
Úředníci loni vyřídili 
více písemností

O takřka 15 procent se v loňském 
roce zvýšil počet písemností a 
spisů, které přišly na obvodní úřad. 
Celkem jich úředníci zpracovali 
a vyřídili 50 017. Největší díl 
agendy připadl na odbory sociální, 
veřejných služeb a výstavby.  
Zatímco růst objemu agendy byl 
výrazný, počet úředníků se zvýšil 
jen minimálně. Na začátku roku 
2006 Rada obvodu stanovila 
počet zaměstnanců úřadu na 
132. V pololetí došlo ke zvýšení 
na 135 a na konci roku na 137. V 
současné době ale nejsou všechna 
místa obsazena a na obvodní 
radnici pracuje 130 lidí. 

Vážení 
spoluobčané, 
máme za 
sebou skoro 
půlrok práce 
na radnici. 

Na sto dní hájení jsme 
nespoléhali. Problémy jsme 
začali řešit hned. Hodně  
úsilí jsme věnovali plánu 
investičních akcí. Těch je 
letos 14 a přijdou na 18 a půl 
milionu korun. Chystáme také 
stavební úpravy v přízemí 
obvodní radnice, abychom 
Vám co nejvíc zjednodušili 
vyřizování různých záležitostí. 
V tomto čísle Trojky najdete 
mimo jiné informaci o 
možnosti získat půjčky z fondu 
Rozvoje bydlení. Rozdělit 
můžeme přes 9 milionů 
korun na různé druhy oprav 
bytových domů. 

Jiří Strobach 
starosta   

Matoušovou vyst ř ídal  Kopáček
Po třech měsících od loňských 
komunálních voleb došlo ve 
vedení třetího plzeňského 
obvodu ke změně na postu 
místostarostky. Do Rady města 
odešla Helena Matoušová a 
na její místo na obvodě usedl 
Stanislav Kopáček. Toho Vám 
teď podrobněji představíme. 

Koncem ledna jste se stal 
místostarostou obvodu. Máte 
za sebou dva měsíce působení 
ve funkci. Už jste se jak se říká 
„zaběhl“ ? 

Zvykám si. Na začátku pro 
mě byl úřad úplně jiný svět. 
Hlavně jsem si všiml, že u 
řady věcí se hned ví, proč to 
nejde. Mnoha lidem chybí 
snaha hledat alternativní řešení 
a zaklínají se zvyklostmi a 

zaběhlými pořádky. 
Na obvodní radnici jste 

přišel ze soukromé firmy. 
Proč jste tak razantně a 
rychle vyměnil podnikání za 
úřadování ? 

Vedly mě k tomu 

manažerské důvody. Mám 
zkušenosti z řízení firmy a 
myslím, že se jich řada dá 

použít i tady na úřadě. Beru 
to tak, že zatímco ve firmě 
jsem se musel postarat o práci 
a platy pro zaměstnance, tady  
musím občanům zajistit třeba 
nový chodník, hřiště pro děti, 
opravu školky, silnice nebo 
péči o zeleň. 

Soukromá firma, ve které 
jste působil získala od obvodní 
radnice některé zakázky. 
Jak jste vyřešil problém 
případného střetu zájmů ? 

Jednoduše. Svůj podíl ve 
firmě jsem nechal ohodnotit 
znalcem a prodal. Navíc 
smlouvy na zakázky byly 
podepsány před více než třemi 
lety a v té době jsem v politice 
nepůsobil.

Do nové služebny Městské policie Plzeň střed v přízemí budovy 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 se 1.března přestěhovali 
strážníci z prostor pronajatých v objektu České národní banky 
v Husově ulici. „Obvodní úřad na rekonstrukci a vybavení nové 
služebny vyčlenil 154 tisíc korun. Dvaadvacet strážníků má v 
nových prostorách zázemí odpovídající požadovanému standardu 
včetně šaten a sociálního zařízení,“ řekl při slavnostním otevření 
starosta Jiří Strobach.  

Do plánu investic 
obvodu přibyly tři akce 
Hned tři nové akce zařadilo 
obvodní zastupitelstvo do plánu 
investičních staveb na letošní rok. 
Jde o výměny vodovodních řadů 
v ulici Na Úhoru a ve vnitrobloku 
v ulici U Borského parku. Obě 
akce proběhnou jako součást 
naplánovaných rekonstrukcí 
lokalit. Třetí investice se 
týká plakátovacích ploch 

– obvod plánuje odstranění těch 
nefunkčních a instalaci nových 
na vhodných vytipovaných 
místech. Výměny vodovodních 
řadů vyjdou každá zhruba na 2 
miliony korun, u plakátovacích 
ploch se počítá s částkou 2 a půl 
milionu korun. 
Celkem má centrální obvod 
na letošek naplánováno 14 
investičních akcí v celkovém 
objemu 18 a půl milionu korun.

Z jednání  Rady a 
Zastupitelstva
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Strážníci přesídlili do budovy obvodní radnice



V některých částech 
obvodu se změní 

územní plán
Celkem deset návrhů na změny 
Územního plánu města Plzně 
schválili obvodní zastupitelé. 
Je mezi nimi například oblast 
Výsluní, kde by se funkční využití 
mělo změnit z individuální 
rekreace na bydlení a rekreaci. 
Změnu doporučili s ohledem na 
to, že v minulosti tam vyrostla 
řada rekreačních a rodinných 
domků. Pro tuto rozsáhlou 
oblast je také zpracována 
komplexní dokumentace pro 
infrastrukturu. Z podobných 
důvodů obvod navrhl stejnou 
změnu využití také v sousední 
lokalitě Malá Homolka. Na 
bydlení a rekreaci se má 
změnit funkční využití také v 
oblasti Podhájí v Radobyčicích. 
Tady je část území vybavena 
kompletní infrastrukturou a 
většina pozemků je zastavěna 
rekreačním objekty a rodinnými 
domy. Návrhy na změny 
územního plánu se předkládaly 
do konce ledna.

Počty odsouzených k 
obecně prospěšným 

pracem stoupají 
Osmdesát dva osob odsouzených 
k vykonání obecně prospěšných 
prací v současné době eviduje 
radnice centrálního plzeňského 
obvodu. Nejčastěji odsouzení 
vykonávají práce jako úklid 
odpadků na parkovištích, v 
parcích a na dětských hřištích, 
hrabání listí nebo sněhu a 
podobně. Práci musí udělat 
osobně a bezplatně ve svém 
volném čase a to nejpozději do 
jednoho roku ode dne, kdy jim 
soud nařídil výkon tohoto trestu. 
Protože není možný stálý dohled 
nad každým jednotlivcem je 
práce přidělována tak, aby ji 
šlo kontrolovat i na základě 
množství a kvality. Pokud 
odsouzený podmínky nesplní 
přemění soud trest nebo jeho 
zbytek na formu odnětí svobody 
a rozhodne o způsobu výkonu. 
Každé, i jen započaté, dvě 
hodiny nevykonaných obecně 
prospěšných prací se počítají 
za jeden den odnětí svobody. 
Počty lidí odsouzených k 
obecně prospěšným pracem 
stále stoupají: v roce 2003 jich 
bylo 65, 70 v roce 2004, 80 v 
roce 2005 a loni 85.

Strážníci přesídlili do budovy obvodní radnice

Půjčte si peníze z Fondu rozvoje bydlení
Celkem 9 337 000 korun je 
letos k dispozici v obvodním 
Fondu rozvoje bydlení. 
„Peníze jsou určené  do 
zlepšení úrovně bydlení, 
životního prostředí a vzhledu 
města. Z fondu je možné 
poskytovat nízkoúročené 
půjčky vlastníkům bytových 
domů a to jak fyzickým, 
tak právnickým osobám i 
společenstvím vlastníků 
bytových jednotek,“ říká Karel 
Hladký pověřený vedením 
finančního odboru. Půjčky 

jsou poskytovány na základě 
žádosti a při splnění podmínek 
stanovených vyhláškou 
města č.2/2001. „Účely, na 
které můžeme dávat půjčky 
jsou různé-například obnova 
střechy nebo fasády, zateplení 
pláště budov, rekonstrukce 
vodovodních, plynových 
nebo elektrických rozvodů v 
domě, obnovy bytového jádra, 
generální opravy výtahu, 
výměny oken, ale i vestavby 
bytu do půdního prostoru,“ 
vypočítává možnosti Karel 

Hladký. Ještě než požádáte o 
půjčku můžete se o konkrétním 
případu poradit s pracovníky 
Odboru výstavby (paní 
Miroslava Zelenková) nebo 
Odboru finančního (pan Karel 
Hladký). Žádosti se podávají v 
době vyhlášeného výběrového 
řízení, dva až třikrát ročně. 
Informace najdete na úřední 
desce, elektronické úřední 
desce, také ve zpravodaji 
„TROJKA“ a na internetových 
stránkách http://info.plzen-
city.cz/article.asp?itm=701

K r á s n é  a  v e s e l é  V e l i k o n o c e 

V Ý Z V A 
V úterý 17.dubna 2007 bude 

na jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 

3 předložen návrh na nové 
složení Osadního výboru v 
Radobyčicích. Vyzýváme 

zájemce o práci ve výboru, 
aby se přihlásili do 13.dubna 

2007 tajemníkovi ÚMO Plzeň 
3, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 

83 Plzeň, nebo na telefonu 
37 803 6410

pokračování ze str. 1

Přestěhováním služebny 
město ročně ušetří částku 250 
tisíc korun, kterou platilo za 
pronájem prostor v České 
národní bance. „Služebna 
Městské policie Plzeň 
střed funguje nepřetržitě a 
strážníci se střídají ve čtyřech 
směnách. Věnují se především 
problematice dopravy, 
veřejného pořádku, kontrolám 
majitelů psů nebo preventivní 
činnosti proti pouliční 
kriminalitě,“ vypočítává 
aktivity strážníků velitel 
Městské policie Plzeň Luděk 
Hosman. Další pravidelnou 
činností strážníků je 
zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti pracovnic při 
výplatách sociálních dávek, 
spolupráce s pracovníky 
odboru životního prostředí 
ÚMO Plzeň 3 při odtahu 
autovraků a spolupráce s Policií 
ČR jako nezúčastněné osoby 

při domovních prohlídkách. 
Za loňský rok 2006 strážníci 
v centrálním obvodě zjistili 
celkem 3 958 přestupků, za 
které na blokových pokutách 
vybrali 690 500 korun a 
dalších 184 200 korun uložili 
provinilcům k zaplacení. 
Nejvíce přestupků, přes 2 a 
půl tisíce, spadalo do oblasti 
dopravy, časté byly také 
přestupky proti veřejnému 
pořádku nebo přestupky 
majitelů psů jako je volné 
pobíhání zvířete, znečišťování 
veřejného prostranství a 
chybějící evidenční známky, 
popřípadě mikročipy. 
Zkontrolováno bylo 177 
majitelů psů, kterým byly 
uloženy pokuty v hodnotě 57 
600 korun. Strážníci služebny 
také v uplynulém roce zjistili 
14 trestných činů a zadrželi 
na místě 4 pachatele trestné 
činnosti.

Poslední semifi nálový 
galavečer pěvecké soutěže 
základních škol v Plzni se v 
polovině dubna uskuteční v 
centrálním obvodě. „Účast 
přislíbilo téměř třicet žáků z 
následujících škol – 10.ZŠ 
náměstí Míru, 11.ZŠ Baarova 
ulice, 15.ZŠ ulice T.Brzkové, 
16.ZŠ Americká ulice, 26.ZŠ 
Skupova ulice, 33.ZŠ ulice 
T.Brzkové, ZŠ Podmostní ul., 
Benešova ZŠ Doudlevecká 
ulice a ZŠ Martina Luthera 
Školní náměstí,“ říká pořadatel 
Roman Audes. Soutěží se v 
sólovém zpěvu jedné písničky 
podle vlastního výběru a 
to v několika kategoriích. 
Výkony hodnotí odborná 
porota. „Vítězové obvodního 
semifi nále mohou postoupit 
do velkého fi nále města Plzně, 
které proběhne v červnu,“ 
doplňuje Audes. Semifi nálový 
galavečer se koná 18.dubna 
od 17 hodin v kulturním domě 
SOUE Plzeň, Vejprnická ulice 
56.

Na trojce soutěží žáci 
základek ve zpěvu



Veřejná WC nabízí 
obvod do pronájmu

Velkou ztrátovost provozu 
veřejných WC se rozhodla řešit 
radnice centrálního obvodu 
nabídkou jejich pronájmu. 
Nabízí pět těchto zařízení a to 
v ulicích U Borského parku, 
Borská, Americká, Pobřežní a 
Terezie Brzkové. Aby zvýšila 
atraktivitu nabídky, bude možné 
se souhlasem příslušných orgánů 
objekty využít i k dalším účelům 
za podmínky, že bude zachován 
provoz toalet. Radnice počítá 
s tím, že nájemní smlouvy by 
mohly začít platit od 1.července 
letošního roku. Za rok 2006 
přišel provoz pětice veřejných 
toalet na zhruba 2 643 000 korun. 
Příjem dosáhl ale jen přibližně 
153 000 korun. Zbývající dvě 
veřejná WC na obvodě, a to na 
náměstí Republiky a v Pallově 
ulici, jsou pronajatá soukromým 
provozovatelům. Z rozhodnutí 
obvodní Rady se za použití 
veřejného WC od ledna 2006 
vybírá poplatek 5 korun.

Obvod loni 
proinvestoval přes 20 

milionů korun
Celkem deset investičních akcí v 
hodnotě takřka 24 a půl milionu 
korun v roce 2006 dokončil třetí 
plzeňský obvod. Další dvě akce 
začaly, a to úpravy parkoviště v 
Čermákově ulici a rekonstrukce 
ulice Na Úhoru. V loňském roce 
na ně šlo dalších přibližně 850 
tisíc korun. Mezi nejvýznamnější 
loňské investiční akce patřilo 
například komplexní řešení 
úpravy vnitrobloku v ulici Terezie 
Brzkové za 4 a půl milionu korun. 
Zahrnovalo doplnění chodníku k 
tramvajové zastávce, veřejného 
osvětlení a úpravu stávajícího 
sportovního hřiště. Součástí byla i 
hřiště pro děti ve věku od 2 do 12 
let s pískovištěm, herními prvky a 
lanovou pyramidou. Další velkou 
a fi nančně náročnou investicí 
byla celková rekonstrukce ulic 
Sulislavská a Na Dlouhých 
záhonech zahrnující parkovací 
stání v zálivech, nové povrchy 
chodníků a veřejné osvětlení. 

Matoušovou vyst ř ídal  Kopáček
Jaké jste si dal cíle ve své 

funkci ? Co chcete změnit ? 
Jedním z prvních cílů je 

nastavit jasná pravidla práce 
a komunikace pro úředníky 
v odborech, které spadají do 
mojí kompetence. Tedy kdo 
za co a do kdy zodpovídá. A 
také odbourat formálnost a 
naučit lidi řešit podstatu věcí 
a problémů. To je podle mě 
první předpoklad, aby se vůbec 
dalo něco efektivně dělat a 
tvořit. Za nutné také považuji 
sjednotit mechanismy a 
podmínky výběrových řízení. 

Ve spolupráci s předsedy 
jednotlivých komisí začínáme 
tvořit systém, který má 
zmapovat, evidovat, vyhodnotit 
a zrealizovat jednotlivé 
podněty a požadavky občanů 
na zlepšení života v jejich 
obvodu. 

Vím, že je brzy se ptát ale 
přesto. Dáte se na politiku 
a nebo se někdy vrátíte k 
podnikání ? 

Tak to opravdu netuším. 
Na radnici a tedy řekněme v 
politice jsem krátce a snažím 
se věnovat hlavně  problémům 
občanů a na věci nahlížet 

prizmatem manažerským a ne 
politickým. V tomto duchu se 
stále cítím spíše manažerem 
nežli politikem, Uvidíme 
ke konci volebního období 
– možná budu kandidovat a to 
nezáleží zdaleka pouze na mě, 
ale možná se vrátím do světa 
podnikání. 

Co na sebe prozradíte ? 
Bydlíme v panelovém 

domě ve Skvrňanech a na 
hypotéku dokončujeme dům 
za Městem Touškov. Mám rád 
projíždky na koni, v zimě lyže, 
v létě vodní lyže, tenis a dobré 
jídlo…..a také rád spím.

„Komise obecně, tedy 
včetně té „naší“ pro 
veřejný pořádek a 
prevenci kriminality,  
zřizuje Rada městského 
obvodu jako své poradní 
orgány. Celkem jich je v 
tomto volebním období 
devět,“ říká Jiří Kuthan. 
Rada jmenuje i odvolává 

jednotlivé členy komisí a jejich předsedy. 
Zohledňuje přitom i návrhy politických stran 
působících v zastupitelstvu obvodu. Členy 
komise mohou být vedle zastupitelů i odborníci 
na danou 
problematiku 
z řad občanů. 
Složení Komise 
pro veřejný 
pořádek a 
prevenci 
kriminality 
(dále jen 
„pořádkové“) je 
příkladem toho, 
že většina jejích 
členů mohou být 
lidé, kteří nejsou členy obvodního Zastupitelstva. 
Pořádkovou komisi tvoří: Miloslav Švantner - 
člen ZMO Plzeň 3, Jakub Karnold, Jakub Kolář, 
Zbyšek Kvoch, Adam Soleh, Jana Komancová, 
Miroslav Fořt, Václav Kovář a Jiří Kuthan – člen 
ZMO 3. „Potěšitelné je, že v komisi je celá řada 
velmi mladých lidí, kteří přirozeně dobře rozumějí 
problematice mládeže. Ta se totiž značnou měrou 
podílí na drobné kriminalitě, která znepříjemňuje 
život lidem bydlícím nebo podnikajícím v 
lokalitách, kde se soustřeďují nejrůznější zábavní 

podniky,“ přibližuje předseda komise Kuthan. 
Někteří jejich návštěvníci v pozdních nočních 
hodinách, při návratu domů nejen ruší noční 
klid, ale i ničí dopravní značky, zaparkované 
automobily, výlohy obchodů i fasády domů. V 
průběhu posledních let takto zaměřených podniků 
i problémů s nimi spojených stále přibývá. 
Soustřeďují se hlavně kolem centra města. Podle 
Jiřího Kuthana jsou možnosti obvodu regulovat 
počet, případně i otevírací dobu, heren,  pivnic 
a podobně velmi malé, protože většina z nich 
je umístěna v soukromých domech a vyhláška 
omezující provozní dobu neexistuje a není v 
kompetenci obvodu jí vytvořit. Proto je preventivní 

náplň práce 
pořádkové 
komise 
samozřejmě 
nejdůležitější. 
Spočívá hlavně 
v podpoře 
jiné nabídky 
využívání 
volného času 
mládeže i v 
neformální 
spolupráci s 

městskou policií. „Komise disponuje prostředky 
(pravda omezenými), které jsou určeny i k podpoře 
organizací zabývajících se volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže. Proto upozorňuji na to, 
že lze požádat o podporu aktivit, jejichž třeba i 
vedlejším produktem je  prevence kriminality,“ 
vyzývá zájemce Jiří Kuthan. Zároveň pořádková 
komise uvítá informace od občanů třetího 
plzeňského obvodu, které se týkají problematiky 
pořádku a kriminality v okolí jejich bydliště a 
bude se těmito podněty zabývat.  

Komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality informuje 
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Informace pro žadatele o fi nanční dotaci
        Komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality MO Plzeň 3 informu-
je, že i v průběhu tohoto roku je možné žádat o dotace z prostředků této komi-
se. Žádosti na akce obvodního charakteru je možné podávat volnou formou 
v průběhu celého kalendářního roku 2007. Účel požadované dotace musí 

být zaměřen na prevenci různých druhů kriminality a v této souvislosti i na 
využití volného času dětí a mládeže. Pokud se rozhodnete využít této možnosti, 
upozorňujeme Vás, že je nutné žádost podat s dostatečným časovým předsti-
hem před plánovanou akcí. Přidělené prostředky podléhají schválení Radou 

obvodu. Informace o formálních náležitostech žádosti poskytuje zapisovatelka 
komise paní Olga Sammerová, telefon 378036472.

Jiří Kuthan,
předseda Komise pro veřejný pořádek a prevenci

kriminality Rady MO Plzeň 3

pokračování ze str. 1
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Obvod podpořil 
aktivity zdravotně 

postižených a seniorů
Celkem 140 000 korun rozdělily 
Rada a Zastupitelstvo třetího 
plzeňského obvodu na aktivity 
zdravotně postižených, důchodců 
a seniorů. Peníze dostanou 
organizace Svazu tělesně 
postižených, Svazu postižených 
civilizačními chorobami, Svazu 
důchodců a Klubu seniorů, které 
působí na území obvodu. Finanční 
podpora směřuje například na 
kulturní vystoupení pro členy, 
odměny pro lektory přednášek, 
plavenky a také náklady na 
fungování samotných organizací. 
Část z rozdělených peněz jde také 
na pořádání zájezdů.   

Obvodu se daří 
snižovat pohledávky 

Celkem 12 910 577 korun 
činily ke konci roku 2006 
nedoplatky na poplatcích, daních 
a pokutách evidované radnicí  
třetího plzeňského obvodu. Je 
to o 1 milion korun méně než 
v roce předchozím. Největší 
část pohledávek představuje 
nedoplatek u poplatků za 
užívání veřejného prostranství 
a to 7 milionů korun. Z toho 5 a 
půl milionu dělá dluh jediného 
poplatníka, který skončil v 
konkurzu, do kterého obvod 
pohledávku přihlásil. Na víc než 
3 miliony korun se vyšplhaly 
pohledávky u  příspěvku na 
výživu za povinného. Řada 
otců, neplatičů výživného, je 
nezvěstná, ve výkonu trestu nebo 
s minimálním příjmem, popřípadě 
bez něj. Bez výraznější změny je 
situace u pokut, zatímco u sankcí 
uložených městskými strážníky 
došlo k poklesu nedoplatků. 
Celkem jde o částku kolem 2 
milionů korun. Na poplatcích ze 
psů občané za loňský rok dlužili 
přes 200 tisíc korun.  

V březnu (16. 3.) uplynulo již 10 let 
od doby, co byla nuceně ukončena 
činnost tehdejšího planetária ve 
školní budově Nad Hamburkem. 
Tímto okamžikem město Plzeň 
a astronomická veřejnost přišla 
o jediné zařízení svého druhu v 
celém bývalém Západočeském 
kraji. Městem sice byla přislíbena 
náhradní budova, ale jak je 
vidět, dodnes se nic i přes úsilí 
pracovníků H+P v tomto směru 
neděje a příspěvková organizace 
Hvězdárna a planetárium Plzeň 
(H+P Plzeň) dodnes sídlí v 
náhradních a nevyhovujících 
prostorách. Město Plzeň slibuje, 
ale své sliby neplní. Podíváme-li 
se do minulosti, zjistíme, že již 
v padesátých letech připravilo 
astronomy o rozestavěnou 
hvězdárnu na Koterově (byla 
budována svépomocí). Tehdy 
město potřebovalo využít 
kamenolom na jehož pozemku 
stavba stála, a proto přislíbilo za 
rozestavěnou hvězdárnu postavit 
novou na klíč. Svůj slib dodnes 
nesplnilo.
Prostory bývalé školní kaple 
budovy Nad Hamburkem, kde 
bylo instalováno planetárium a 
přilehlé prostory s přednáškovým 
sálem, výstavní prostorou a 
kancelářské místnosti obývala 
organizace skoro 40 let. Nejednalo 
se o vyhovující prostory, ale 
plzeňská veřejnost měla alespoň 
kam chodit. Dnes po 10 letech 
je uložen velice drahý přístroj 
planetária stále v bednách a 
zatím marně čeká na další 
využití. Pokud se zeptáte dnešní 
mladé plzeňské generace, co je 
planetárium nebo jaký je rozdíl 
mezi hvězdárnou a planetáriem, 
pravděpodobně nebudou vědět. 
Možná i někteří z dospělých by 
na tuto otázku hledali odpověď 

jen těžko. Jak by také mohli, 
vždyť nemají možnost jmenovaná 
zařízení v našem městě navštívit. 
Plzeň i se svým okolím je tak 
jediným velkým městem v celé 
republice, kde není ani hvězdárna, 
ani planetárium. To lze považovat 
nejen za ostudu, ale je to i dosti 
nepochopitelné. Není proto divu, 
že podle našich zjištění klesá 
úroveň znalostí z tohoto oboru, a 
to nejen u žáků, ale i u některých 
jejich učitelů. Školy všech stupňů 
totiž nemají možnost využít 
názorné prostorové výuky pomocí 
tohoto důmyslného přístroje, 
veřejnost přichází o možnost 
shlédnout astronomické atraktivní 
programy, město Plzeň o jednu z 
nabídek kulturního vyžití turistů. 
Zájemci o program v planetáriu 
raději jedou do jiného města, kde 
tato zařízení existují, což je škoda. 
Např. školní výpravy podle našich 
zkušeností většinou nejedou jen 
do planetária, ale navštěvují i jiná 
zařízení (např. plzeňské podzemí, 
muzea, zoo apod.).
Přestože Plzeň nemá funkční 
hvězdárnu ani planetárium, 
neznamená to, že by nebyla žádná 
možnost astronomického vyžití. Je 
zde totiž již zmiňovaná organizace 
Hvězdárna a planetárium 
Plzeň, která připravuje řadu 
astronomických aktivit v oblasti 
popularizace astronomie, 
vzdělávání, pozorování apod. 
Organizace pořádá např. v 
prostorách Velkého klubu 
plzeňské radnice zhruba dvakrát 
do měsíce hojně navštěvované 
odborně – populární přednášky z 
oboru astronomie, kosmonautiky 
a podobných věd. Další tématicky 
zaměřené přednášky pořádá mimo 
uvedené prostory. Pro žáky ZŠ, 
studenty SŠ a OU má připravenu 
doplňkovou výuku. V minulém 

roce byly zařazeny nové programy 
i pro děti předškolního věku. Od 
jara do podzimu při příznivém 
počasí organizace připravuje i 
večerní astronomická pozorování 
v různých částech Plzně, pro 
které má vyčleněny mobilní 
dalekohledy. Další rozsáhlá 
pozorovací činnost zaměřená na 
odborné pozorovací programy 
je připravena pro vážné zájemce 
z řad astronomů – amatérů. Na 
současném náhradním pracovišti 
také působí zájmové aktivity: 
astronomické kroužky pro děti 
a mládež, vzdělávací kurzy a 
odborná pozorovací sekce. Vážní 
zájemci o astronomii jsou i členy 
Astronomického klubu při H+P. 
Vzhledem k tomu, že organizace 
nemá vlastní výstavní prostory, 
pořádá tématické výstavy v 
různých místech jako jsou školy, 
knihovny apod. H+P Plzeň provádí 
i konzultační činnost, vydává 
měsíčně informační Zpravodaj a 
má i vlastní internetovou stránku, 
kde se každý může přesvědčit 
o tom, že činnost organizace je 
mnohem rozsáhlejší, než zde 
může být vypsáno.
Je proto škoda, že H+P Plzeň 
nemá odpovídající zázemí 
pro svoji činnost, která je v 
současné době do značné míry 
omezena. Astronomické instituce 
jsou specifi cké. Patří jak do 
oblasti kultury, tak i do oblasti 
vzdělávací. Pokud se považujeme 
za kulturní a vzdělaný národ, je 
zapotřebí tento nevyhovující stav 
v Plzni řešit. Ze strany pracovníků 
příspěvkové organizace H+P 
Plzeň již byly poskytnuty veškeré 
podklady, aby tato záležitost byla 
zdárně vyřešena.

 Lumír Honzík
ředitel H+P Plzeň

Plzeň již deset let nemá planetárium ani hvězdárnu



Radní řešili sběrné 
dvory a separovaný 

odpad
Zrušit poplatky pro občany ve 
sběrných dvorech odpadů navrhla 
Radě obvodu komise životního 
prostředí. Ta vzala tento návrh 
na vědomí. V současné době 
platí fyzické osoby 2 koruny za 
kilogram objemného odpadu 
a stavební suti vyvezený do 
sběrného dvora. Nelze vyloučit, 
že tento poplatek vede k zakládání 
černých skládek, jejichž likvidace 
je podstatně dražší. Radní vzali 
na vědomí i druhý návrh komise 
životního prostředí a to na 
vypsání výběrového řízení na 
sběr separovaného odpadu. Cílem 
je zvýšení současného počtu 
stanovišť kontejnerů na tříděný 
odpad a tím i objemu vytříděného 
skla, papíru a plastů. Oba návrhy 
je třeba posoudit i s ohledem na 
Magistrátem města připravovanou 
koncepci nakládání s odpady. 

Co dál s pozemky na 
křižovatce Tyršova 

- Fügnerova
Situaci kolem pozemků u 
křižovatky ulic Tyršova a 
Fügnerova, kde je v současné době 
provizorní parkoviště, řešila Rada 
obvodu. Společnost Glöckner 
Praha, která má pozemky v 
nájmu, požádala o prodloužení 
termínu povinnosti k vybudování 
víceúčelové budovy a to do 31.12. 
2008 s tím, že do tohoto data 
získá pravomocné kolaudační 
rozhodnutí. Původní termín byl 
31. 12. 2006. S návrhem radní 
nesouhlasili a stanovisko předali 
Správě veřejného statku, která 
následně rozhodne. Firma chtěla 
na pozemcích nejprve vybudovat 
garni hotel, pak parkovací dům 
a nyní shání peníze na výstavbu 
bytového domu s komerčním 
využitím přízemí. Do doby než 
začne stavět upravila pozemky na 
provizorní dočasné parkoviště. 

K r á s n é  a  v e s e l é  V e l i k o n o c e

Sportovní naděje zaplnily ve 
čtvrtek 22.února obřadní síň 
plzeňské radnice. Vyhlášení 
nejlepších sportovců města 
Plzně za rok 2006 v kategoriích 
žactva a dorostu pod záštitou 
primátora města přichystala 
Nadace sportující mládeže. 
Mezi úspěšnými nechyběli ani 
sportovci z třetího plzeňského 
obvodu, kterým přišel osobně 
pogratulovat a předat ceny 
starosta Jiří Strobach.
Poprvé si mohli atmosféru 
slavnostního vyhlášení 
vychutnat sportovci v 
kategorii mladšího žactva 
Jaroslav Kadlec (bikros), 
Jiří Kanta (letní biatlon) a 
fotbalistka Kateřina Svitková. 

Pořadí staršího žactva 
ovládla kick-boxerka Martina 
Jindrová, která obhajovala 
loňské prvenství. K vítězství 
jí pomohly zlaté medaile z 
mistrovství světa i Evropy. 
Titulem Sportovec Plzně roku 
2006 mezi dorostenci se může 
pyšnit judista Tomáš Funfálek. 
Svěřenec trenéra Jiřího 
Dolejše kromě sportu zvládá 
také studium na Pedagogické 
fakultě v Plzni a spřádá sny o 
medaili z Olympijských her. 
Ocenění za  dlouhodobou 
práci při výchově sportovních 
talentů převzali trenéři Mojmír 
Sedláček (šerm) Jiří Henžlík 
(atletika) a Helena Nováková 
(plavání).

Novinkou letošního ročníku 
ankety bylo vyhlášení 
nejlepších sportovních akcí 
pro mládež. Zde mohli být 
nejspokojenější pořadatelé 
Evropského poháru mládeže 
gen. G. S. Pattona v moderním 
trojboji a Mezinárodního 
turnaje v badmintonu 
smíšených družstev žáků.
Kromě primátora Pavla Rödla 
předávala ceny také radní pro 
oblast školství a sportu Petra 
Fischerová. Nechyběli ani 
slavní sportovci minulosti. 
Například olympijský vítěz 
ve sportovní střelbě z Mexika 
1968 Jan Kůrka a vítěz šesti 
etap Závodu míru cyklista 
Antonín Bartoníček.

Plzeňským sportovcům kralují Jindrová a Funfálek

Klára Kopřivová (1992) – tenis (TK Slavia PU Plzeň) – starší žactvo
Andrea Machová (1993) – plavání (PK Slavia VŠ Plzeň) – starší žactvo
Filip Šitera (1988) – plochá dráha (Plochodrážní klub v AČR) – dorost

Jan Smolík (1988) – plavání (PK Slavia VŠ Plzeň) – dorost
Štěpán Kodeda (1988) – orientační běh (KOS Slavia VŠ Plzeň) – dorost

Barbora Kodedová (1990) – moderní pětiboj (PSC v Plzni) – dorost
FC Viktoria Plzeň – fotbal dívky – žactvo

SK Slovan Plzeň – moderní gymnastika, estetická skupinová gymnastika – žactvo
AK Škoda Plzeň – atletika, štafeta 4 x 100 m – dorost

HBC Škoda Plzeň – hokejbal - dorost

Přehled sportovců z městského obvodu Plzeň 3

POZVÁNKA
 

PRO ŠIROKOU 
VEŘEJNOST

Vážení občané,

 přijměte pozvání na setkání 
se zástupci městské a státní 

policie v rámci projektu 
prevence kriminaty. 

Zástupci obou složek budou 
připraveni odpovídat na 

Vaše dotazy.
Setkání se koná dne 

30.dubna 2007 od 16:30 ve 
velké zasedací místnosti v 

suterénu  budovy  
ÚMO Plzeň 3.

Těšíme se na Vás
MP Plzeň a MŘ PČR Plzeň
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V roce 2006 přijala obvodní 
radnice celkem 31 stížností. 
Z tohoto byla třetina 
stížností oprávněných, nebo 
částečně oprávněných.
„Nejčastěji si občané stěžovali 
na věci z oblasti stavebně 
správní – například na lhůty 
pro vydávání kolaudačních 
rozhodnutí nebo na provádění 
stavebních úprav. Většina 
podání ale byla vyhodnocena 
jako neoprávněná,“ 
přibližuje podrobnosti 
Bohuslav Janda z vnější 
kontroly obvodního úřadu.
Druhou nejčetnější oblastí, do 
které směřují stížnosti je životní 
prostředí. „Lidé si například 
stěžovali na obtěžování kouřem 
ze sousední nemovitosti, na 
umístění odpadových nádob 
a stav úklidu v ulici Erbenova 
nebo na chování majitelů psů 
na cyklostezce podél řeky 
Radbuzy,“ přibližuje některé 

konkrétní případy Janda. V 
loňském roce na úřad přišly 
také čtyři petice. Týkaly 
se nesprávného používání 
úředních obálek při doručování, 
změn dopravního značení v 
Solní ulici nebo rekonstrukce 
vnitrobloku U Borského parku. 
„Začátek letošního roku nás 
počtem došlých stížností 
překvapil. Zaznamenali jsme 
téměř stoprocentní nárůst v 
porovnání se stejným obdobím 
roku 2006. K 19.2. 2007 jsme 
měli v centrální evidenci 
zaregistrováno 11 stížností,“ 
prozrazuje zajímavý vývoj 
Bohuslav Janda. Převažují opět 
stížnosti z oblasti stavebně 
správní, dále z oblasti ochrany 
životního prostředí a třetí 
skupinou je oblast rušení 
nočního klidu z provozu 
restauračních zařízení. Všechny 
případy už úředníci řeší.

Počet stížností na začátku roku rapidně stoupl

V příjemné místo pro 
procházky a trávení volného 
času se promění nábřeží řeky 
Mže. A to v úseku od bývalého 
výstaviště přes Lochotínskou 
lávku k Saskému mostu. Od něj 
bude promenáda pokračovat 
kolem Domu dětí a mládeže 
až k soutoku s Radbuzou. 
Schválená studie počítá s 
možností pěšího propojení 
Lochotínské lávky s dolní 
částí bývalého výstaviště, 
vytvořením nábřežní 
promenády se stromořadím 
podél pravého břehu řeky a 
s pěší lávkou přes Tyršovu 
ulici. Od Saského mostu by 
měla navazovat lávka pro pěší 
ústící do Zelinářské ulice na 
Roudné. V plánu je parkoviště 
pro osobní auta a autobusy, 
zázemí pro občerstvení, 
veřejné toalety a infocentrum. 
V části od Domu dětí a mládeže 
se počítá s propojením nábřeží, 
pod mostem budoucího 
obchvatu Roudné, s alejí 
podél sportovního areálu. 
Tam vznikne in-linová dráha 
pro bruslaře, pikniková místa, 
koupaliště, půjčovny lodí, kol 

a kolečkových bruslí a také 
místo pro posezení.
Promenáda občanům nabídne 
sportovní i rekreační využití. 
U soutoku Mže s Radbuzou 
by měly vzniknout další pěší 
lávky vedoucí do přístupných 
částí plzeňského pivovaru jako 
je Spilka nebo vodárenská 

věž. Odtud by mohla pěší 
lávka navázat na stezku 
podél Berounky směřující na 
Doubravku.
Třetí plzeňský obvod už zahájil 
práce na projektu nábřežní 
promenády a dopravního 
napojení budovy Sokola z 
Tyršovy ulice. „Toto dopravní 

řešení má pro realizaci 
promenády význam, protože 
tím dojde k uzavření obslužné 
komunikace okolo areálu 
stadionu ve Štruncových 
sadech,“ říká starosta Jiří 
Strobach.

Příprava výstavby promenády u řeky Mže už běží
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Jarní taneční vínek pro seniory 

Městský obvod Plzeň 3 zve seniory zdejšího obvodu do 
velkého sálu Pekla v Pobřežní ul., kde se koná ve
středu  18. dubna 2007 od 16,00 do 20,00 hodin 

Jarní  taneční  vínek 

K tanci i poslechu hraje taneční orchestr TO1 pana M. 
Novotného.

Vstup je pro všechny účastníky zdarma.
Přijďte si zatančit, poslechnout si příjemnou hudbu, či se jen 

setkat se svými přáteli.
Srdečně Vás zveme na tuto tradiční akci.

I N Z E R C E
Vážení čtenáři,
jako každý rok, tak i letos, Vás vítáme v 
naší poradně bytového správce. Vzhledem k 
probíhajícímu vyúčtování služeb spojených 
s užíváním bytu za rok 2006, přinášíme 
Vám  některé informace, týkající se této 
problematiky.
Další dotazy k tomuto, ale i k dalším tématům 
bytové problematiky můžete nadále posílat na 
adresu: 
Plzeňský servis s.r.o., klientské centrum pro 
oblast Bory, Skvrňany-Heyrovského 38, 
Plzeň, 301 00, e-mail: klientskecentrum3@
plzenskyservis.cz, nebo se s dotazy můžete 
obrátit přímo na pracovníky našeho klientského 
centra osobně či telefonicky  (tel.: 377 421 194,      
377 421 435, 377 420 311 ).    

Bronislava Hanušová
Oblastní ředitelka  Bory, Skvrňany

• Jak má vypadat správné vyúčtování 
zálohových plateb na služby a čím se řídí ? 
� Vyúčtování zálohových plateb na 
služby spojené s užíváním bytu ( dále jen 
vyúčtování služeb) musí být provedeno v 
souladu s vyhláškou 372/01 Sb. , kterou se 
stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění a nákladů na 
poskytování teplé užitkové vody mezi konečné 
spotřebitele a  dále pak s vyhláškou 428/01 Sb. 
o dodávce vody. 
 
� Jak je zákonem stanoveno, musí 
být provedeno vyúčtování služeb nejméně  
jedenkrát ročně a to nejpozději do 4 kalendářních 
měsíců pro uplynutí zúčtovacího období, tj. 
do 30.dubna. Za jeho zpracování zodpovídá 
vlastník nemovitosti, ale tato povinnost je 
zpravidla vlastníkem převedena na správce 
společných částí domu.  

� Rozúčtovávány jsou náklady, které 
byly v uplynulém roce ( zúčtovacím období) 
vázány na vlastníka nemovitosti a jsou 
rozúčtovatelné na konečného spotřebitele v 
zúčtovací jednotce, kterým je vlastník, příp. 
nájemník bytu. Jedná se zejména o náklady 
tepelnou energii na vytápění ( dále jen teplo ), 

na poskytování teplé užitkové vody, na dodávku 
studené vody, svoz komunálního odpadu, 
osvětlení  společných prostor domu, apod. 

• Rozúčtování tepla
� Výchozí náklady jsou dány 
dodavatelem tepla a skládají se z nákladů na 
topnou větev. Jsou vyčísleny jednak ve spotřebě 
tepla v GJ a jednak v korunách. Tyto náklady se 
poté rozdělí na základní s spotřební složku. 

� Základní složka je rozdělena mezi 
konečné spotřebitele podle poměru velikosti 
započitatelné podlahové plochy  a činí  40-50% 
celkových nákladů. 

� Spotřební složka je rozdělena mezi 
konečné spotřebitele úměrně výši náměrů 
poměrových měřidel a její výše je 50-60% 
celkových nákladů.  Poměrová měřidla se 
nazývají individuelní rozdělovače topných 
nákladů (IRTN) a jsou elektronická či 
odpařovací.  U rozdělení spotřební složky se 
používají korekce, které zohledňují rozdílnou 
náročnost vytápěných místností danou jejich 
polohou a jejichž bližší popis lze dohledat ve 
výše zmiňované vyhlášce 372/01 Sb.

� V případě, že nejsou v zúčtovacích 
jednotkách osazeny IRTN, je spotřební složka 
rozdělena stejným způsobem jako složka 
základní. Základní složka zde tedy činí 100%. 

• Rozúčtování teplé užitkové vody 
(TUV)
� Výchozí náklady pro rozúčtování 
TUV jsou opět dány dodavatelem tepla a tvoří 
je náklady na tepelnou energii spotřebovanou na 
ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou 
vodu. 

� Náklady na tepelnou energii 
spotřebovanou na ohřev užitkové vody jsou 
opět děleny na základní a spotřební složku, 
přičemž základní složka činí 30% a spotřební 
70%.  Základní složka je rozdělena na konečné 
spotřebitele dle poměru velikosti podlahové 
plochy a spotřební pak podle náměru vodoměrů 

instalovaných u konečných spotřebitelů. 

� Pokud není u konečného spotřebitele 
nainstalován vodoměr, provede se rozdělení 
podle průměrného počtu osob užívající jednotku 
v zúčtovacím období.  

� Náklady na spotřebovanou vodu jsou 
pak v celkové výši rozděleny podle náměru 
vodoměrů. Pokud nejsou nainstalovány, 
postupuje se shodně, tj. náklady se rozdělí dle 
průměrného počtu osob.
Rozúčtování studené vody (SV) 

� I zde jako u všech ostatních položek 
platí, že celkové náklady jsou dány dodavatelem. 
Rozúčtování SV má poměrně jednoduché 
pravidlo. Rozúčtovává se zde 100% nákladů a 
to dvojím způsobem : 

� dle poměrových měřidel ( vodoměrů 
SV) 

� dle průměrného počtu osob 

� Podobně jako u teplé užitkové vody 
je třeba si uvědomit, že naměřený stav bytového 
vodoměru vyjadřuje pouze poměr, kterým 
se náklady na studenou vodu rozdělují mezi 
jednotlivé byty a nebytové prostory v domě. 

• Rozúčtování ostatních služeb 
� Další náklady, které se v rámci 
vyúčtování objevují  jsou zpravidla rozúčtovány 
podle průměrného počtu osob užívajících 
jednotku v zúčtovacím období či na jednotku 
samotnou, v daném období. Jedná se zejména 
o náklady na osvětlení společných prostor, svoz 
komunálního odpadu, náklady na výtahy nebo 
např.náklady na společnou televizní anténu.   

� Nutno konstatovat, že o způsobu 
rozúčtování nákladů, jejichž pravidla nestanoví 
vyhláška, případně o zahrnutí některých dalších 
nákladů do vyúčtování, může rozhodnout v rámci 
společenství vlastníků jednotek shromáždění 
příslušnou většinou, která je uvedena ve 
stanovách příslušného společenství. 
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Petr a Matěj byli od již od 
základní školy dobrými 
kamarády. Jednoho jarního 
odpoledne se vraceli z 
volejbalového utkání. Unavení, 
ale plní vtipů a veselosti, 
procházeli kolem jednoho 
ze supermarketů. „Skočím 
si koupit cigarety, jdeš se 
mnou?“, ptal se Petr. „Jasně“, 
na to Matěj. Vešli do obchodu, 
kde cigarety prodávali přímo 
za pokladnou. Petr vzal do 
ruky krabičku cigaret, když 
k němu přistoupil starší muž. 
„Ty nevíš, že při nakupování 
je třeba si vzít košík? Kde ho 
máš?“ Petr nejdříve nechápavě 
zíral. Pak se snažil muži 
vysvětlit, že si přišel jen pro 
krabičku cigaret, kterou si vzal 
u pokladny a chce ji zaplatit.
„To známe, takové ptáčky!“, 
nepřijímal vysvětlování pan 
Václav, který v obchodě 
pracoval z pověření fi rmy 
zabývající se bezpečnostními 
službami. Jeho úkolem 
bylo sledovat zákazníky 
a podezřelé z krádeže za 
pokladnou zadržet. „Vezmou 

do ruky krabičku cigaret, 
v nestřeženém okamžiku ji 
schovají do kapsy a už to mají 
zadarmo, co?“, pokračoval 
ve svém monologu na Petrovu 
adresu. „Bez košíku prostě 
nakupovat nebudeš, rozumíš? 
Krabičku vrať, dojdi si pro 
košík a pak si nakupuj, co 
chceš.“ Petr se pochopitelně 
požadavkům pana Václava 
podřídit nechtěl. Stál ve frontě 
zákazníků u pokladny a čekal, 
aby cigarety zaplatil. Počínání 
pana Václava mu připadalo 
absurdní. Do debaty se vložil 
i Matěj a i on chtěl pana 
Václava přesvědčit, aby je 
po zaplacení krabičky cigaret 
nechal z obchodu odejít.
Pan Václav byl však 
toho odpoledne zvlášť 
nekompromisní. „Tak vy ještě 
budete drzí? No počkejte, to 
vás bude mrzet!“, křičel na 
mladíky. Jeho ruka sjela do 
nohavice kalhot. Václav držel 
v ruce dlouhý, gumový obušek. 
Vytáhl Petra z fronty, napřáhl 
a udeřil. Jedna rána dopadla 
na hlavu, další dvě na hrudník 

a břicho. Petr se skácel 
k zemi. Zranění na hlavě 
začalo krvácet. Tehdy zasáhli 
ostatní zákazníci. Jedna z žen 
ošetřovala Petrovo zranění, 
Matěj volal policii a lékaře a 
další dva zákazníci zadržovali 
Václava, který se snažil z místa 
konfl iktu odejít. „Byl drzý, 
všichni jste to viděli a slyšeli“, 
křičel na přítomné ještě v době, 
kdy už na místě zasahoval lékař 
a policejní hlídka. „Dostal, 
co mu patřilo“, konstatoval, 
když se policista ptal Václava 
na důvody Petrova napadení.
Václav měl vlastně štěstí. 
Petrovo zranění sice 
vyžadovalo sešití rány na 
hlavě, ale pohmožděniny 
hrudníku a břicha nebyly 
vážné. Petrova pracovní 
neschopnost nepřesáhla 
týden a proto počínání pana 
Václava bylo hodnoceno jako 
přestupek. Ve své výpovědi 
nepopíral, že Petra obuškem 
skutečně napadl. „Nebyl 
jsem v zacházení s obuškem 
nijak školený, nepředpokládal 
jsem, že bych mladíka mohl 

zranit takovým způsobem“, 
hájil se. Trval i na tom, že 
Petr se k němu jako ke starší 
osobě choval vyzývavě a drze, 
když si odmítal vzít nákupní 
košík a byl přesvědčen i o 
tom, že Petrovým úmyslem 
bylo krabičku cigaret odcizit. 
Jeho obhajobu však vyvrátili 
svými výpověďmi zákazníci, 
kteří stáli s Petrem i Matějem 
ve frontě u pokladny. Stejně 
tak prokázali, že naopak pan 
Václav si počínal v rozporu se 
svými pracovními povinnostmi. 
Neměl žádný důvod k tomu, aby 
použil obušek, který s sebou do 
služby nosil, navíc bez vědomí 
a souhlasu zaměstnavatele. 
Pokutu ve výši několika tisíc 
korun Václav uhradil ve 
stanoveném termínu. Po druhé 
bychom použití obušku panu 
Václavovi nedoporučovali, 
protože u soudu by ho mohl 
očekávat trest daleko citelnější.

Alena   W i e n e r o v á
předsedkyně komise k 

projednávání přestupků

S o u d n i č k a  -  B e z  k o š í k u  n e !

Magistrát města Plzně, 
Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, Martinská 2, 
306 32 Plzeň (dále jen OSVZ 

MMP) vydává formulář 
žádosti o fi nanční dotaci na 
realizaci projektu v rámci 
zajištění bezbariérovosti.
Uzávěrka podání žádostí 
včetně dokumentace je 

25.dubna 2007.
O fi nanční dotaci na realizaci 

projektu v rámci zajištění 
bezbariérovosti může žádat 

pouze právnická nebo fyzická 
osoba, která zajišťuje služby 

i zdravotně postiženým 
občanům.

Žádost musí být podána na 
předepsaném formuláři, který 
je k dispozici na http://info.
plzen.eu  nebo jej obdržíte 

na OSVZ MMP. Bližší 
informace je možné získat na 

tel. čísle 37 803 3323.


