní
hymny. Její počáteční slova „Kde
domov můj“ se stala hlavním mottem
projektu. Více informací o programu
najdete na www.plzen2018.eu
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Letošní nenároč-
ná, avšak vle-
koucí se zima
pomalu, ale jistě
odešla, a nastalo
pro mnohé z nás
krásné období
jara a následně
léta, na které

jsme se tak moc těšili. 
Za námi je několik zajímavých tra-
dičních kulturních akcí, jako je
mezinárodní festival nejenom vážné
hudby – Smetanovské dny, vyhlá-
šení hudebních cen Žebřík 2018,
Festival světla BLIK BLIK, festival

filmů Finále Plzeň, venkovní stu-
dentský rej Plzeňský majáles
a především každoroční připome-
nutí osvobození našeho města Slav-
nosti svobody.
Těchto, imnohých dalších kulturních
akcí a navazujícího společenského
dění, si obyvatelé inávštěvníci města
mohou užívat díky nesmírnému úsilí
apodpoře celého vedení města Plzeň
– především pak 1. náměstka primá-
tora pana Mgr. Martina Baxy, který
současně ze své pozice poslance PSP
ČR kulturní dění v Plzni nejenom
sleduje, ale také aktivně podporuje
a rozvíjí.

Díky dané podpoře se můžeme
v nadcházejících měsících těšit na
krásné kulturní zážitky a společen-
ské akce, které jistě obohatí život
v naší západočeské metropoli.
Dovolím si proto v závěru svého
článku zmínit alespoň některé
z nich: Plzeňské dvorky (19. května
2018), Beko Fresh festival (19.–20.
května 2018), Plzeňská Muzejní
noc (25. května 2018), Noc kostelů
(25. května 2018), Metal fest (1.–3.
června 2018), Mezinárodní folklor-
ní festival CIOFF (6.–10. června
2018), Historický víkend (8.–10.
června 2018), Skupova Plzeň

(13.–17. června 2018), Gambrinus
den (23. června 2018), Noc s operou
(29. června 2018), Divadelní léto
pod plzeňským nebem (1.–30. čer-
vence 2018), Živá ulice (červenec
– srpen 2018), Letní barokní festival
(červenec – srpen 2018) a Meziná-
rodní festival Divadlo (12.–26. září
2018).
Chtěl bych za výše uvedené, jakožto
člověk milující kulturu, všem
zúčastněným srdečně poděkovat
a všem popřát krásné nadcházející
léto.

Petr Kastner
zastupitel MO Plzeň 3

Jaro a léto plné kultury a společenského dění

ZASTUPITELÉ

Jedním z předvo-
lebních slibů
bylo navýšení
parkovacích stá-
ní na našem
obvodu. Mám
upřímnou radost,
že se tento slib
vedení obvodu

daří naplňovat.
Na sklonku loňského roku bylo
zavedeno placené parkování mezi
Klatovskou třídou a autobusovým
nádražím. V souvislosti s tím se
podařilo pod Centrálním autobuso-
vým nádražím zprovoznit bezplatné
parkoviště pro 248 vozidel. Vybu-
dování bezplatného parkoviště bylo
podmínkou vedení centrálního
obvodu, aby souhlasilo se zavede-
ním placeného parkování. 
V loňském roce proběhla i rekon-
strukce vnitrobloku v Čermákově
ulici na Borech. Původní parkovací
stání nebyla vyznačena, a rekonstruk-

cí tak došlo ke změně dopravního
řešení a vzniku 42 nových parkova-
cích stání. Z toho 3 stání pro osoby
se sníženou schopností pohybu.
Dalším zrealizovaným projektem je
oprava povrchu stávajícího parko-
viště a komunikace ve Vojanově uli-
ci č. 1–7 ve Skvrňanech. Nově bude
vyznačeno 17 parkovacích stání
s možností dalšího (podélného) par-
kování 9 vozidel při komunikaci. 

V současné době se dokončuje
rekonstrukce parkoviště ve Vojano-
vě ulici č. 13–15 ve Skvrňanech.
Stávající parkoviště je rozšířeno
o plochu bývalého hřiště a celkově
tak vznikne 76 parkovacích stání.
Z toho 4 stání pro osoby se sníženou
schopností pohybu. 
V ulici Křimická 40–46 v Předních
Skvrňanech bude ještě v letošním
roce vybudováno 10 nových parko-

vacích stání v místě bývalých sušáků
na prádlo. Z toho 1 stání pro osoby
se sníženou schopností pohybu.
Pro hokejové fanoušky zajistil
centrální obvod ve spolupráci
s DEPO2015 parkování v bývalém
depu Dopravních podniků v Cukro-
varské ulici za poplatek 30 Kč
za osobní automobil. Přístup je
z Presslovy ulice a zaparkovat zde
může během hokejových utkání až
140 osobních automobilů. Vedení
si od tohoto projektu slibuje zvýšení
komfortu fanoušků a vymýcení roz-
šířeného nešvaru – parkování vozi-
del mimo místa k tomu určená.
Vedení obvodu se snaží naslouchat
vám občanům a konstruktivně řešit
problematiku parkování na obvodu
Plzeň 3. Pevně věřím, že se některé
projekty na navýšení parkovacích
míst podaří prosadit a zrealizovat
ještě v letošním roce.

Petr Marek
radní MO Plzeň 3

Navyšování parkovacích míst v obvodu

Ve městě v po-
sledních letech
stoupla individu-
ální automobi-
lová doprava
o20%. Stím ruku
vruce roste prob-
lém se zácpami
a parkováním

a velmi výrazně to zakoušíme i my
na obvodě Plzeň 3. To se musí řešit
a také to řešíme. Plzeň je moderní
město, které hledá chytrá řešení.
Na jednu stranu stavíme nová par-
koviště, ale také motivujeme řidiče,

aby využili i jiné alternativy dopra-
vy. Opakovaně jsme zlevnili před-
platné jízdné v MHD, podporujeme
bikesharing a nově i carsharing. 
Od září 2018 si budete moci vypůjčit
auta různých velikostí od PMDP.
Jak to bude fungovat? Konkrétní
auto si najdete na počítači či chytrém
telefonu a provedete jeho rezervaci.
Auto si pohodlně odemknete pomo-
cí Plzeňské karty a jedete. Platí se
za čas výpůjčky a také za ujeté kilo-
metry. Nestaráte se o technickou
kontrolu, emise, dálniční známku,
přezuté gumy, platbu za parkování,

tankování a ani o servis. Auto bude
jako pohodlná služba za nízkou
cenu. Pokud budete služby PMDP
kombinovat, tak se dostanete na ješ-
tě výhodnější sazbu. V případě, že
si koupíte předplatné na MHD, zís-
káte slevu na půjčení vozidla. 
Pokud se pilotní projekt PMDP
s malým množstvím vozidel (cca 9)
osvědčí, tak auta sbenzinovým moto-
rem postupně vystřídají elektrovozy
(až 50). Již nyní se pracuje na chytré
síti dobíjecích stanic. Moji moudří
kolegové zPMDP vymysleli způsob,
jak velmi výrazně snížit náklady na

stavbu dobíjecích stanic a jejich
následný provoz. Využijeme k tomu
tramvajovou a trolejbusovou síť.
Věřím, že za pár let bude po Plzni
jezdit mnoho sdílených elektrovo-
zidel a mnoho Plzeňanů se rozhodne
pro tuto službu. Sdílená auta nejsou
pro každého, přesto mají potenciál
snížit nejen škodlivé emise ve městě,
ale pro některé občany i potřebu
vozidlo vlastnit. Pokud svým vozem
najezdíte méně než 10 tis. kilometrů
ročně, pak je carsharing nejen
pohodlnější, ale i výhodnější.
Ing. Stanislav Šec, radní MO Plzeň 3 

Sdílená auta (Carsharing)



www.plzen3.eu10

Město Plzeň
představilo nový
projekt koncep-
tu Smart City
v podobě elekt-
ronického podá-
ní žádosti pro
vydání povolení
pro restaurační

předzahrádky. Městu se tak daří
vylepšovat podnikatelské prostředí
západočeské metropole a ulehčit
firmám úřední jednání, které se
díky nové aplikaci stane rychlejší
a příjemnější. 

Dříve se povolení o zřízení předza-
hrádky neobešlo bez návštěvy hned
několika orgánů veřejné moci, které
musely čekat na stanovisko úřadu
předchozího. Jednotlivé úkony tak
nemohly být řešeny současně, a tím
se doba vyřízení žádosti značně pro-
dlužovala. Nyní můžete vyřídit
povolení on-line přes elektronický
portál prostřednictvím jediného for-
muláře z pohodlí vašeho domova.
Všechny dotčené instituce vaši
žádost začnou vyřizovat současně
a tím se značně zkrátí čas celého
schvalovacího procesu. 

Potřebný formulář podnikatelé nale-
znou na webové stránce
https://epo.plzen.eu pod záložkou
Městského obvodu Plzeň 3, který
odešlou prostřednictvím své datové
schránky, kam následně obdrží
i konečné vyrozumění o povolení.
Následně žadatele čeká pouze jediná
návštěva úřadu s cílem podepsat
Dohodu o technických podmínkách
na Správě veřejného statku města
Plzně.
Restauratéři se také stále mohou
zapojit do projektu „Vlídné WC“
jehož je Úřad městského obvodu

Plzeň 3 iniciátorem, který umožňuje
občanům a návštěvníkům města
zdarma využít jejich sociálního zaří-
zení. Majitelům těchto podniků je
odměnou výrazně nižší poplatek za
zřízení předzahrádky, propagace
v městské publikaci, na webových
stránkách a také zisk nových poten-
ciálních zákazníků. 
Děkujeme vám, že nám pomáháte
s oživením historického centra
a zlepšením služeb v našem městě!

Ing. Karolina Fric
radní MO Plzeň 3

Podání žádosti o zřízení restaurační předzahrádky v centru
města Plzně – odteď snadněji a rychleji!

ZASTUPITELÉ
TROJKA • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Jsou kompetence obvodu v oblasti úklidu odpadků dostatečné?
Velmi diskutovaným problémem na
obvodě, ale i ve městě, je svoz aúklid
odpadků respektive černých skládek.
Situace byla do září 2015, kdy tato
služba byla zajišťována samotnými
obvody, celkem uspokojivá, ale poté
se rapidně zhoršila.
Po schválení Obecně závazné vyhláš-
ky statutárního města Plzně č.3/2015
(kterou se stanoví systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Plzně včetně jejich
biologicky rozložitelné složky avčet-
ně systému nakládání se stavebním
odpadem) azměnou ve Statutu města
Plzně, se změnil nejen systém svozu
odpadků, ale také úklidů u nádob na

odpadky a nádob na separovaný
odpad. Obvodům byl rovněž odňat
i úklid okolo popelnic. Do září roku
2015 bylo tedy snadné slíbit vola-
jícímu občanovi nápravu, neboť
to mohl starosta nebo jiný funk-
cionář udělat a dokonce to měl za
povinnost. A obvod na to měl
i finanční prostředky. Tehdy, kromě
klasického svozu odpadků, objíždělo
nákladní auto s velkookapacitním
kontejnerem třikrát do týdne obvod
a likvidovalo černé skládky. Ale od
zmiňovaného data má vše v kompe-
tenci městská společnost Čistá Plzeň.
Městský obvod „se může starat“ už
jen o úklid komunikací a travnatých
ploch včetně zeleně vyjma parko-
vých ploch.

Ne, situace s nepořádkem nám určitě
není lhostejná a neděláme, že se nás
to netýká. Se společností Čistá Plzeň
vedeme urputnou diskuzi, píšeme,
prosíme, nadáváme, obracíme se na
její nadřízenou složku, nicméně zatím
nejsme pochopeni a ani vyslyšeni.
Přesto se snažíme vlastními silami,
pokud to jde, vyhovět oprávněným
požadavkům našich občanů. Inicio-
vali jsme jednání s majitelem soukro-
mého pozemku v Korandově ulici,
kde nepřizpůsobiví občané znečistili
prostranství odpadem. Majitel
pozemku nechal nepořádek uklidit
a zvažuje pozemek zabezpečit oplo-
cením, aby zamezil jeho šíření. Po
Velikonocích jsme provedli na naše
náklady na celém území obvodu celo-

plošný úklid a rovněž úklid odpadků
u kontejnerů, který provádělo pět
firem. Každá znich uklízela na svém
svěřeném úseku a bylo odvezeno 25
tun odpadu.
Byť je situace neutěšená, naši snahu
o zlepšení nevzdáváme a rozhodně
nikoho neodmítáme. Jen podmínky
jsou ohodně složitější, než v minulém
volebním období. Budeme i nadále
důrazně apelovat na město, upo-
zorňovat ažádat zlepšení pro obča-
ny, a to i za cenu problémů, které
nám vznikly na posledním zasedání
městského zastupitelstva. Přede-
vším se snažíme pomoci si sami a za
vlastní prostředky, i když jich není
mnoho. Zatím nám nic jiného, bohu-
žel, nezbývá!

Pan Dubský
z Koperníkovy
ulice si dlouho-
době stěžuje sta-
rostovi ÚMO
Plzeň 3 na nepo-
řádek v ulicích.
Pan starosta
Radislav Neu-

bauer mu stroze a opakovaně odpo-
vídá, že to není jeho starost, že je
to v kompetenci společnosti Čistá
Plzeň. Přijde vám to normální? Sta-
rosta pobírající plat daňových
poplatníků odkáže opakovaně
občana, pro kterého má pracovat,
ať si problémy řeší sám a bez něj.
Kompetence nekompetence, sta-
rosta je tu přece pro občany a má
pomáhat. Tomu se ale současný sta-

rosta ÚMO Plzeň 3 opravdu vyhý-
bá. Jediné, co pro pana Dubského
udělal je, že jeho stížnost přeposlal
na společnost Čistá Plzeň. To, že
společnost nikdy nereagovala,
a v okolí bydliště pana Dubského
je stále nepořádek a odpadky kolem
kontejnerů, to už Radislava Neu-
bauera nezajímá. 
„Poukazoval jsem na hromadění
odpadků na vyfotografovaných
místech a na to, že ke zhoršení toho-
to stavu významně dochází až od
konce roku 2016,“ píše ve stížnosti
Radislavu Neubauerovi pan Ivo
Dubský a upozorňuje na to, že
i když jeho e-mail poslal na Čistou
Plzeň, žádné reakce ani zjednání
nápravy se nedočkal. „Před něko-
lika lety jsem obdobný e-mail

poslal ve stejné věci (nepořádek na
vyfotografovaných místech) také
starostovi ÚMO Plzeň 3. Tehdy to
byl pan Strobach. K úplnému úkli-
du mnou označených ploch tehdy
došlo za 3, nejvýše 4 dny!!! A já
jsem to, že tehdejší pan starosta
promptně reagoval a věci zařídil,
bral jako samozřejmost!!!!“, uvádí
ve svém e-mailu dále pan Dubský. 
Pan Dubský je z reakce starosty
Neubauera nešťastný. „Mám požá-
dat o pomoc pana primátora, obrátit
se na lokální tisk či televizi? Uvě-
domuji si, že jsem ‚jen‘ řadový
občan, a že zastupitelé řeší spousty
‚závažnějších‘ záležitostí. Přesto
mi nejsou tyto nepořádky lhostejné.
Začínám rozumět rčení ‚házet
hrách na zeď‘,“ píše pan Dubský

v jednom z posledních e-mailu sta-
rostovi.
Tento příběh vám popisuji hlavně
proto, že nechci, abyste zažívali se
současným vedením ono zmiňova-
né házení hrachu na zeď stejně jako
pan Dubský. I když už nejsem sta-
rostou obvodu, tak jsem si u ředitele
společnosti Čistá Plzeň domluvil
osobní setkání a ve svém volném
čase pomůžu panu Dubskému tuto
situaci řešit. Jsem rád, že spousta
z vás ví, že i jako neplacený šéf
kontrolního výboru jsem vám
k dispozici a připraven vždy pomá-
hat s řešením vašich problémů. 

Jiří Strobach
zastupitel MO Plzeň 3

předseda Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 3

Nepořádek v ulicích? Starosty Neubauera se to prý netýká
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Tradiční sokolský maškarní bál v Radobyčicích (9. února 2018)

OHLÉDNUTÍ
číslo 2 • květen 2018 • 27. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

Senioři se sešli na tradičním tanečním vínku (5. března 2018)

Vedení obvodu ocenilo škodovácké atlety (21. a 28. února 2018) Plzeň vzpomínala na T. G. Masaryka (7. března 2018)

V Pekle se bavily děti na Maškarním bále (4. března 2018)
Sportovci Plzně 2017 se stali Tomáš Chocholatý a Kateřina Skypalová
(20. března 2018)
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Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 – Radislav Neubauer
odpovídá zejména za činnosti:
– odboru stavebně správního a investic
– odboru sociálních služeb a matriky
– řízení mateřských škol
37 803 6400 / 602 266 465
e-mail: RNeubauer@plzen.eu

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – oddělení poplatků, oddělení rozpočtu a účetnictví
– odboru ekonomického – pronájmu majetku
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení dopravy
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení hospodářské
37 803 6500 / 602 266 669
e-mail: skarda@plzen.eu

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení správní, oddělení vnitřních věcí
– odboru správního a vnitřních věcí – ztráty a nálezy, požární ochrana,

jednotky sboru dobrovolných hasičů
37 803 6502 / 727 983 552
e-mail: prochazkad@plzen.eu

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

Vedoucího odboru ekonomického – Ing. Petr Ubry
37 803 6433

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

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí – Mgr. Denisa Jirásková
37 803 6492
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Evropský den sousedů má mnoho podobStřípky z TOTEMu
Na Novou Hospodu za cestova-
telskými zážitky, potrénovat
paměť nebo se potkat v mateř-
ském klubu…
Od března 2018 nabízíme nově
programy Mezigeneračního a dob-
rovolnického centra TOTEM, z. s.
jak pro seniory, tak rodiče na
mateřské dovolené, ale i pro širo-
kou veřejnost na Nové Hospodě.
Dokud nebudeme mít vhodné pro-
story jako vlastní centrum, velmi
rádi využíváme vstřícnou nabídku
TJ Sokol Nová Hospoda a progra-
my nabízíme tam. Jim patří velký
dík za podporu při našem rozjezdu,
za ochotu a vstřícnost, se kterou
nás přijali „u sebe doma“. 
První TOTEMové měsíce na Nové
Hospodě jsou tedy za námi. Měli
jsme možnost potkat se například
v Mateřském klubu a společně
kreativně tvořit. Začínali jsme
malováním na textil a zdobili jarní
látkové tašky a před Velikonocemi
si vyráběli rozličné drátěné deko-
race a přáníčka. Na vzdělávací
přednášce O krok vpřed jsme se

dozvěděli, jak se připravit k přijí-
macímu pohovoru. A rozjeli jsme
TOTEMový biják. Díky projektu
„Promítej i ty“ jsme Zhlédli opti-
mistický a motivující dokument
Život začíná po stovce a druhý
sportovně laděný Na stupních vítě-
zů. V rámci Trénování paměti jsme
zkoušeli, jak jsme na tom se zapo-
mínáním a čím sami sebe podpořit.
Díky Cestovatelskému promítání
jsme se virtuálně podívali do Basi-
licaty nebo Indie. Možná i vy máte
své cestovatelské zážitky a foto-
grafie, které byste v příštích měsí-
cích mohli představit? Neváhejte
nás kontaktovat. Stejně tak nás
zajímá, jaké jiné téma by pro vás
bylo zajímavé, ať už jako přednáš-
ka, workshop, nebo s čím byste
nám chtěli pomoci, aby i TOTEM
na Nové Hospodě vzkvétal. Kom-
pletní přehled všech akcí najdete
vždy v našem TOTEMovém roz-
cestníku, který je mimo jiné ke sta-
žení na www.totemplzen.cz.
Na všechna TOTEMová setkávání
se těší Anita Kfellerová. 

Grilovačka, táborák nebo decentní
posezení pod pergolou? Registrujte
se na e-mailu sousede@plzen2015.cz
a pozvěte své sousedy o víkendu
26. až 27. května ke společné večeři. 
Po registraci se stanete součástí
webové mapy večeří, budete moci
využít dárkový MAKRO šek,
a pokud budete chtít, můžete vybírat
z nabídky kapel, které přijedou
zahrát až před váš dům. 

Od roku 2014 je součástí EDS kaž-
doročně 2 000 sousedů na více jak
60 místech po celé Plzni. Spolu
s návštěvníky sobotních programo-
vých ohnisek a nedělních procházek
je to 5 000 Plzeňanů, kteří tradičně
využívají poslední květnový víkend
k hýčkání sousedských vztahů. 

Více se dozvíte na webu
www.evropskydensousedu.cz.
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