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Rada městského obvodu Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 14. 1. 2003 projednala:
– Zvýšení schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2003;
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy 3. zasedání Zastu-

pitelstva MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za II.

pololetí 2002;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Jednací řád Rady MO Plzeň 1;
– Zhodnotila vlastní investiční výstavbu za rok 2002;
– Jmenovala likvidační komisi pro vyřazování majetku MO Pl-

zeň 1 a majetku svěřeného JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora
a škodní komisi pro řešení škod na majetku;

– Doporučila Radě města Plzně souhlasit s poskytnutím věcné-
ho daru – lokalizačního systému RACAR z prostředků města
Plzně Policii ČR – Městskému ředitelství Plzeň;

– Schválila návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň –
město;

– Projednala změny ve složení komisí a doplnila komise Rady
MO Plzeň 1 o další členy.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 4. 2. 2003 projednala:
– Zprávu o činnosti komisí Rady MO Plzeň 1 v roce 2002 a plány

práce komisí Rady MO Plzeň 1 na rok 2003;

– Zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2002;

– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Výroční zprávu o činnosti městského obvodu Plzeň 1 a ÚMO

Plzeň 1 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2002;

– Metodický pokyn starosty MO Plzeň 1 č. 2/2003, kterým se
stanovují závazné postupy privátních domovních správců ří-
zených MO Plzeň 1 při zadávání veřejných zakázek;

– Možnost poskytování slev důchodcům bydlícím na území
městského obvodu Plzeň 1 na divadelní představení a zájezdy;

– Stanovila sazby poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího
místa dle vyhlášky ZmP č. 6/2001 o poplatku za užívání veřej-
ného prostranství.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 28. 1. 2003
projednalo:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Zvýšení schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2003;
– Zhodnotilo vlastní investiční výstavbu za rok 2002;
– Zvolilo nové přísedící u Okresního soudu Plzeň – město.

Navrhovaný plán zahrnuje prioritní potřeby MO Plzeň 1
v oblasti investic, zejména pak přetrvávající nedostatek parko-
vacích míst. V oblasti parkovacích ploch je uvažována realiza-
ce dle projektové dokumentace zpracované v letech 2001 – 2002
tak, že prvořadá jsou zejména parkoviště na Košutce a Vini-
cích. Pro naše motoristy tak vzniknou dvě nové parkovací plo-
chy na Vinicích ve Strážnické, po jedné pak na Košutce ve
Žlutické a v Manětínské.

Parkové cesty a chodníky – v této oblasti bylo nutno při návr-
hu plánu vycházet z některých míst na území obvodu, kde části
chodníků zcela chybí, nebo z již dříve předložených námětů
občanů. V letošním roce tak budou realizovány nové chodníky
v Bzenecké, Rabštejnské, Manětínské a Studentské.

Jako každoročně je potřebné pokračovat v postupném zajiště-
ní přebudování dalších stávajících přechodů na přechody bez-
bariérové. Vznikne tak pět dalších bezbariérově upravených
přechodů. Budou realizovány v aleji Svobody, v Karlovarské
a Kaznějovské ulici.

V oblasti komunikací je důležité brát v úvahu zejména rekon-
strukce některých ulic na Bílé Hoře. K realizaci dojde v ulici

Vlastní investiční výstavba v roce 2003
Nárožní, která patří v této lokalitě k více frekventovaným. Plá-
nované stavební úpravy v této ulici berou v úvahu celkový klid-
ný ráz Bílé Hory a ulice bude upravena jako obytná zóna.

Další akcí by byla výstavba tří přístřešků na autobusových
zastávkách MHD na Roudné a v aleji Svobody.

V neposlední řadě patří k již dlouho plánovaným investič-
ním akcím přístavba klubovny Sboru dobrovolných hasičů na
Bílé Hoře. Součástí této akce je i úprava stávajícího vnitřního
prostoru bývalé garáže na sociální zařízení s bezbariérovou
úpravou. Po dobudování těchto objektů budou zabezpečeny
prostory pro zázemí celého areálu jak pro hasiče, tak i pro akce
pořádané pro děti.

Celý plán investiční výstavby je postaven na reálném zákla-
dě plného finančního krytí ze zdrojů MO Plzeň 1. Kromě úpravy
klubovny Sboru dobrovolných hasičů, tří nových přístřešků na
autobusových zastávkách MHD, nově rekonstruované komu-
nikace a několika nových chodníků vznikne především více než
sto nových parkovacích míst.

Ing. Milan Brecík, ved. majetkového odboru

V letošním a příštím roce dojde k rozsáhlé stavební rekon-
strukci v sadech Pětatřicátníků. Bude prováděna úplná výměna
tramvajových tratí a zároveň i rekonstrukce inženýrských sítí
a okolních komunikací. Protože se jedná o velmi významný do-
pravní uzel, jsou se stavbou spojena mnohá dopravní opatření
a omezení provozu individuální dopravy a MHD, která se vý-
razně dotknou většiny obyvatel města Plzně a především obča-
nů Městského obvodu Plzeň 1.

Dne 3. března 2003 budou zahájeny práce na tramvajových
tratích a rekonstrukce je rozdělena do pěti etap, při kterých bu-
dou jednotlivé linky tramvají odkláněny a omezovány dle roz-
sahu prováděných prací. Plánovaný termín dokončení je 31. srpen
2003, pak bude provoz tramvajové dopravy obnoven v původ-
ních trasách a intervalech.

Tím však celková rekonstrukce sadů Pětatřicátníků nekončí
a až do března roku 2004 budou prováděny další práce na okol-
ních komunikacích, přeložkách inženýrských sítí a sadových
úpravách. Tato činnost již nebude mít výrazný vliv na provoz
MHD a plánované uzavírky komunikací budou omezovat pře-
devším průjezd individuální dopravy.

Po celou dobu rekonstrukce budou všechny autobusové lin-
ky MHD z našeho obvodu vedeny přes náměstí Republiky. Prů-
jezd automobilů přes sady Pětatřicátníků bude umožněn ve
dvou jízdních pruzích v obou směrech s výjimkou několika dnů,
kdy bude provoz omezen pouze na jeden jízdní pruh. Vozidla
však budou projíždět kolem staveniště a jízdní pruhy budou
zúžené, proto je nutné počítat se zhoršenou propustností ko-
munikací v celé oblasti.

 S ohledem na současnou intenzitu dopravy na Karlovarské tří-
dě a omezenou možnost využití alternativních tras pro cestu ze
Severního předměstí do ostatních částí Plzně lze předpokládat, že
na těchto komunikacích dojde k enormnímu zvýšení provozu,
protože sadům Pětatřicátníků se bude vyhýbat většina řidičů.

Jedná se především o ulici U Velkého rybníka, kde bude umís-
těna světelná signalizace v podjezdu pod železniční tratí Plzeň
– Žatec, a Policie ČR bude dohlížet nebo přímo řídit dopravu v
křižovatkách U Velkého rybníka – Na Roudné, Jateční – Na
Roudné a na mostě přes Berounku v Jateční ulici.

Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků
Další trasa přes Roudnou, Saský most a sady 5. května bude

taktéž dozorována policií, především v křižovatkách Karlovar-
ská – O. Beníškové, Rooseveltova – sady 5. května.

Dojde i k zjednosměrnění účelové komunikace mezi Košut-
kou a Radčicemi, aby řidiči mohli využít trasu přes Kalikovský
most nebo Křimice.

Stavba takového rozsahu se neobejde bez komplikací, proto
se všichni musíme připravit na to, že cesta do zaměstnání, škol
apod. bude trvat déle než v současné době, a především dopra-
va v ranních špičkách bude vyžadovat pevné nervy a hodně tr-
pělivosti.

Na druhou stranu po dokončení rekonstrukce sadů Pětatřicát-
níků získá město Plzeň bezpečnější přestupní uzel pro cestující
MHD a v neposlední řadě i kvalitní komunikace a chodníky.

 Zdeněk Soukup, vedoucí oddělení dopravy

Rada města Plzně rozhodla o prominutí daně z nemovitosti
občanům postiženým srpnovými povodněmi. Osvobození od
daně by mělo platit ve zdaňovacích obdobích pro rok 2003
až 2007. Tímto plánem se budou zabývat zastupitelé Plzně
na zasedání šestého března. Pokud novou vyhlášku schválí,
budou žadatelé o úlevu potřebovat potvrzení o tom, že je velká
voda postihla. Ta budou pravděpodobně vydávat jednotlivé
městské obvody, na jejichž území se nemovitost nachází.

Podmínky pro placení daně z nemovitosti jsou stanoveny zá-
konem a každoročně upravená obecně závazná vyhláška sta-
noví výši koeficientů daně pro jednotlivé části města Plzně.
Nová vyhláška města o osvobození nemovitostí dotčených ži-
velní pohromou od daně z nemovitostí by v případě schválení
zastupiteli měla platit od 31. března 2003.
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Pomoc zaplaveným
Komise pro sport a mládež Rady městského obvodu Plzeň 1

upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty působící
na městském obvodu Plzeň 1, že přijímá žádosti o finanční pří-
spěvky na činnost nebo na akce pro rok 2003.

Uzávěrka pro podávání žádostí je stano-
vena na termín 14. 3. 2003.

V průběhu dubna pak proběhne obvyklý proces schvalová-
ní žádostí v Komisi pro mládež a tělovýchovu, v Radě MO
Plzeň 1 a následně pak v Zastupitelstvu MO Plzeň 1.

Svoje požadavky uplatňujte písemnou formou v organizač-
ním oddělení ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, u pí Bachman-
nové, tel. 378 036 007, 602 685 395, e-mail – bachmanno-
va@umo1.plzen-city.cz

Na stejném místě si můžete rovněž vyzvednout i přísluš-
ný formulář pro žádost o finanční příspěvek. Termín uzá-
věrky – nejpozději do 14. 03. 2003.

Petr Tofl,
 předseda Komise pro sport a mládež Rady MO Plzeň

Peníze na sport a pro mládež

Vážení spoluobčané,

v dnešním úvodníku se chci zmínit o dvou významných
kapitolách ve výdajové části rozpočtu našeho obvodu na le-
tošní rok. Rozpočet obvodu je přirovnatelný k rozpočtu vel-
ké domácnosti, která se snaží hospodařit vyrovnaně, to zna-
mená, že musí najít rovnováhu mezi příjmy a výdaji.

Částku bezmála 11 milionů korun schválili zastupitelé na
vlastní investiční výstavbu. V ní je jednou z priorit vytváření
nových parkovacích míst, zejména v těsné sídlištní zástavbě.
Ač nás poptávka po možnosti slušného zaparkování bude vždy
předbíhat, věřím, že výstavbou dalších parkoviš1 v ulicích
Strážnická, Manětínská a Žlutická se situace v uvedených
ulicích alespoň trochu zlepší. Z plánovaných a potřebných
rekonstrukcí komunikací se letos dostane na ulici Nárožní
na Bílé Hoře. Výčet investic pak končí přístavbou objektu
Sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora. Výběrová řízení na
dodavatele uvedených staveb proběhnou v průběhu března
a dubna, jejich realizace pak hlavně v letním období.

Snad nejnáročnějším úkolem je snaha o trvalé udržení sluš-
ného vzhledu a čistoty obvodu. Zejména náklady na sběr, shro-
maž9ování, třídění a likvidaci odpadů pouští řádně žilou ob-
vodní pokladně. Nechci zde naříkat nad tím, jak někteří z nás
nakládají se svým odpadem, raději uvedu několik čísel a faktů.

V současné době má obvod zřízeno 18 stanoviš1, po nichž
„rotují“ tři velkokapacitní kontejnery. Umís1ovány jsou pře-
devším do lokalit zahrádek a rodinných domků a naší snahou
bylo vytvořit možnost pro likvidaci biologického odpadu. Po
zkušenosti, že v kontejnerech stále končí nejen komunální od-
pad, ale velice často i nebezpečné odpady, bude tato bezplat-
ná služba veřejnosti od 1.března redukována. Náklady zhruba
100 000,- Kč za měsíc letošní rozpočet prostě nepokryje.

Rovněž na Roudné, kam byly v rámci pomoci postiženým
povodněmi od loňského srpna přistavovány zdarma kontejnery,
je v letošním roce jejich účel omezen pouze na ukládání staveb-
ní sutě. Není bez zajímavosti, že od 14. 8. 2002 do 24. 2. 2003
bylo na Roudnou přistaveno 960 kontejnerů, náklady na ně či-
nily 2.200 000,- Kč a vyvezeno bylo zhruba 5 tisíc tun odpadu.

Významnou službou veřejnosti je obvodem zřízený sběr-
ný dvůr odpadů v Úněšovské ulici. Zde je možnost zbavit se
legálně prakticky veškerého druhu odpadu mimo běžný
komunální odpad, který patří do popelnic. Jen v loňském
roce zaplatil obvod za likvidaci všech druhů odpadů
2 306 000,- Kč + 18 500,- Kč fixních nákladů za každý měsíc
na provoz sběrného dvora. Mezi jiným bylo například zlik-
vidováno 45 tun ledniček a 1 425 tun směsného objemného
komunálního odpadu. A právě ten činí tři čtvrtiny celkových
nákladů. V současné době probíhá jednání plzeňských ob-
vodů o sjednocení systému sběru odpadů a způsobu jeho
zpoplatňování. Předpokládám, že k 1. dubnu bude zaveden
sazebník některých druhů odpadů a že za jejich odložení ve
sběrném dvoře bude vybírán poplatek.

Závěrem úvodníku chci apelovat a včas upozornit obča-
ny našeho obvodu na již započatou celkovou rekonstrukci
sadů Pětatřicátníků. Hlavní část rekonstrukce celého prostoru
mezi Divadelní ulicí a mostem Generála Pattona bude zahá-
jena první březnové pondělí a významně zasáhne a omezí do-
pravu. Při cestách do zaměstnání, škol, lékaři a do centra
města vůbec je třeba počítat s množstvím omezení, uzavírek,
výluk MHD a tedy i s daleko větší časovou ztrátou. Jde o
akci dlouhodobou (její ukončení je plánováno na 31. května
2004), která se dotkne celé plzeňské veřejnosti a pro jejíž
zvládnutí je třeba mít notnou dávku tolerance a pochopení.
Využívejte proto co největší měrou prostředky městské hro-
madné dopravy a svoje vozidla, pokud to bude jen trochu
možné, pro cesty do centra města nepoužívejte.

 Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1



Rozpočet městského obvodu Plzeň 1 na rok 2003

V rámci pomoci občanům postiženým loňskou
srpnovou povodní přijalo město Plzeň od řady firem
věcné dary. Jako nejštědřejším dárcům je třeba po-
děkovat společnostem Matsushita Television Cen-
tral Europe s r.o; K+B Elektro – Technik s r. o; Ardo
s r. o; Koryna nábytek a.s; ale i mnoha dalším, men-
ším firmám.

Jejich zásluhou bylo možno v našem obvodu roz-
dělit 41 televizorů Panasonic, 11 ledniček, 7 praček,
14 mini – kuchyňských linek a 2 sporáky. Příjemci

Městský obvod Plzeň 1 rozdělil věcné povodňové dary
darů byli občané zařazení do skupiny se 100 % po-
škozením bytové jednotky, v několika případech pak
občané ze skupiny z 60 % poškozením bytu, žijící
na Roudné.

Přestože se nedostalo na všechny a celý proces se
z důvodů konání komunálních voleb a naplnění zá-
kona o obcích protáhl až do začátku letošního roku,
byly věcné povodňové dary významnou a potřeb-
nou pomocí.

 Pavel Hrách – kontrolní odd.

Český statistický úřad organizuje v roce 2003
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové
šetření o peněžních a naturálních příjmech domác-
ností za rok 2002 – Mikrocenzus 2002. Účelem še-
tření je získat nejnovější reprezentativní údaje o pří-
jmovém rozložení domácností, o úrovni příjmů jed-
notlivých sociálně ekonomických typů domácností
a o stupni příjmové diferenciace mezi nimi.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca
11 tis. náhodně vybraných bytech.

V období od 15. 1 do 5. 2. 2003 zjišFovali ex-
terní spolupracovníci ČSÚ jména uživatelů vybra-
ných bytů.

Vlastní šetření probíhá v době od 28. února do
25. března 2003 prostřednictvím speciálně vyško-
lených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé byd-
liště. ZjišFují se údaje o sociálně demografickém
složení domácnosti, pravidelné peněžní a naturál-
ní transfery mezi domácnostmi, spotřeba produk-

Mikrokoncenzus 2002, šetření ČSÚ o příjmech domácností
ce z vlastního hospodářství nebo podniku a peněž-
ní příjmy jednotlivých členů domácnosti.

Pracovníci zapojení do šetření se prokazují po-
věřením k výkonu funkce, které jim vydala kraj-
ská reprezentace ČSÚ. Ve všech fázích zpracová-
ní je zaručena anonymita údajů zjištěných u do-
mácností. Ochrana individuálních údajů je
zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě. Všechny osoby zúčast-
něné na zjišFování a zpracování údajů jsou vázá-
ny mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Krajská reprezentace ČSÚ považuje za účelné
informovat o tom, že do výběru pro Mikrocenzus
2002 se v Plzeňském kraji dostal též MO Plzeň 1.
V případě dotazů ohledně výše uvedené akce ČSÚ
kontaktujte pracovnici krajské reprezentace ČSÚ
pověřenou řízením mikrocenzu na tel. 377 612 267.

Dle sdělení ředitelky KR ČSÚ Plzeň, Slovan-
ská alej 36, 317 62 Plzen
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Sociální odbor ÚMO Plzeň 1 upozorňuje
všechny občany, kteří pobírají dávky sociální
péče, že pevný termín výplaty není stanoven
a dávky jsou vypláceny průběžně v měsíci. Po-
kud občan splňuje všechny podmínky pro další
nárok na dávku sociální péče a nedošlo k pod-
statným změnám, které mají vliv na výši dávky

Výplata sociálních dávek

Životní jubileum – Občané, kteří oslaví vý-
znamné životní jubileum – 80 let, 85 let, 90 let,
91 let atd. – žijící trvale v obvodě Plzeň 1 a mají
zájem oslavit tato významná životní jubilea, se
mohou domluvit na návštěvě s gratulací a dárkem
na sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, alej Svobody
60, telefon 378 036 080 nebo 378 031 115. Za vá-
žené jubilantky a jubilanty nás mohou kontakto-
vat i jejich rodinní příslušníci.

50 let společně – Dne 14. února 2003 oslavili
svoji zlatou svatbu manželé Josef a Miloslava Ha-
vrlíkovi ze Sokolovské ulice. S blahopřáním a dár-
kem k jubilejní svatbě přišly manželům přát zdraví

a životní optimismus členky Komise pro občanské
záležitosti RMO Plzeň 1.

Důchodci a divadlo – Nákupem vstupenek do
Velkého i Komorního divadla se snaží alespoň čás-
tečně zpestřit život důchodcům našeho obvodu
sociální odbor ÚMO Plzeň 1. Zlevněné vstupen-
ky jsou k dispozici zájemcům každý předposled-
ní a poslední úřední den na sociálním odboru.
Tento měsíc si zájemci mohou zakoupit zlevněné
vstupenky v pondělí 26. a ve středu 31. března a
v měsíci následujícím v pondělí 28. a ve středu
31. dubna.

Hana Bělohlavá, vedoucí sociálního odboru

Příjmy v tis. Kč Rozpočet 2002 Rozpočet 2003
Třída 1 Daňové příjmy 8 065 58 373
Podíl daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti  0 20 408
Podíl daně z přidané  hodnoty 0 30 600
Správní poplatky 2 463 2 535
Poplatek ze psa 850  870
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 910 1 620
Poplatek z ubytovací  kapacity 110  100
Poplatek z povolování výherních hracích přístrojů 2 732 2 240
Třída 2 Nedaňové příjmy 46 629 44 410
Příjmy z pronájmů pozemků SVS 6 000 6 000
Příjmy z privátních domovních správ 35 893 35 200
Příjmy z pronájmů MŠ 1 066 1 085
Přijaté náhrady  747 1 175
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 350  380
Pokuty  586  0
Úroky 454  70
Výtěžek z provozování VHP 1 074  0
Ostatní nedaňové příjmy  459  500
V l a s t n í    p ř í j m y    c e l k e m 54 694 102 783
Třída 4 Přijaté dotace 141 741 73 924
Dotace na sociální dávky 42 720 38 000
Dotace na výkon státní správy 10 380 8 399
Dotace na mzdy MŠ 27 525 27 525
Dotace na separaci odpadu 3 170  0
Dotace na přechod MŠ do právní subjektivity 993 0
Dotace na stavební investice 9 919 0
Neúčelová dotace 42 359  0
Dotace na volby do PČR 1 075  0
Dotace na volby do ÚSC 2 600  0
Dotace – civilní nouzové plánování 1 000  0
P ř í j m y    c e l k e m 196 435 176 707
Třída 8 Financování 11 772 3 800
Převody z fondu rezerv a rozvoje 10 272 3 800
Převody z fondu výstavby 1 200  0
Převody z fondu životního prostředí 300  0
C e l k e m 208 207 180 507

Výdaje v tis. Kč Rozpočet 2002 Rozpočet 2003
Třída 5 Běžné výdaje 190 489 164 973
Místní a zastupitelské orgány 2 604 3 325
Místní správa 31 996 32 789
Volby do PČR 1 075  0
Volby do ÚSC 2 600  0
Sdělovací prostředky 250  250
Požární ochrana  603  438
Civilní obrana 7  5
Prevence kriminality 63  63
Kultura 190  190
Komunální služby a územní rozvoj 579  495
Úklidy, údržba komunikací 9 686 8 931
Péče o vzhled obce a zeleň 17 428 16 050
Odpady a separace 6 537 4 270
Sociální dávky 42 720 38 000
Sociální péče – vybavení DD 978  0
Mateřské školy – údržba 4 637 3 583
Výdaje privátních domovních správ 23 252 15 836
Mandátní odměny priv. domovních správ 3 030 2 426
Finanční operace – bankovní poplatky 55  60
Příspěvky neziskovým organizacím 536  370
Příspěvky zřízeným přísp. organizacím 40 663 37 892
Výdaje – civilní nouzové plánování 1 000 0
Třída 6 Kapitálové výdaje 15 801 14 082
Investiční akce 15 169 10 930
Projekty 50  50
Investice – zařízení 290  0
Investiční přísp. zřízeným přísp. org.  292 3 102
Výdaje celkem 206 290 179 055
Třída 8 Financování 1 917 1 452
Příděl do sociálního fondu 1 331 1 452
Převod do fondu výstavby 563  0
Převod do fondu životního prostředí 23  0
C e l k e m 208 207 180 507

nebo na její nárok, je jim dávka vyplacena
v měsíci, za který jim náleží.

Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí předá-
vání informací o občanech vedených Úřadem prá-
ce v Plzni v evidenci nezaměstnaných, vyplatí
sociální odbor dávku až po předání příslušné in-
formace.

Hana Bělohlavá, vedoucí sociálního odboru

Sociální odbor informuje...

Tiráž: vydává Městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň23, tel. : 378 036 026, fax: 378 036 002. Sazba: Nakladatelství Kletr Plzeň. Tisk: Novinové centrum Plzeň.

Adresa Účel nájmu – dosud Výměra Podlaží Měst.
    m2 obvod

Rabštejnská 22 prodejna – k prodeji 20,18 I. NP Plzeň 1
Rabštejnská 65 prodejna 19,64 I. NP Plzeň 1
Toužimská 11 prodejna 22,00 I. NP Plzeň 1
Krašovská 14 sklady CO 205,95 II. NP Plzeň 1
Bzenecká 5 prodejna 27,92 I. NP Plzeň 1
Bzenecká 9 prodejna 27,92 I. NP Plzeň 1
Brněnská 8 kosmetika 36,46 I. NP Plzeň 1
Brněnská 45 posilovna 15,52 I. NP Plzeň 1
Hodonínská 25 prodejna s rampou 113,44 I. NP Plzeň 1
Strážnická 13 sklad – k prodeji 3,56 I. NP Plzeň 1
Strážnická 15 solárium – k prodeji 16,62 -I. NP Plzeň 1
Západní 7 sklad – kočárkovna MŠ 40,92 I. NP Plzeň 1
Tachovská 49 sklad 10,40 -I. NP Plzeň 1

Volné nebytové prostory v MO Plzeň 1
stav ke dni 3. 3. 2003

Víte že:
– při Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byl ustaven Vý-

bor pro Roudnou, jehož členy jsou nejen za-
stupitelé, ale i  občané a podnikatelé

– mezi občany Roudné byly rozdány věcné povod-
ňové dary, které věnovaly soukromé společnosti

– 30. 1. 2003 schválilo Zastupitelstvo města Plz-
ně rozdělení 12,8 milionu korun z povodňo-
vého konta

– v lednu proběhl již druhý plošný úklid Roud-
né a náklady za jeho provedení byly 40 tisíc
korun

– na letošní rok je plánováno provedení rekon-
strukce ulice Na Roudné (úsek O. Beníškové
– Malická)

– chodníky v ulicích Plánská, Malická a Pod
Všemi svatými mají být na jaře opraveny SVS
města Plzně

– Magistrát města Plzně a Správa Plzeň – Ře-
ditelství silnic a dálnic řeší protipovodňová
opatření na silnici I/20 – křižovatka Karlovar-
ská – rondel

– probíhá přepracování a novelizace Povodňo-
vého plánu MO Plzeň 1

Aktuální informace z Roudné
– u Saského mostu je péčí soukromé firmy nain-

stalován elektronický orientační plán obvodu
– OŘTÚ a ÚIMP zajišFuje provedení demolic

staticky narušených objektů. Demolice budou
provedeny do konce února 2003 (kromě nově
zařazeného objektu Na Roudné 158)

– OŘTÚ řeší náhrady škod spojené se zřícením
městských objektů

– bude zajištěn nákup cca 40 000 ks pytlů jako
provizorní protipovodňová zábrana, v příp. po-
třeby využitelná na Roudné

– pracovní skupina složená s pracovníků města
a Povodí Vltavy po prohlídce toku řeky Mže
a soutoku s Radbuzou určí nutné zásahy do ko-
ryta, popřípadě do břehů a přilehlého okolí

– Plzeňský holding zajišFuje v rámci pomoci
z EU možnost financování vyvložkování cca
2/3 kanalizační sítě na Roudné

– opatření vyplývající ze studie – komplexní pro-
tipovodňová ochrana města Plzně z roku 1996
a z navazujících aktualizací (ochrana Roudné a
výstaviště) jsou průběžně zapracována do pro-
jektových dokumentací připravovaných staveb

Pavel Hrách – ÚMO Plzeň 1

V průběhu měsíce února vyřizoval Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1 žádosti o příspěvky
z povodňového konta. Zastupitelstvo města Plz-
ně rozhodlo o tom, že částka 4,5 milionu korun
bude rozdělena fyzickým a právnickým osobám
– podnikatelům, 4,5 milionu neziskovým orga-
nizacím a 3,8 milionu zůstane v rezervě na fi-
nancování odstranění škod, které se mohou uká-
zat po zimním období.

Na to, zda a jakou částku obdrží, si musí ža-
datelé o příspěvek počkat. Po posouzení žádos-

Rozdělení prostředků z povodňového konta
tí, sumarizaci a výpočtu proporcionálního po-
dílu je ještě nezbytné schválení Radou a Zastu-
pitelstvem města Plzně. Předpokládá se, že
k podpisům smluv a k vyplácení příspěvků z po-
vodňového konta by mohlo dojít ve druhé po-
lovině dubna. Potřebné informace o jednotli-
vých usneseních Rady a Zastupitelstva MP lze
získat na internetovém informačním serveru
Magistrátu města Plzně, na adrese: http://in-
fo.plzen-city.cz (vybrat občan – usnesení).

Pavel Hrách – kontrolní odd.
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