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Z á p i s 
 

z 2. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 14.02.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 1.   Zahájení  
 2.   Schválení programu jednání 
 3.   Volba návrhové komise 
 4.   Stanovení ověřovatelů zápisu 
 5.  KT/1 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou 

být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry 
 6.   Různé   
 7.   Závěr 
 
 
ad 1. – 4. 
 2. (mimořádné) zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 24 zastupitelů, Mgr. Zíka byl z jednání  
omluven, Doc. Dr. Ing. Kříž a  Mgr. Janouškovec nebyli začátku jednání přítomni. 
 
 Materiál pro jednání byl zastupitelům zaslán e-mailem a následně předložen „na stůl“. 
Program jednání zastupitelé schválili jednomyslně (24 hlasů).  
 
 Ve 14:02 hodin přišel Mgr. Janouškovec, přítomno 25 zastupitelů. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl Mgr. Levorovou, Ing. Sovu a  Ing. 
Náhlíka. O návrhu se hlasovalo, návrhová komise byla schválena všemi přítomnými 
zastupiteli (25 hlasů). Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a p. RSDr. Ing. Kvit – 
schváleni 24 hlasy, pan Andrlík se hlasování zdržel.  
 
 Ve 14:05 hodin přišel Doc. Dr. Ing. Kříž, přítomno 26 zastupitelů. 
 
ad 5.  
  Starosta MO P2 předložil materiál ve věci přípravy obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, 
sázkové a nebo jiné podobné hry. Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP požádal 
v srpnu 2011 všechny městské obvody o vyjádření k regulaci hazardu na území svých obvodů 
z důvodu připravované vyhlášky. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany svým usnesením 
č. 152/2011 z dne 14.09.2011 souhlasila s regulací hazardu a doporučila ZMP absolutní 
regulaci všech hracích přístrojů na území MO P2. V lednu 2012 byl doručen návrh vyhlášky   
umožňující regulaci provozování některých typů her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích    
a jiných podobných hrách, se žádostí o vyjádření. Návrh byl projednán v Komisi                  
pro bezpečnost RMO P2, která jednomyslně nesouhlasí s provozováním her uvedených 
v návrhu vyhlášky na území MO Plzeň 2 – Slovany.  
  Návrh vyhlášky projednala také Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, která 
svým usnesením č. 27/2012 ze dne 08.02.2012 nesouhlasí se zachováním stávajícího stavu,   
tj. neregulovat provozování hracích zařízení na území MO P2.  
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  Návrh usnesení byl zpracován ve dvou variantách, a to: 
a)  souhlasit s provozováním hracích zařízení uvedených v návrhu vyhlášky na území MO 

Plzeň 2 – Slovany v místech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí návrhu 
usnesení  

  K provozování hracích zařízení byla navržena tato místa: 
  a) Slovanská od křižovatky s ul. Hradišťská ke křižovatce s ul. Malostranská; 
  b) Lobezská od křižovatky s ul. Mezi Stadiony ke křižovatce s ul. Částkova; 
  c) mezi ulicemi Lobezská, Železniční a tratí (areál f. MOVO); 
 
b)  nesouhlasit s provozováním hracích zařízení uvedených v návrhu vyhlášky na území 

MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Diskuse zastupitelů: 
Ing. Aschenbrenner -  problematika byla individuálně projednána s předsedy všech 

poslaneckých klubů, proto předsedy žádá o stanoviska; 
p. Šlouf -  klub ODS nemá jednotné stanovisko, proběhne volné hlasování; 
Bc. Lokajíček -  klub ČSSD podporuje absolutní regulaci hracích přístrojů, tj. nepovolovat 

žádné hrací přístroje; 
p. Vít -  klub TOP 09 + PVP je pro absolutní regulaci přístrojů; 
RSDr. Ing. Kvit – klub KSČM je pro absolutní regulaci přístrojů, v krajním případě pro 

provozování hracích přístrojů na území MO P2 v místech uvedených ve 
variantě a), avšak mimo lokality Slovanské třídy; 

Mgr. Janouškovec – klub KDU-ČSL je pro absolutní zákaz provozování hracích přístrojů 
v souladu s usnesením Komise pro bezpečnost RMO P2; 

 
Ing. Náhlík -  dnes se konalo mimořádné jednání Finančního výboru ZMO P2, žádá 

předsedu FV o přečtení přijatého stanoviska; 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor se sešel mimořádně před zasedáním zastupitelstva 

z důvodu projednání materiálu ohledně regulace hazardu na území MO Plzeň 
2 – Slovany. Vedoucí odboru Ekonomického a poplatkového ÚMO P2 Ing. 
Němec přítomné seznámil s ekonomickými ukazateli souvisejícími 
s hazardem a vlivem na rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany. Po diskusi Finanční 
výbor přijal usnesení č. 3/2012, kterým doporučuje absolutní regulaci všech 
hracích zařízení na území MO Plzeň – Slovany; 

 
Ing. Aschenbrenner – jen pro informaci uvádí, že RMO Plzeň 1 přijala usnesení, podle 

kterého do 31.12.2014 hrací automaty nebudou regulovat, ponechají stávající 
stav; 

  Navrhuje hlasovat o předloženém návrhu usnesení, nejprve o variantě II. a); 
Ing. Náhlík -  doporučuje hlasovat o stanovisku Finančního výboru, pokud neprojde 

varianta II. a); 
Ing. Aschenbrenner – nesouhlasí, jako předkladatel materiálu navrhuje hlasovat podle 

předloženého návrhu. Písemně žádný protinávrh neobdržel, pokud protinávrh 
je, ať jej předloží návrhová komise; 

Ing. Náhlík -  neměl protinávrh, pouze upozornil na usnesení Finančního výboru; 
Ing. Sova -  usnesení FV koresponduje s variantou II. b) v návrhu usnesení, proto žádný 

protinávrh nepředkládá; 
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Následovalo hlasování: 
 
- bod II. a), tj. souhlasit s provozováním hracích zařízení uvedených v návrhu vyhlášky na 

území MO Plzeň 2 – Slovany v místech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí návrhu usnesení:  

 pro 4, proti 17, zdrželo se 5 – návrh nebyl přijat; 
 
- bod II. b), tj. nesouhlasit s provozováním hracích zařízení uvedených v návrhu vyhlášky 

na území MO Plzeň 2 – Slovany:  
 pro 17, proti 0, zdrželo se 9 – návrh byl přijat; 
 
- celý text upraveného usnesení (s variantou II. b):  
 pro 17, proti 0, zdrželo se 9 – návrh byl přijat; 
 
 Usnesením č. 10/2012 zastupitelé 17 hlasy nesouhlasili s provozováním hracích 
zařízení uvedených v návrhu vyhlášky na území MO Plzeň 2 – Slovany a současně uložili 
starostovi MO Plzeň 2 – Slovany informovat orgány města o přijatém usnesení v termínu 
15.02.2012. 
 
 
 
ad 6. – různé 
 Nebyly předloženy žádné podněty. 
 
 
 
ad 7. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a ve 14:20 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 10/2012 a dále jmenovitý přehled hlasování členů 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o přijatém usnesení. 
 
 
 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 14:20 hodin 
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Přítomni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, 

DiS., Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus,                            
Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Václav Krs, Doc. Dr. Ing. Antonín 
Kříž, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Pavel Pokora,  
Irena Rottová,   Václav Seitz M.Sc., Ing. Petr Sova, David Šlouf, Eva Trůková,                     
Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít; 

 
Omluven: Mgr. Petr Zíka; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
              Roman Andrlík                                                     RSDr. Ing. Karel Kvit 
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                       člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 15. února 2012 
Zpracovala: Jana Rusinová 


