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Peníze z automatů 
podpoří aktivity 
občanů i veřejně 
prospěšné účely

Necelých 14 milionů korun získal 
centrální obvod do svého rozpočtu 
za rok 2007 z výtěžků z provozu 
výherních hracích přístrojů. Rada 
obvodu rozdělila částku přes 6 
a půl milionu korun ve formě 
fi nančních dotací mezi 72 žadatelů. 
Dalších 7 milionů 285 tisíc korun 
jde na různé veřejně prospěšné 
účely. Částka 150 tisíc korun jde 
například na provoz autobusové 
linky číslo 72, která každý pátek 
dvakrát denně zajišťuje dopravu 
pro invalidní spoluobčany do 
centra města. Dobrovolní hasiči 
ze Skvrňan dostanou 300 tisíc 
korun na vybavení nového 
zásahového vozidla. 1 milion 
korun je pro důchodce na tzv. 
alarmy – zařízení na přivolání 
pomoci, 1 milion 300 tisíc korun 
na zřízení a opravy dětských hřišť, 
stejná částka na vybavení zahrad 
a dětských hřišť mateřských škol, 
přes 60 tisíc korun dostanou 
základní školy na výuku jazyků. 
1 a půl milionu korun se rozdělí 
na tradiční obvodní akce.

Z jednání  Rady 
a Zastupitelstva

V á ž e n í 
spoluobčané, 
začínají letní  
prázdniny,  čas 
dovolených, 
d ě t s k ý c h 
táborů, výletů 
a dalších 

odpočinkových aktivit. Náš 
obvod se, po loňském úspěchu, 
rozhodl také nabídnout 
něco zajímavého a zpestřit 
léto netradiční akcí. Bude 
to Balónová show, která se 
uskuteční na březích Borské 
přehrady. Více podrobností 
najdete v článku na této straně 
Trojky. Ať už ale v létě zavítáte 
kamkoliv u nás doma nebo 
v zahraničí, přeji Vám klidnou 
cestu, krásné počasí, mnoho 
zajímavých zážitků a chvíle 
plné pohody a odpočinku.  

Jiří Strobach 
starosta  

Balónová show na Borské přehradě
Po akci centrálního plzeňského 
obvodu zvané „Piráti z Borské 
přehrady“, která se v loňském 
roce setkala se zájmem 
veřejnosti, připravuje obvod 
letos za přispění sponzorů  
„Balónovou show na Borské 
přehradě“. Jakousi předzvěstí 
celé akce, která se uskuteční 
v sobotu 5. července od 
14 hodin v areálu Borské 
přehrady, bude horkovzdušný 
balón na náměstí Republiky 
ve čtvrtek 3. července. Balón 
zde bude k vidění od 8 hodin 
ráno a z náměstí by měl odletět 
mezi osmnáctou a dvacátou 
hodinou. Spolu s balónem 
budou na náměstí k vidění také 
Korzárky rádia FM PLUS, 
které budou zvát přítomné na 
„Balónovou show na Borské 
přehradě“. Během sobotního 
odpoledne se v areálu přehrady 
mimo jiné představí složky 

integrovaného záchranného 
systému. K vidění tu bude 
technika, výzbroj a výstroj 
HZS Plzeňského kraje, Policie 
ČR a Městské policie Plzeň. 
Policisté předvedou atraktivní 
ukázku, kterou bude zadržení 
nebezpečného pachatele 
pomocí zásahové jednotky. 
Strážníci mají připraven 
stánek k prevenci kriminality 
se soutěžemi. Chystají také 
překvapení v podobě nějaké 
ukázky. Profesionální hasiči 
se pochlubí  záchranou osob 
z výšky za pomoci hasičů 
- lezců a lezecké techniky. 
Zajímavá bude také ukázka 
záchrany osob za pomoci 
automobilní plošiny s dosahem 
37 metrů a evakuačního 
rukávu. Připravena je také 
vodní show, různé soutěže 
a atrakce. Chybět nebudou 
ani koně. Samotný atraktivní 

kulturní program začíná od 18 
hodin a potrvá do 22 hodin. 
Představí se v něm Jaroslav 
Uhlíř, ABBA STARS, 
Helena Zeťová a Michal 
David. Programem bude 
provázet populární dvojice 
moderátorů, bavičů a zpěváků 
– TĚŽKEJ POKONDR. 
„Součástí programu bude 
i ocenění občanů, kteří se 
proslavili na poli lékařském, 
hereckém, podnikatelském 
a vědeckém. Jako výraz 
ocenění jejich práce jim 
předám plakety s podobiznou 
Bohumila Kulhánka, jednoho 
z prvních starostů našeho 
centrálního plzeňského 
obvodu a pozdějšího senátora 
Parlamentu ČR“, upřesňuje 
program starosta největšího 
plzeňského obvodu Jiří 
Strobach.

Ministr Ivan Langer spustil CzechPoint
V budově radnice centrálního 
plzeňského obvodu bylo 
v květnu slavnostně otevřeno 
specializované pracoviště 
Czech POINTu. Občané 
si na jednom pracovišti 

mohou za poplatek vyžádat 
ověřené výpisy z registru 
živnostenského podnikání, 
z obchodního rejstříku, 
z trestního rejstříku a katastru 
nemovitostí. Lidé už nemusejí 
běhat na několik míst, aby 

tyto výpisy získali, ale tak 
jako jinde i tady je potřeba 
zaplatit poplatky. Za výpis 
z rejstříku trestů je to 50 Kč, za 
výpis z katastru nemovitostí, 
obchodního a živnostenského 

rejstříku 100 Kč za první 
stránku a 50 Kč za každou 
další stránku,“ uvádí starosta 
obvodu Jiří Strobach. Přímé 
náklady na vybudování 
a zprovoznění tohoto 
specializovaného pracoviště 

Czech POINT, činily 160 tisíc 
Kč. Od zahájení zkušebního 
provozu ke dni slavnostního 
otevření využilo této služby 
775 občanů. Největší zájem 
je zatím o výpis z Rejstříku 
trestů, těch bylo ke stejnému 
datu vydáno 752. Následuje 13 
výpisů z katastru nemovitostí 
a 10 výpisů z obchodního 
rejstříku. Na správních 
poplatcích bylo za dané období 
vybráno celkem 40 750 Kč. 
Služba Czech POINT byla 
dosud z kapacitních důvodů 
poskytována ve třech 
kancelářích. Přestěhováním 
některých agend vznikly 
prostory na zřízení jediného 
speciálně vybaveného 
pracoviště v kanceláři č. 
1 v přízemí úřadu, kde se 
původně provádělo ověřování 
podpisů a listin. Tato agenda 
byla přesunuta do kanceláře 
č. 2, kde dříve byla ohlašovna 
pobytu. Ta se přestěhovala do 
kanceláře č. 3, kde se dříve 
vyřizovaly příspěvky na péči. 
Ty se nově vyřizují v kanceláři 
č. 6, 6a a 10. 
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Využijte zajímavou nabídku služby Tísňové péče

P O S L Á N Í :  

Tísňová péče umožní občanům žít v domácím prostředí a oddálí nutnost umís-
tění do ústavních zařízení. Jejich rodinným příslušníkům přináší tato služba 
klid a jistotu, zároveň doplňuje jejich péči. Tísňovou péči lze podle potřeby kom-
binovat s dalšími sociálními službami. 

P O S K Y T O V A T E L :  
Městská charita Plzeň (MCHP) ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3           
a s Městskou policií Plzeň (MP) nabízí občanům obvodu poskytování sociální 
služby dle §41 Zákona o sociálních službách 108/2008 Sb. 

Z Á K L A D N Í  Č I N N O S T I :  

Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v krizové situaci, sociální 
poradenství, sociálně-terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

K O M U N I K A Č N Í  P R O S T Ř E D K Y :  
Speciální systémové telefonní přístroje s tísňovým tlačítkem případně s pohy-
bovým čidlem zapůjčené zdarma MO Plzeň 3 občanům obvodu na jeden rok se 
zkušební dobou 3 měsíců. Během zkušební doby může uživatel přístroj vrátit     
a službu ukončit. 

P R Ů B Ě H  S L U Ž B Y :  
Nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace. 

Z Á K L A D N Í  R O Z D Ě L E N Í  P O H O T O V O S T N Í  S L U Ž B Y :  
V době od pondělí do pátku od 7 do 22 hodin Městská charita, od 22 do 7 hodin     
a víkendy 24 hodin Městská policie. Podílet se mohou případně další osoby 
zvolené uživatelem služby jako první volaný (rodinní příslušníci, přátelé, souse-
dé) podle domluvy před podpisem smlouvy o poskytování sociální služby 
Tísňové péče.

C Í L O V Á  S K U P I N A  U Ž I V A T E L Ů  S L U Ž B Y :  

Osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči II. - IV. stupně nebo jsou držiteli 
mimořádných výhod II. A III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) či jsou starší 75 let. 

C E N A  S L U Ž B Y :  

200 Kč / měsíc – režijní náklady MCHP 

K O N T A K T N Í  O S O B Y :  

731 433 116 / Alice Průchová / MCHP – vedoucí služby TP, sociální pracovnice
378 036 991, 378 036 924 / Bc. Pavel Beránek / MP – Velitel Skupiny metodiky      
a korespondence, 378 036 451 / Alena Vobrubová / MO Plzeň 3 – vedoucí oddělení 
sociálních dávek

Mnoho starších a zdravotně 
hendikepovaných obyvatel 
žije osaměle a je ohrožováno 
například pády v domácnosti, 
náhlou nevolností a podobně 
a tím nemožností dovolat se 
pomoci obyčejným telefonem. 
Množí se i nežádoucí návštěvy 
různých dealerů i podvodníků. 
Proto nabízí obvod občanům 
ve spolupráci s Městskou 
charitou Plzeň a Městskou 
policií Plzeň poskytování 
sociální služby zvané 
Tísňová péče. ,,Jde o zajištění 
nepřetržité distanční hlasové 
a elektronické komunikace 
s osobami s vysokým rizikem 
ohrožení zdraví nebo života. V  
případě zhoršení zdravotního 
stavu nebo schopností si 
mohou sami  přivolat pomoc. 
Pohotovostní službu zajistí 
Městská charita a Městská 
policie,“ vysvětluje starosta Jiří 
Strobach. K přivolání pomoci 
slouží dva typy speciálních 
telefonních přístrojů. Ty 
mají větší tlačítka a jsou 

přizpůsobeny i pro uživatele se 
zhoršenou jemnou motorikou, 
využívat ho mohou i lidé 
se zrakovým či sluchovým 
postižením. Součástí přístroje 
je pásek s tísňovým tlačítkem. 
To má uživatel stále při sobě, 
buď na ruce, nebo zavěšené 
na krku. Zmáčknutím tlačítka 
se automaticky začnou vytáčet 
přednastavená krizová čísla. 
Klient sám rozhoduje, které 
číslo bude vytočeno jako 
první - rodinný příslušník, 
soused, charitní ošetřovatelské 
služba MCHP nebo Městská 
policie. Pokud nereaguje první 
volaný, přepíná se volání 
na dalšího v pořadí. Klient 
komunikuje buď pomocí 
hlasitého odposlechu  nebo 
telefon přehraje jeho krizovou 
zprávu. Ve druhé variantě je 
navíc nabízeno monitorování 
pohybu uživatele služby 
v jeho prostředí v dohodnutém 
časovém intervalu, dle jeho 
přání a dispozic. V případě 
absence pohybu dojde 

automaticky k hovorovému 
spojení. Pro zajištění rychlé 
pomoci je třeba, aby klient 
poskytl klíče od domu a bytu. 
„Telefonní přístroj zapůjčíme 
klientům z obvodu zdarma na 
jeden rok se zkušební dobou 3 

měsíců. Na částečné pokrytí 
nákladů při zakoupení vlastního 
speciálního telefonu může 
občan požádat o jednorázovou 
nenárokovou peněžní dávku 
na našem sociálním odboru,“ 
doplňuje Strobach. 

Mezi gratulanty byl také starosta

V neděli 25. května se dožila významného životního jubilea, 
a to 101 let paní Marie Sozonská ze Skupovy ulice. Druhé 
nejstarší občance obvodu přišel poblahopřát také starosta 
Jiří Strobach. Oslavenkyni popřál pevné zdraví, spokojenost 
a předal jí kyticí s dárkovým balíčkem.
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Zastupitelé dali zelenou 
areálu v Českém údolí

Dokumentaci pro územní řízení 
o umístění stavby multifunkčního 
areálu České údolí schválilo 
obvodní zastupitelstvo. Je 
to další krok přípravy tohoto 
projektu, který v podstatě 
znamená zahájení projektové 
přípravy. Obvod se rozhodl 
zatraktivnit tuto málo doceněnou 
lokalitu a nechal zpracovat 
studii sportovně-rekreačního 
areálu. V ní se například počítá 
se skateboardovým hřištěm, 
dvěma víceúčelovými hřišti pro 
minikopanou a fl orbal, asfaltovou 
dráhou pro in-line brusle, 
horolezeckou věží, lanovou 
dráhou nebo minigolfem. Cílem je 
zpříjemnění rekreačního prostředí 
a zpestření možností sportovního 
vyžití občanů. 

Mimořádná rada centrálního  
obvodu konaná 6. května 
2008 schválila obecné zásady 
grantového programu pro 
komisi volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, pro komisi 
pro veřejný pořádek a kulturní 

komisi. „Městský obvod 
považuje poskytování grantů 
za velmi důležitý nástroj 
prevenčně – vzdělávací 
politiky. Cílem grantového 
systému je efektivně přispívat 
k tomu, aby obvod podporoval 
oblast prevence kriminality, 
vzdělávací, sportovní, kulturní 
a preventivní aktivity, na 
nichž budou moci dle své 
volby participovat občané 
všech věkových, sociálních 
a vzdělanostních skupin. Tento 
systém považuje městský 
obvod Plzeň 3 za svůj účinný 
nástroj pro vytváření podpory 
rozvoje občanské společnosti,“ 
zdůrazňuje místostarosta 
Stanislav Kopáček. Grantem se 

pro účely těchto zásad rozumí 
fi nanční dotace poskytnutá 
obvodní radnicí občanským 
sdružením a jiným právnickým 
a fyzickým osobám. 
O zahájení grantového řízení 
pro daný kalendářní rok a jeho 

tématickém zadání rozhoduje 
svým usnesením rada 
a celkový objem prostředků 
schvaluje zastupitelstvo  
v rámci schvalování rozpočtu 
nebo rozpočtových opatření. 
„Součástí návrhu zásad jsou 
i obecně závazná pravidla, 

kde se mimo jiné říká, že grant 
se poskytuje na programy 
zaměřené na sport, volný čas, 
prevenci kriminality a kulturu. 
Předpokladem  poskytnutí 
grantů je správné a v daném 
termínu předložené vyúčtování 
poskytnutých fi nančních 
prostředků za uplynulý rok, 
pokud byla žadateli v tomto 
roce poskytnuta dotace. 
Grant se přiděluje na základě 
výběrového řízení, není na něj 
právní nárok, poskytuje se na 
období jednoho roku, musí být 
využit v témže roce a pouze 
na účel, na který byl přidělen.  
Finanční prostředky se 
poskytují na základě smlouvy 
mezi obvodem a vybraným 
subjektem. Důležitá je také 
minimální spoluúčast žadatele 
ve výši 30% nákladů na celou 
akci,“ doplňuje místostarosta. 
Žádost zasílá uchazeč o grant 
na adresu Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3, nebo ji podá 
v podatelně úřadu. Musí být 
zpracována na předepsaném 
formuláři a musí obsahovat 
povinné přílohy. Obálka by 
měla být nadepsána ,,Grantové 
programy v oblasti …“ .

Tři komise nabízí občanům granty na různé aktivity

Rada dotacemi podpoří 
činnost charity nebo 

léčebné pobyty   
Pět žádostí o poskytnutí dotací 
posuzovala rada obvodu. 
Schválila poskytnutí částky 
47 tisíc 500 korun Středisku 
křesťanské pomoci Duha na 
materiál a vybavení a po 20 
tisících dostanou Střední odborná 
škola profesora Švejcara a obecně 
prospěšná společnost Dětské 
klimatické pobyty. V dalších 
dvou případech radní doporučili 
dotace ke schválení obvodnímu 
zastupitelstvu. Konkrétně jde 
o částku 330 tisíc korun pro 
Městskou charitu Plzeň na služby 
a péči spojenou s projektem 
nepřetržité tísňové péče pro 
seniory. 35 tisíc korun je pro 
občanské sdružení Plzeňská 
folklórní scéna na úhradu nákladů 
mezinárodního festivalu.   

pokračování ze str. 2

Slavnostního otevření byl 
přítomen ministr vnitra České 
republiky MUDr. Mgr. Ivan 
Langer, primátor města 
Plzně Ing. Pavel Rödl a další 
významní hosté. V letošním 
roce proběhly i další změny. 
„Zřídili jsme recepci 
a čekárnu s plazmovou 
televizí, kde jsou po celý 

den zveřejňovány informace 
o úřadu a jím poskytovaných 
službách. K rychlejšímu 
a přehlednějšímu odbavování 
návštěvníků úřadu bylo 
nainstalováno vyvolávací 
zařízení, které je v čekárně 
v přízemí. Zatím slouží jen 
pro klienty odboru veřejných 
služeb a sociálního odboru. 
Připravuje se však druhá etapa. 

V té počítáme s umístěním 
druhého přístroje do prvního 
patra a s rozšířením služeb 
například pro klienty matrik,“ 
přibližuje další změny Jiří 
Strobach. V budoucnu bude 
možné se na vyvolávací 
systém napojit z domácího 
počítače a objednat si návštěvu 
příslušného odboru na určitý 
den a hodinu. 

Ministr Ivan Langer spustil CzechPoint
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Zlatou svatbu oslavili 
10. května manželé Jitka 
a Stanislav Trojanovi z Nové 
Hospody. Své ,,ano“ si 
řekli v obřadní síni radnice. 
Manželé vychovali čtyři děti 
a mají již devět vnoučat. Od 
roku 2006 se těší ze své první 
pravnučky Magdalénky. Paní 
Jitka pracovala jako učitelka 
a pan Stanislav jako technický 
pracovník v podniku Škoda. 
Mezi jejich zájmy patří 
zahrada, křížovky, divadlo, 
včelařství, údržbářské práce 
okolo domu a chalupy a dříve 
i cestování. 
Diamantovou svatbu v pátek 
6. června oslavili v domácím 

prostředí manželé Emílie 
a Bohuslav Šteflíkovi. 
Společně životem kráčí 
již neuvěřitelných 60 let. 

K diamantové svatbě 
poblahopřáli oslavencům 
zástupci obvodu a předali jim 
květinu a dárkový balíček.

Oslavili zlatou a diamantovou svatbu

Obvod uvažuje 
o výstavbě nové školky 

Centrální plzeňský obvod 
chce řešit nedostatek míst 
v mateřských školách. Tato 
situace je nejzřetelnější v centru 
města. Proto se obvodní rada 
rozhodla zařadit do databanky 
investičních záměrů výstavbu 
nové školky. Jako vhodné místo 
vyšla lokalita ve Schwarzově ulici, 
nedaleko současné základní školy. 
Nová mateřská škola by měla mít 
kapacitu 80 až 100 míst a obvod 
by se na fi nancování výstavby 
částečně podílel.

Poslední etapa výměny občanských průkazů
V letošním roce probíhá 
poslední etapa výměny 
občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů za 
občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji (jsou to dva 
řádky písmen, číslic a znaků 
na spodním okraji přední 
části občanského průkazu). 
Povinnost výměny mají 
občané, kteří vlastní občanský 
průkaz bez strojově čitelných 
údajů vydaný do konce 
roku 2003. Žádost o vydání 
nového průkazu by měli 

podat nejpozději do 31.11. 
2008, neboť platnost jejich 
dosavadního občanského 
průkazu končí nejpozději 
dnem 31.12. 2008. Za výměnu 
se neplatí správní poplatek. 
Žádost mohou občané podat 
na oddělení správních činností 
Magistrátu města Plzně, 
náměstí Republiky 16, v úřední 
dny: pondělí a středa od 8 do 
18 hodin, úterý a čtvrtek od 
8 do 12 hodin. Mohou také 
využít službu objednání přes 
internet na adrese: www.

uradbezcekani.cz, aby se tak 
vyhnuli případným delším 
dobám čekání. Povinnost 
vyměnit občanský průkaz se 
netýká občanů narozených 
před 1.1. 1936, kteří vlastní 
občanský průkaz, ve kterém 
mají vyznačenou dobu 
platnosti ,,bez omezení“ 
nebo ,,platnost prodloužena 
bez omezení“ Tyto průkazy 
zůstávají nadále platné. Stejně 
tak občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji po 
dobu v nich uvedenou.

Plakety pro dárce toho nejcennějšího
Bronzovou Janského plaketu 
za deset bezpříspěvkových 

odběrů krve v pondělí 9. června 
předal dárcům z centrálního 
plzeňského obvodu jeho 
starosta Jiří Strobach 

a pracovnice Oblastního 
spolku ČČK. Slavnostního 

aktu se zúčastnilo 23 
bezpříspěvkových dárců krve 
z 30 pozvaných. Na varhany 
při slavnostním aktu hrál pan 

Miloš Chaloupka.  „Na tradici 
z dob minulých jsme navázali 
asi před čtyřmi lety. Od té doby 
dvakrát do roka ve spolupráci 
s Oblastním spolkem ČČK 
Plzeň organizujeme slavnostní 
setkání s dárci. Kromě toho, 
že jim předáme plakety 
a obdarujeme je květinou, 
využíváme této příležitosti 
zejména k tomu, abychom 
jim za jejich záslužnou a tolik 
pro společnost potřebnou 
činnost poděkovali. Posezení 
nad malým občerstvením, 
je pak příležitostí popovídat 
si s těmi, kteří zachraňují 
životy druhých,“ říká na 
závěr  starosta centrálního 
plzeňského obvodu Jiří 
Strobach.

První letošní půjčky 
na zlepšení bydlení 

přiklepnuty
Poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení schválilo 
obvodní zastupitelstvo. Peníze 
získala trojice žadatelů. Ve dvou 
případech se jedná o půjčky na 
výměnu oken v bytech v ulici 
Luďka Pika ve výši 65 tisíc korun. 
A v dalším případě je to 320 tisíc 
korun na výměnu střešní krytiny 
na domě ve Skrétově ulici 35. 
Celkem je letos ve Fondu rozvoje 
bydlení k dispozici částka 10 
milionů 875 tisíc korun. 

Nasvícení přechodů 
zajistí větší bezpečnost 

Sedm přechodů pro chodce 
v obvodu bude v nejbližší 
době dovybaveno speciálním 
nasvícením. Cílem je ještě 
více zvýšit bezpečnost chodců. 
Místa byla vybrána s ohledem 
na blízkost například školy, 
zastávek hromadné dopravy, kde 
je větší pohyb občanů a podobně. 
Nasvícení se tak například objeví 
na přechodu na Domažlické ulici, 
v Zátiší u hřbitova, v Čechově 
ulici u polikliniky nebo na dvou 
přechodech v ulici Edvarda 
Beneše a to ve směru z Bor před 
křižovatkou se Zborovskou a ve 
směru z centra před křižovatkou 
s ulicí Kozinova.  
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Peníze od města půjdou 
na investice do školek 

Částka 3 miliony korun posílí 
obvodní rozpočet. Peníze 
z přebytku hospodaření města 
Plzně za loňský rok jsou určené 
na stavební investice v objektech 
mateřských škol. Obvod ve svém 
letošním rozpočtu počítá na 
investice ve školkách s částkou 
9 milionů 300 tisíc korun, přes 
6 milionů půjde na jejich údržbu 
a 10 milionů korun je určených na 
příspěvek na provoz. 

Obvod podporuje 
výstavbu obytné zóny 

na Valše  
Uzavřením budoucích smluvních 
vztahů na části pozemků a staveb 
v lokalitě Obytná zóna Plzeň – 
Valcha se zabývala rada obvodu. 
Smlouvy bude uzavírat město 
Plzeň a rada s jeho záměrem 
souhlasí. Území má rozlohu 41 
hektarů a je časově i kapacitně 
rozděleno na čtyři stavební etapy. 
Areál je rozčleněný na jednotlivé 
obytné celky, v nichž budou 
umístěny rodinné nebo bytové 
domy. Typy výstavby budou od 
jednopodlažních atriových domů 
přes řadové rodinné domy až po 
bytové domy s cca 16 byty ve 
čtyřech nadzemních podlažích. 
Celkem by mělo vzniknout zhruba 
960 bytových jednotek.

Rada schválila 
grantové programy

Pravidla pro rozdělování peněz 
dvojicí svých komisí schválila 
obvodní rada. Jde o Zásady 
grantového programu pro 
podporu volného času a aktivit 
dětí a mládeže na obvodě pro 
rok 2008 z prostředků Komise 
pro volnočasové aktivity dětí 
a mládeže a o Grantový program 
obvodu v oblasti kultury. Pro obě 
komise jsou v rozpočtu obvodu 
vyčleněné fi nanční prostředky. 
Radní před časem komisím uložili, 
aby pro jejich čerpání vypracovali 
přesné podmínky.

Jednou z činností, kterou je 
pověřen Organizační odbor 
centrálního  obvodu je mimo 
jiné i vedení celoměstské 
agendy ztrát a nálezů. 
„Nalezené věci z celé Plzně 
odevzdávají na náš úřad 
jednak občané, ale také 
Dopravní podniky města 
Plzně, České dráhy, Městská 
policie Plzeň a Policie ČR. 
Kromě nalezených věcí nám 
Policie ČR odevzdává i věci 
pocházející z trestné činnosti, 
u kterých nebyl zjištěn majitel. 
Ten, kdo najde ztracenou věc, 
je povinen vydat ji vlastníkovi, 
je-li znám. Není-li tomu tak, 
musí nálezce věc nalezenou 
na území města Plzně předat 
obvodu. Přihlásí-li se vlastník 
věci před uplynutím šesti 
měsíční lhůty, je povinen 
úřadu uhradit náklady vzniklé 
v souvislosti s opatrováním 
věci,“ říká starosta centrálního 
plzeňského obvodu Jiří 
Strobach. Za loňský rok 
bylo zaevidováno 492 věcí. 
Nakládání s nalezenými věcmi 
upravuje jednak zákon, ale 
i směrnice Magistrátu města 
Plzně pro nakládání s movitým 
majetkem. „Každý přinesený 
nález je zaevidován do knihy 

ztrát a nálezů –„Záznam 
o nálezu“, kde pracovnice 
pověřená touto činností uvede 
stručný popis nalezené věci, 
místo a den nálezu. Všechny 
takto zaevidované věci jsou 
uschovány na našem úřadě po 
dobu 6 měsíců. Lhůta se počítá 
ode dne nálezu. Po tuto dobu 
se o ně může občan přihlásit. 
Pokud tak neučiní, přecházejí 
nalezené věci po uplynutí 
lhůty 6 měsíců do vlastnictví 
obce. Po ukončení zákonné 
lhůty v souladu s vydanou 
směrnicí Magistrátu města 
Plzně dochází k likvidaci 
věcí. Likvidují se ty, které 
nemají žádnou hodnotu, tzn. 
jsou nefunkční či nesplňují 
hygienické podmínky. Věci 
bez hodnoty se odvážejí do 
sběrného dvora. Pokud jde 
o automobily bez hodnoty, 
ty se ekologicky likvidují 
přes nasmlouvanou fi rmu. 
Automobily odevzdává na 
náš úřad Policie ČR. Ostatní 
předměty mající nějakou 
hodnotu, včetně automobilů, 
jsou předány hospodářskému 
odboru Magistrátu města 
Plzně, který zajišťuje jejich 
prodej,“ dodává starosta. 
„Mezi nejčastější nálezy 

patří: tašky se sportovním 
oblečením, oděvní svršky, 
školní potřeby, hodinky, 
prázdné peněženky, rukavice, 
jízdní kola, ale také mobilní 
telefony, osobní doklady, klíče 
a brýle.  Pokud jde o nalezené 
osobní doklady, ze kterých je 
možno zjistit trvalé bydliště 
majitele, je tento písemně 
vyzván, aby se dostavil k jejich 
převzetí. Neučiní-li tak a nebo 
se z dokladů nedá bydliště 
zjistit, odesílají se ve lhůtě do 
jednoho měsíce příslušným 
orgánům, které je vydaly. Jde-
li o doklady cizích státních 
příslušníků, ty se posílají 
Cizinecké policii,“ uzavírá Jiří 
Strobach. V dřívějších dobách 
do agendy ztrát a nálezů na 
ÚMO 3 spadaly i tzv. živé 
věci. Ty nyní obhospodařuje 
magistrát. Je znám případ, 
kdy nálezce přinesl na úřad 
živého hada. Had byl tehdy 
po zaevidování předán do 
úschovy do ZOO Plzeň. Dnes 
mezi nejkurióznější nálezy  
patří například: hliněný obal 
na sprej, jeden kus sifonové 
bombičky, dlažební kostka, 
část cihly, jeden kus kovové 
trubky aj. V evidenci je také 
nalezená nefunkční kopírka.

Ztracené věci možná najdete na obvodě
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Teplo 
Chtěl bych se zeptat jestli je ve výpočtu za teplo zahrnuta poloha pokoje, velikost radiátoru, počet žeber?
Ve výpočtu rozúčtování nákladů na vytápění je zahrnut výkon otopného tělesa (dále jen OT), který je dán jeho velikostí, tedy i počtem jednotlivých 
„žeber“. Umístění indikátoru topných nákladů na OT je určeno normou EN-ČSN 835 nebo 834 podle toho zda se jedná o indikátor na principu 
odparu či elektronický. K umístění pokoje - vytápěného prostoru v domě při vlastním rozúčtování je přihlédnuto, pokud rozúčtovatelská fi rma 
respektuje ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Umístění poměrových měřidel na radiátor
Ve kterém místě na radiátoru má být přesně umístěno digitální poměrové měřidlo?
Umístění indikátorů topných nákladů specifi kuje v ČR přijatá evropská technická norma č. EN ČSN 834. Indikátory se standardně umisťují do ¾ 
výšky topného tělesa.

Výpočet úhrady za topení
Která vyhláška je v současnosti platná pro výpočet spotřeby tepla a TUV?
Jediným platným předpisem pro rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávku teplé vody je vyhláška č. 372/2001Sb.

Porovnání indikátorů
Jaký je rozdíl mezi elektronickým indikátorem a indikátorem založeným na principu odparu? 
Oba dva typy registrují teplotu otopného tělesa v čase (udávají časový integrál teploty). Na základě odečtu registrovaných hodnot se v obou 
případech stejným způsobem určuje podíl uživatele bytu na spotřební složce nákladů na vytápění. Rozdíl mezi oběma indikátory je v technickém 
způsobu registrace a integrace teploty:
- „Odparka“ využívá toho, že rychlost odpařování měrné kapaliny z kalibrované ampulky závisí na teplotě kapaliny. Ampulka je v dobrém tepelném 
kontaktu s povrchem otopného tělesa a proto se ohřívá i chladne současně s otopným tělesem. Čím vyšší je teplota otopného tělesa, tím rychleji se 
kapalina z ampulky odpařuje, čím déle trvá tepelná expozice, tím více kapaliny se odpaří. Tento jednoduchý fyzikální princip nepotřebuje žádný 
pomocný zdroj energie, ale ampulka s kapalinou se musí každým rokem vyměnit za novou. 
- Elektronické indikátory registrují teplotu pomocí polovodičového teplotního čidla a integraci teploty provádí standardními elektronickými 
obvody. 
Hlavní přednosti jsou následující:
1. Na displeji počitadla průběžně nabíhající hodnota registrace teploty se v nastavený den a hodinu (např. 31.12. ve 24hod.) automaticky zaznamená 
do vnitřní paměti přístroje jako spotřeba uplynulého období. Technik může přijít prakticky kdykoli po tomto datu a odečíst hodnotu dosaženou 
v nastavený den. U indikátorů Telmetric Plus lze z paměti odečíst i měsíční stavy počitadla 14 měsíců zpět. 
2. Indikace se automaticky vypíná v době mimo provoz otopného tělesa v závislosti na teplotě tělesa. Tím se eliminuje načítání teplot v letním 
období, které se u odpařovacích indikátorů řeší přeplňováním o tzv. „studený odpar“. 
3. Odečítání čísel na displeji přístroje je jednodušší a přesnější, než odečítání odpařených dílků na stupnici u odpařovacích indikátorů. 

 

 

 
 REALITNÍ  KANCELÁ  . 

 Houškova 16, 326 00 Plze  - Slovany  
 tel./fax: 377246483, 777555220 
 http://www.magnio.cz, reality@magnio.cz 

 
 

 Z naší aktuální  nabídky vybíráme:  
  
2+kk Plze -Slovany družst., 56 m2, 3.p., cihla, nová okna  1,495.000,- K
2+1 Plze -Slovany     družst.-lze do OV, 52 m2, 1.p., zd ný/panel    1,640.000,- K    
4+1 Plze -Doubravka OV, 82 m2, zrekonstr., 6.p., panel 2,590.000,- K
Chata Obora 2+1, zast. 40 m2, naprosté soukromí  blízko lesa 420.000,- K
Chata Plze -Výsluní    chatka 16 m2, poz.406 m2, lze stav t objekt 

bydlení   
690.000,- K

Chata Hracholusky   er ovice, zd ná, 3+kk, el., voda, 70 m voda 770.000,- K
Chata u eky St ely     3+kk+balkon, el., voda, žumpa, poz. 368 m2 790.000,- K
Chata Hracholusky 4+kk, el., voda, žumpa, p íjezd až k chat 800.000,- K

 
 

    Hledáme pro své klienty RD nebo v tší byt na Borech  
a pozemek nebo chatu na Valše nebo v Liticích. 

DEJTE NÁM TIP A MY VÁM DÁME ODM NU! 
 

         MAGNIO PLZE  – již 17. rokem na trhu s nemovitostmi! 



Vydává Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, 30583 Plzeň, tel.:378036525, MK ČR E 12451
Distribuce v obvodu Plzeň 3. Inzerce: tel.:378036492 Další informace na http://umo3.plzen-city.cz

Sazba a tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r. o., Hankova 6, 301 33 Plzeň

Sluneční soustava opět v ulicích PlzněOdsouzení při 
úklidu obvodu 
o d p r a c o v a l i 

tisíce hodin
Celkem 8 856 hodin 
odpracovali za rok 2007 lidé 
odsouzení k alternativnímu 
trestu v podobě obecně 
prospěšných prací. „Největší 
část připadá na úklid veřejného 
prostranství na náměstí Emila 
Škody, ve Štruncových sadech 
a na Husově náměstí, na úklid 
odpadků a úpravu ploch na 
dětských hřištích a v parcích 
nebo na opravy objektů 
a úklid v okolí veřejných 
toalet,“ vyjmenovává některé 
konkrétní příklady starosta Jiří 
Strobach. K 31.12. 2007 bylo 
na obvodě evidováno 100 osob, 
kterým soud uložil obecně 
prospěšné práce. Výše trestu 
se pohybuje mezi 50 a 400 
hodinami. V současné době se 
počet odsouzených k výkonu 
tohoto trestu na obvodě 
pohybuje kolem 80. S každým 
je nejprve sepsána Dohoda 
o realizaci výkonu trestu OPP, 
ve které jsou uvedena práva 
a povinnosti odsouzeného 
během jeho ročního výkonu 
trestu, který musí odpracovat 
osobně, bezplatně a ve svém 
osobním volnu. „Denně 
máme pro práci na území 
obvodu k dispozici dva až 
pět odsouzených. Minimálně 
dvakrát denně je přímo 
na pracovištích kontrolují 
úředníci z odboru veřejných 
služeb a také pracovníci 
Probační a mediační služby. Ti 
každý den dostávají aktuální 
informaci kolik osob a kde 
pracuje,“ dodává starosta 
Strobach

Dokážete odhadnout, jestli by 
byl ze Slunce vidět Jupiter? 
Jaký měsíc naší sluneční 
soustavy je větší než planeta 
Merkur?

Techmania science center Vás 
opět zve na procházku sluneční 
soustavou. Přijďte si ověřit 
své znalosti z astronomie!  
Rozměr sluneční soustavy 
je pro realizaci v muzeu či 
v jakýchkoli uzavřených 
prostorách naprosto nevhodný. 
Vzájemné poměry vzdálenosti 
a velikosti planet jsou tak 
neporovnatelné, že v jednom 
měřítku se vzdálenostmi 
vychází rozměr planet opravdu 
titěrný. Pokud bychom se 
chtěli vejít do jedné místnosti, 
rozměry malých planet by 
vycházely menší než zrnka 
prachu. Proto se Techmania 
science center rozhodla 
umístit model přímo do ulic 
města Plzně. Spatřit jej můžete 
do 31. srpna 2008.Model je 
v měřítku 1: 1 000 000 000 
nejen pro vzdálenosti, ale i pro 
velikosti, což znamená, že 
1 metr představuje 1 milión 

kilometrů. Např. Slunce 
a nejvzdálenější planeta 
Neptun jsou od sebe v modelu 
vzdálené 4,5 kilometru.
Jednotlivé exponáty mají tvar 

disku o průměru 1, 4 metru, 
což odpovídá velikosti Slunce 
v daném měřítku. Na každém 
disku je navíc 3D model 
reprezentující danou planetu, 
a tak každý návštěvník na 
první pohled vidí rozdíl mezi 
velikostí planety a Slunce. 
Průměr planety Merkur 
v modelu je oproti Slunci 
v modelu „velký“ pouze 
4,5 milimetrů. Jednotlivé 
disky barevně korespondují 
s reálnou barvou planety.
Exponát Slunce je umístěn 
před Západočeským muzeem 
a okolo něj je v příslušné 
vzdálenosti soustředěno osm 
planet (viz tabulka). 
Pro učitele základních 
a středních škol Techmania 
science center připravila 
speciální materiály 
s informacemi, které jsou 
umístěny na jednotlivých 
stanovištích, a také náměty, 

jak je možné využít Pouť 
k planetám ve školní výuce.
Tento projekt byl již realizován 
v říjnu 2007 a pro velký zájem 
veřejnosti se Techmania 
science center rozhodla pro 
opakování akce. Projekt byl 
fi nančně podpořen z grantu 
města Plzně – univerzitní 
město. Záštitu nad projektem 
převzala radní pro oblast 
školství a sportu Petra 
Fischerová. Prvotní myšlenka 
na vytvoření zmenšeného 
modelu sluneční soustavy 
vzešla od tzv. tvůrčí skupiny, 
což je neformální skupina 
studentů a zaměstnanců ZČU 
v Plzni ve složení: Zdeněk 
Kalvoda, Rostislav Medlín, 
Pavla Mertlíková, Oldřiška 
Štemberová, Lucie Vidunová 
a Jakub Vondrák. Dohled nad 
obsahovou stránkou zajistila 
Hvězdárna a planetárium 
Plzeň, odborným garantem 
projektu se stal Lumír Honzík. 
Design všech exponátů 
a doprovodných materiálů 
vytvořila Eva Hudečková, 
Petr Janda a Jan Dienstbier 
z Ústavu umění a designu 
ZČU v Plzni.
Mgr. Monika Kovandová
Techmania science center
Více na www.techmania.cz

Objekt  Vzdálenost od 
Slunce v metrech  

Pr m r planety v 
milimetrech  

Umíst ní exponátu 

1. Slunce  ---  1 385  Kopeckého sady 
2. Merkur  46.0 až 69.8  4.9  Anglické náb eží 
3. Venuše  107.5 až 108.9  12.1  Kopeckého sady 
4. Zem   147.1 až 152.1  12.8  Kopeckého sady 
5. Mars  206.6 až 249.2  6.8  K ižíkovy sady 
6. Jupiter  740.7 až 816.1  143.0  Mikulášské nám stí 
7. Saturn  1349 až 1504  120.5  Edvarda Beneše 
8. Uran  2736 až 3006  51.1  Masarykova ulice 
9. Neptun  4460 až 4537  49.5  Plaská ulice 

Pro zamyšlení: Pokud se člověk pohybuje průměrnou rychlostí chůze 4 km/h, jakou rychlostí 
cestuje v plzeňském vesmírném modelu?


