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ZÁPIS 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 27. 01. 2015 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický,        

Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý,                             
Mgr. Pavel Janouškovec, RSDr. Ing. Karel Kvit, Martin Kydlíček,                
Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav Novák,                  
Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Mgr. Miloslava 
Rutová, Václav Seitz, M. Sc., Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA,      
Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MUDr. Milan Štěpáník, 
Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Bc. Jan Kalián; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně                 

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 5.   Vystoupení hostů: velitele MP Plzeň – služebny Slovany a velitele Policie 

ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015 
 8.  MAI/2 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 -  Slovany na rok 2015 
 9.  SSD/1 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň   
 9. a) ŽP/1 Dopis týkající se problematiky „Retence vody v krajině“ pana Ing. Jaroslava 

Nováka, člena Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Plzeň 
2 - Slovany 

 10.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 11.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014 
 12.  EAP/3 IZ – Současný stav provozování hracích zařízení na území MO Plzeň 2 – 

Slovany 
 13.  KT/1 IZ – Aktuální stav projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ 
 14.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 11/2014 

– 01/2015 
 15.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2014 – 01/2015 
 16.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období           

od 11. 09. 2014 do 14. 01. 2015 
 17.   Různé 
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014 - 2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Ing. 
Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 26 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byl omluven Bc. Jan Kalián.  
  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 
program jednání schválen 26 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.    
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Ing. arch. 
Petra Domanického a p. Ladislava Uhrina.     
O návrhu se hlasovalo: pro 25, proti 0, zdrželo se 0 – 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi:   Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni jednomyslně.  
 
 
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  
  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé 
písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP. 
  
Diskuse zastupitelů: 
Mgr. Zíka –  k usnesení RMP č. 1314 (žádost společnosti Městská poliklinika Plzeň, spol. 

s r.o., o souhlas s přenecháním prostoru sloužícího podnikání v ZZP, 
Francouzská tř. 4, Plzeň, do podnájmu) – v tisku proběhla informace, že 
někteří lékaři jsou nespokojení s podmínkami nájmu; 

Ing. Aschenbrenner – v tomto konkrétním usnesení se jedná o souhlas s přenecháním prostor 
sloužících podnikání v objektu Zdravotnického zařízení Plzeň – Slovany, 
Francouzská tř. 4, Plzeň, do podnájmu nástupnické organizaci stávajícího 
podnájemce MUDr. Jana Pelnáře, po změně právní formy tohoto subjektu 
na společnost MUDr. Jan Pelnář ortopedie s.r.o.; 

Bc. Šlouf - shrnul současnou situaci na poliklinice Slovany: k dnešnímu dni jsou 
podepsány všechny nájemní smlouvy, vyjma jednoho nájemce. Při podpisu 
nájemních smluv se diskutovalo o dvou bodech, a to o délce trvání 
nájemního vztahu a rozúčtování služeb. Jednalo se pouze o administrativní 
úpravy a došlo k dohodě. V současné době už žádné problémy nejsou; 

 
Ing. arch. Domanický – k usnesení ZMP č. 621 (způsob pokračování realizace stavby „Archiv 

Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“ a pověření Mgr. Šindeláře 
k jednání o ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem „Sdružení 
Světovar“) – kdy se očekává, že dojde ke konzervaci Světovaru? Do budov 
v současné době zatéká; 

Ing. Aschenbrenner – zatím nám termín není znám. Ve čtvrtek 29. 01. 2015 bude tento bod na 
programu Zastupitelstva města Plzně, proto doporučuje vznést dotaz na 
tomto zasedání; 
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  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 1/2015 jej 
vzali na vědomí 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 5.   Vystoupení hostů – velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany a 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2   
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitel MP Plzeň, služebny 
Slovany - p. Tomáš Petřík, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 - npor. Ing. Bc. Martin 
Černý a velitel JSDH Koterov – p. Petr Jůzek. Velitelé MP a PČR informovali přítomné          
o činnosti za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů. Pan Jůzek byl ze 
zasedání ZMO P2 omluven.  
 
p. Petřík -  Městská policie se v měsíci lednu zúčastnila slavnostního zahájení projektu 

„Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, v sobotu 17. ledna bylo 
v ulicích nasazeno cca 150 strážníků. MP dále trápí drobná majetková 
kriminalita – krádeže barevných kovů a krádeže z kontejnerů na tříděný 
odpad – papír, elektronika. Evidují desítky případů měsíčně. Na příštím 
zasedání zastupitelstva bude předložena Výroční zpráva o činnosti Městské 
policie Plzeň za rok 2014;  

  
Mgr. Rutová - bude se policie zabývat dopravní situací na Slovanské třídě? V komunikaci 

často stojí vozidla, která brání v provozu, přičemž jejich řidiči si jdou např. 
koupit noviny. Nezaznamenala v této lokalitě přítomnost strážníků;   

p. Petřík - jedná se o složitější problém. Je třeba specifikovat, kde řidič zastaví, 
v určitých místech lze zastavit legálně pro zásobování, záleží na 
vodorovném dopravním značení. Měsíčně řeší několik přestupků, souhlasí 
s tím, že počet by mohl být vyšší. Používají kamerový systém, přestupky 
předávají k přestupkovému řízení, přítomnost strážníka není nezbytně nutná; 

Mgr. Rutová - kolik správních řízení bylo v minulém měsíci řešeno? Nehovoří                      
o zásobování, ale o bezohledných řidičích; 

p. Petřík -  od začátku měsíce ledna řešili 15 případů; 
 
Ing. Sova - lokalita Slovanská tř. se probírala již na několika předchozích zasedáních 

zastupitelstva. Je to komunikace, kde permanentně parkují auta, která se 
nedají předjíždět. V současnosti je řidič nucen předjíždět zprava 
z tramvajového pásu, to je v rozporu s předpisy. Vznikají nebezpečné 
situace, protože před zaparkovanými vozy přecházejí chodci, V zahraničí 
zásobování probíhá mimo dopravní špičku, anebo se používají zásobovací 
boxy. To se u nás neděje. Domnívá se, že policie je v této věci velmi 
tolerantní. Situace na Slovanské třídě je značně nepřehledná; 

p. Petřík - Městská policie by neměla suplovat problematiku Policie ČR. Nyní je 
činnost MP z 80 % o dopravě, ostatní přestupky včetně záležitostí veřejného 
pořádku činí jen 20 %. Jsou ochotni Policii ČR pomoci, ale neměla by to být 
jejich priorita; 

Ing. et Ing. Nový - na Slovanské třídě se nejedná o předjíždění, ale o objíždění a to lze             
i zprava. Je tam zvláštní situace, neboť tramvaje jezdí u chodníku, proto se 
musí objíždět po kolejích; 
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npor. Černý -  Slovanská třída je opravdu problémová lokalita. Už v minulosti zde 
probíhala opatření zaměřená na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Slibuje, že se do budoucna na tuto oblast zaměří a udělají další bezpečnostní 
opatření; 

 
Mgr. Zíka - má dva dotazy, a to:  

- jaká je v lokalitě kasáren Slovany bezpečnostní situace z hlediska 
ekologie?  

- v obvodě vznikají černé skládky u rodinných domů, např. 
v Habrmannově ul. Jaká je možnost jejího odstranění, bude se tím 
policie zabývat? 

npor. Černý -  ekologické zatížení lokality kasáren Slovany nezná. Černé skládky lze řešit 
ve spolupráci s MP a oznámením na odbor životního prostředí; 

Mgr. Zíka -  skládka v Habrmannově ulici není na veřejném prostranství, ale na 
oploceném pozemku; 

RSDr. Ing. Kvit – černá skládka je na dvorku. Na příštím jednání zastupitelstva předloží 
fotodokumentaci a dodají přesnou adresu; 

npor. Černý -  konkrétní údaje mohou předat přímo polici a na příštím jednání ZMO již 
budou informováni o řešení; 

 
  Další dotazy již zastupitelé neměli, usnesením č. 2/2015 jednomyslně vzali na vědomí 
ústní informace velitelů MP Plzeň, služebny Slovany a Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 
2. Poté oba velitelé zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany opustili.   
 
 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2015 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření   
č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015. Na základě žádosti odboru MaI 
se jednalo o zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 4.800 tis. 
Kč na realizaci např. přeškolí 21. ZŠ, Malostranských jezírek, komunikace v ul. Ve Višňovce, 
opravu horolezecké věže ve  ŠKODA SPORT PARKU Malostranská ul. .  
 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. 
 
Bc. Lokajíček - Finanční výbor ZMO P2 návrh doporučil zastupitelstvu ke schválení 

jednomyslně; 
 
Mgr. Zíka - domníval se, že akce „předškolí 21. ZŠ“ nebude hrazena z našeho rozpočtu. 

Dle jeho názoru ŠKODA SPORT PARK Malostranská ještě revitalizaci 
nepotřebuje, na městském obvodě jsou horší lokality, např. náplavka za 
papírnou;  

p. Andrlík -  ve ŠKODA SPORT PARKU je třeba opravit horolezeckou věž s ohledem 
na bezpečnost návštěvníků; 

Ing. Brousek -  jedná se o majetek, který máme svěřený do správy Statutem města, a proto 
se o něj musíme starat s péčí řádného hospodáře. Dalším podobným 
majetkem jsou např. mateřské školy nebo kulturní dům Šeříková; 

Ing. Aschenbrenner – plánuje se rozšíření ŠKODA SPORT PARKU, je proto třeba nechat 
zpracovat studii, jak se bude v areálu dále pokračovat; 
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Ing. Rada -  za klub zastupitelů ANO 2011 prohlašuje, že vítají všechny akce, které 

budou vylepšovat prostředí pro občany, a jsou investičního charakteru, 
zejména pokud se podaří získat dotace. Nicméně při konzultaci s Ing. 
Brouskem zjistili, že některé uváděné náklady vycházejí jen z odborných 
odhadů, nejsou ještě podloženy PD nebo výkazy výměr, např. náklady na 
Malostranská jezírka považují za vysoké. Kontrolní výbor by se rád touto 
problematikou zabýval, a proto bude žádat zastupitelstvo, aby mu umožnilo 
provádět kontroly investičních akcí; 

PhDr. Fluxa -  Ing. Rada má zřejmě na mysli náklady uvedené v plánu investic. Jsou to 
skutečně údaje na základě odborného odhadu, konkrétní cena jednotlivých 
akcí vyjde z výběrových řízení; 

Bc. Šlouf -  souhlasí s PhDr. Fluxou. Čísla jsou zde proto, abychom posoudili, jakým 
způsobem se akce budou soutěžit. Jsou to orientační částky, realita je 
zpravidla nižší, zbývající finanční částky zůstanou v rozpočtu a 
zastupitelstvo rozhodne o jejich dalším využití; 

 
Ing. Náhlík -  v materiálu se hovoří o akci „WC + zázemí pro správce na Božkovském 

ostrově“. O jakou akci se jedná? Na Božkovském ostrově WC pro správce 
je; 

Ing. Brousek -  stávající objekt je dlouhodobě pronajímán boxerům, veřejnost do něho nemá 
přístup, proto se věc musí řešit jiným způsobem. Původně zde byly 
umístěny budky TOI TOI, ale pozemek je v záplavovém území, proto to byl 
problém; 

PhDr. Fluxa -  byli jsme několikrát důrazně upozornění Odborem životního prostředí 
MMP, že tam budky TOI TOI být nesmějí, proto je nutno řešit jinak; 

 
Ing. Náhlík -  uvažujeme o vybudování objektu na cizím pozemku, objekt připojíme 

k další nemovitosti, která zde již je, ale není v našem vlastnictví – jak se 
záležitost bude řešit, aby byla v souladu s platným občanským zákoníkem? 
Jedná se o náklady na projekt nebo na stavbu? Dohoda mezi vlastníky by 
měla být učiněna předem; 

Ing. Aschenbrenner – účelem usnesení je pouze uvolnění finančních prostředků na stavbu.     
O vlastním způsobu realizace se bude teprve jednat. Odbor MaI zpracovává 
varianty řešení; 

Ing. Brousek -  stávající objekt je od počátku ve vlastnictví TJ Božkov, která jej pronajala. 
Lze řešit buď oddělením pozemku a postavením zázemí ke stávajícímu 
objektu, nebo dostavbou objektu, který tam již je. V tom případě by byl celý 
objekt včetně pozemku v cizím vlastnictví (TJ Božkov) a situaci by bylo 
možno řešit výpůjčkou. Celá záležitost bude konzultována s právníkem; 

 
 Po ukončení diskuse následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 23, proti 0, 
zdrželi se 2 zastupitelé, 1 zastupitel nehlasoval. Usnesení č. 3/2015 bylo přijato 23 hlasy.  
 
 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2015 
 
  Následoval návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2015.  



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 27. 01. 2015 

6 
 

Jednalo se o zapojení finančních prostředků v celkovém objemu 9.271 tis. Kč na realizaci 
projektu „Zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna a rekonstrukce 
otvorových výplní na 23. MŠ, Plzeň, Topolová 3“ (2.270.952,- Kč) a na „Rekonstrukci KD 
Šeříková“ (7.000.000,- Kč). 
 
 Také tento materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu.  
 
Bc. Lokajíček - Finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal a jednomyslně 

doporučil zastupitelstvu ke schválení; 
 
 K materiálu nebyly žádné dotazy, usnesení č. 4/2015 v této záležitosti zastupitelé 
schválili jednohlasně.  
 
 
 8.  MAI/2 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015  
  
 Místostarosta PhDr. Fluxa zastupitele informoval o přípravě plánu investiční činnosti 
MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015. Plán investic je rozdělen do čtyř částí, a to:  
- investice započaté v roce 2014 s náklady v rozpočtu MO P2 ve výši 2.695 tis. Kč 

(Podzemní kontejnery, Zateplení 23. MŠ, Topolová 3 v Plzni, Božkovský ostrov – 
realizace průlehu, 80. MŠ, Úslavská 80 – úprava vjezdu) 

- investice plánované v roce 2015 finančně zajištěné s náklady v rozpočtu MO P2 ve výši 
1.450 tis. Kč (5. MŠ, Zelenohorská 25 – sanace zdiva, Předškolí 21. ZŠ, Slovanská alej, 
Božkovský ostrov – zázemí správce a veřejné WC) 

- investice plánované v roce 2015 dosud finančně nezajištěné s náklady v rozpočtu MO 
P2 ve výši 7.500.000,- Kč (KD Šeříková – rekonstrukce sálu a přísálí, Koterov – 
propojení kanalizace s ÚKS a Rekonstrukce ul. Ve Višňovce – 1. etapa) 

- další možné investice v případě finančních prostředků – např. Božkovský ostrov – vodní 
prvky na průlehu, rekolaudace 21. MŠ a 38. MŠ, … 

Obdobným způsobem je rozděleno i zpracování projektových dokumentací. Plán byl předem 
kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
Ing. Sova -  na 1. etapu rekonstrukce ulice Ve Višňovce zatím nejsou uvolněny finanční 

prostředky. Jaký je rozpočet na celou akci a co akce zahrnuje? 
Ing. Brousek -  v minulém roce se dodělala poslední část kanalizace, není hotový konečný 

povrch. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení (bude na konci I. čtvrtletí), poté budeme znát celkový 
rozpočet a požádáme o stavební povolení. Realizace se předpokládá ve III., 
příp. IV. čtvrtletí 2015. S ohledem na předpokládanou výši nákladů (1. etapa 
cca 4 mil. Kč) je akce rozdělena na etapy. 1. etapa („spodní“ Višňovka) 
zahrnuje úsek od vjezdu do ulice od Božkovského náměstí po vjezd do 
areálu truhlárny. Projekt bude hotový na celou ulici Ve Višňovce, 
v letošním roce chceme zrealizovat 1. etapu, v dalších letech se bude 
pokračovat po uvolnění příslušných finančních prostředků. Druhá etapa 
bude finančně náročnější, neboť se bude dělat velká opěrná zeď; 
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RSDr. Ing. Kvit – v loňském roce byla v plánu investic zařazena i rekonstrukce chodníků na 
Petrohradě. Bude se výhledově realizovat? 

PhDr. Fluxa -  bude řešeno ve spolupráci s městem; 
 
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 24, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé. 
Usnesením č. 5/2015 zastupitelé schválili plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na 
rok 2015 24 hlasy.  
 
 
 9.  SSD/1 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň  
 
 Další materiál předložený místostarostou MO P2 PhDr. Fluxou se týkal návrhu 
Územního plánu Plzeň. Pořizovatelem územního plánu je Odbor stavebně správní MMP a 
zpracovatelem Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Důvodem pro pořízení nového 
územního plánu je změna v legislativě, kdy v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), vyplývá povinnost pořídit nový územní 
plán do konce roku 2020. Dne 14. 01. 2015 proběhl v zasedací místnosti ÚMO P2 seminář 
k novému územnímu plánu za velké účasti zastupitelů i občanů. Nejedná se ještě o definitivní 
schválení, po tomto projednání bude následovat veřejné projednání (lze podávat připomínky) 
a konečné schválení nového územního plánu Zastupitelstvem města Plzně se předpokládá 
v roce 2016. Předložený návrh byl kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční 
činnost a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 Na jednání zastupitelstva byli přizváni zástupci ÚKRmP (Ing. Vostracká, Ing. Hánová, 
Ing. Raška) a Odboru stavebně správního MMP (Ing. Kaisler, Ing. Benda), kteří odpověděli 
na dotazy zastupitelů. 
 
Mgr. Zíka -  v jakém stádiu je nyní území bývalých kasáren Slovany z hlediska 

předpokládané zástavby, muselo se ustoupit z původních požadavků? 
PhDr. Fluxa -  pro toto území bude vypracována speciální studie; 
 
V 15:08 hodin odešel Ing. et Ing. Nový – přítomno 25 zastupitelů.  
 
Ing. Vostracká -  jedná se o rozvojové území pro bydlení. Bude vypracována územní studie, 

která musí být odsouhlasena minimálně Radou města Plzně před tím, než 
tam bude zahájena výstavba; 

 
RSDr. Ing. Kvit – jaká je využitelnost lokalit bývalé ŽOS (MOVO), papírny a návaznost 

nádraží Koterov na MHD? 
Ing. Vostracká - ŽOS = území pro výrobu, papírna = smíšené území městské, území pro 

dostavbu bytových domů, opět je zde podmínka zpracování územní studie, 
je třeba zachovat park; 

Ing. Raška -  na železniční plochy v oblasti Koterova je zpracována studie na lokalizaci 
seřaďovacího nádraží, jsou zde plochy pro železniční dopravy. Přestupní 
vazby jsou řešeny navrženou železniční zastávkou Slovany s přestupními 
vazbami na linky MHD č. 12 a 30; 

 
Mgr. Zíka -  počítá se s výstavbou MŠ a ZŠ v lokalitě kasárna Slovany? 
Ing. Vostracká - počítá se zde s mateřskou školou. Výstavba základní školy se bude zvažovat 

podle toho, jaká věková kategorie občanů se do lokality nastěhuje;  
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Ing. arch. Domanický – jedná se o důležitý materiál, kterým stanovujeme, jak se město bude 
v budoucnu rozvíjet. Územním plánováním se zabývá již přes 20 let, ale ve 
formě, kterou je tento materiál zpracován, jej nepodporuje; 

 
Ing. Rada -  seminář o územním plánu se konal na úrovni městského obvodu i celého 

města. V návrhu usnesení je uvedeno, že návrh schvalujeme bez 
připomínek. Co bude dále následovat? Osobně nepředpokládá, že by nikdo 
k územnímu plánu dále připomínky neměl; 

Ing. Kaisler -  občané se mohli k tomuto návrhu vyjádřit do 01. 12. 2014, zastupitelstvo se 
k němu formou usnesení vyjadřuje nyní. Pořizovatel všechny připomínky 
zpracuje a vyhodnotí a pak bude následovat veřejné projednání, tzn., že 
budou přijímány další připomínky; 

PhDr. Fluxa -  Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 při projednávání 
územního plánu přijala usnesení, kterým ukládá odboru MaI ÚMO P2, aby 
všechny případné připomínky získané od fyzických a právnických osob, 
které obdrží ÚMO P2, zaslal na odbor stavebně správní MMP. Obdobné 
usnesení následně přijala i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

Ing. Rada -  doporučuje tuto formulaci rovněž zapracovat do usnesení zastupitelstva; 
PhDr. Fluxa -  souhlasí, do usnesení ZMO P2 bude zapracováno; 
 
Ing. Sova -  v územním plánu nenašel vymezení dalších prostorů pro školství a 

zdravotnictví; 
Ing. Vostracká -  nyní jsou v územním plánu uvedena pouze ta území, která jsou pro školství 

a zdravotnictví již využívána. Vymezení dalších konkrétních ploch pro tyto 
oblasti nepovažoval zpracovatel za vhodné, protože po schválení územního 
plánu by se v případě potřeby v těchto lokalitách nemohlo realizovat nic 
jiného; 

 
Ing. Náhlík -  v důvodové zprávě je uvedeno, že návrh nového Územního plánu Plzeň byl 

zpracován na základě zadání, které schválilo Zastupitelstvo města Plzně 
usnesením č. 114 ze dne 22. 03. 2012 a z toho je třeba vycházet. 
K samotnému textu návrhu usnesení: územní plán schvaluje Zastupitelstvo 
města Plzně, proto navrhuje změnit část II. takto: 

  „II. konstatuje, 
  že k předloženému návrhu Územního plánu Plzeň nemá Zastupitelstvo 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany připomínek pro území spadající pod 
MO Plzeň 2 – Slovany“ 

 
Ing. Rada -  na semináři o územním plánu bylo řečeno, že se předpokládá ještě další 

seminář k této problematice; 
Bc. Šlouf -  navrhuje ukončení diskuse; 
  O návrhu bylo hlasováno: pro 22, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé – návrh byl 

přijat. 
 
PhDr. Fluxa -  přečetl návrh usnesení upravený dle návrhu Ing. Náhlíka a v ukládací části 

doplněný dle požadavku Ing. Rady. Následovalo hlasování o upraveném 
usnesení: pro 22, proti 0, zdržel se 1 zastupitel, 2 zastupitelé nehlasovali. 

 
 Upravené usnesení č. 6/2015 týkající se projednání návrhu Územního plánu Plzeň bylo 
přijato 22 hlasy.  
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V 15:38 hodin odešel p. Hlaváček, nadále přítomno 24 zastupitelů. 
 
 
 9. a) ŽP/1 Dopis týkající se problematiky „Retence vody v krajině“ pana Ing. 

Jaroslava Nováka, člena Komise pro životní prostředí při RMO Plzeň 2 
– Slovany  

 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík seznámil přítomné s písemnostmi ve věci „Retence 
vody v krajině“, kterou na MO P2 předložil pan Ing. Jaroslav Novák, člen Komise pro životní 
prostředí Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ing. Novák po prostudování dostupných 
materiálů týkajících se průběhu povodní v letech 2002 – 2013, které zasáhly území v povodí 
řeky Úslavy a Úhlavy, dospěl ke zjištění, že v těchto materiálech (zprávách, studiích) není 
zvažován pozitivní dopad a zmírnění povodní při výraznější retenci vody v krajině 
vybudováním malých vodních nádrží s retenčním ovladatelným prostorem. Dále konstatuje, 
že zadržování vody v horních a středních tocích je hodnoceno jako nejúčinnější a 
nejefektivnější řešení k eliminaci povodňových škod.  
 
  Pan Andrlík uvedl, že v rámci protipovodňové ochrany Koterova bylo realizováno již 
několik projektů, které zlepšily odtokové poměry v dané lokalitě, např. snížení levého břehu 
pod silničním mostem, odtěžení návozu z pravého břehu před silničním mostem aj. 
V současné době je zpracovaná „Studie protipovodňových opatření Plzeň – Koterov“, která 
navrhuje další protipovodňová opatření v této lokalitě. 
 
Ing. Náhlík -  osobně se s Ing. Novákem sešel a o této záležitosti s ním jednal. Ing. Novák 

má dobré úmysly, ale realizace jeho návrhů není v kompetenci 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Řeky Úslava a Úhlava 
na svých tocích procházejí územím více samosprávných celků a ZMO P2 se 
nemůže usnášet ohledně území mimo náš obvod; 

 
Mgr. Zíka -  uvedená problematika je velmi široká, zahrnuje i stavební úpravy. Domnívá 

se, že materiál Ing. Nováka není dopracovaný; 
 
Ing. Rada -  záměr Ing. Nováka je dobrý. Vznikl s ohledem na území Koterova, kde při 

záplavách dochází ke škodám na majetku. Zahrnuje však větší území, než je 
oblast Úslavy a Úhlavy v MO P2. Domnívá se, že na Ministerstvu životního 
prostředí by mohly být finanční prostředky, ze kterých by se mohly retenční 
nádrže na horních tocích řek podporovat. Je to problematika 
dlouhodobějšího charakteru, kterou se nemůže zabývat obvod ani město, 
proto se doporučuje posunout tuto záležitost na kraj; 

Ing. Náhlík -  žádný záměr není v uvedených písemnostech předložen, proto jako člen 
návrhové komise konstatuje, že záměr nemůžeme brát na vědomí ani jej 
postoupit krajskému úřadu; 

 
Následovala přestávka na poradu předsedů klubů zastupitelů. V 15:50 hodin odešli p. Hrubý a 
paní Šípková – nadále přítomno 22 zastupitelů. 
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Po přestávce: 
p. Andrlík -  přečetl návrh textu upraveného usnesení: 
    ZMO P2 

I.  bere na vědomí 
dopis týkající se problematiky „Retence vody v krajině“ pana Ing. 
Jaroslava Nováka, člena Komise pro životní prostředí Rady městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 

II. ukládá místostarostovi MO P2 p. Romanu Andrlíkovi 
 postoupit tento dopis kompetentním orgánům k posouzení 
 termín: do 10. 02. 2015 
 zodp.: vedoucí odboru ŽP 

 
RSDr. Ing. Kvit - podává protinávrh – v části I. bere na vědomí slovo „dopis“ nahradit zněním 

„informativní zprávu“, dále ukládací část dle návrhu p. Andrlíka; 
p. Andrlík -  žádná informativní zpráva nebyla předložena, nicméně dává hlasovat            

o protinávrhu RSDr. Ing. Kvita – pro 3, proti 9, zdrželo se 8 zastupitelů,       
2 zastupitelé nehlasovali – protinávrh nebyl přijat; 

 
Následovalo hlasování o návrhu p. Andrlíka: pro 20, proti 2, zdrželo se 0 – návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7/2015 v této záležitosti zastupitelé přijali 20 hlasy.  
 
 
10.-15. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
a) MAI/1:  Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014 
 
 
b) EAP/3: Současný stav provozování hracích zařízení na území MO Plzeň 2 – 

Slovany 
 
 Mgr. Zíka - v jakém stádiu je tato problematika na MO P2 - připravuje se vyhláška, aniž 

bychom čekali na návrh zákona? Jak pan starosta, jako senátor, bude 
hlasovat – bude volit lehčí nebo razantnější variantu zákona? 

 Ing. Aschenbrenner – vyhlášky schvaluje Zastupitelstvo města Plzně, není to 
v kompetenci městského obvodu. Jako senátor je pro velkou regulaci, ale ne 
pro úplný zákaz; 

 
 RSDr. Ing. Kvit – v posledním odstavci informativní zprávy je uveden současný počet 

výherních hracích přístrojů a hracích zařízení na území MO P2. Jaký bude 
útlumový program na základě usnesení ZMO P2? 

 p. Andrlík – útlumový program nebude žádný, o problematice rozhoduje Zastupitelstvo 
města Plzně; 
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c) KT/1: Aktuální stav projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ 
 
 Mgr. Zíka - jakým způsobem se zastupitelé mohou do akce zapojit?  
 Ing. Aschenbrenner – celou akci si řídí společnost Plzeň 2015, o.p.s. Prostor pro 

všechny občany je otevřený. Všem zastupitelům bude e-mailem 
rozeslána informativní zpráva pro jednání Zastupitelstva města Plzně dne 
29. 01. 2015 „Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.“;   

 
 Mgr. Rutová – zúčastnila se akcí v souvislosti se slavnostním zahájením projektu. Byly 

všechny akce v režii města? 
 Ing. Aschenbrenner – ano, MO P2 se na akcích finančně nepodílí. O průběhu zahájení 

předpokládá velkou diskusi na jednání Zastupitelstva města Plzně. Mgr. 
Baxa bude následně přizván na plánovaný výjezdní seminář ZMO Plzeň 
2 – Slovany; 

 
 
d) EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 11/2014 – 

01/2015 
 
 
e) TAJ/3: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2014 – 

01/2015 
 
 Ing. Rada – součástí informativní zprávy je plán činnosti Kontrolního výboru na             

I. pololetí 2015. Mimo uvedených kontrol v průběhu roku požádají ZMO P2  
o pověření ke kontrolám větších investičních akcí, např. rekonstrukce KDŠ. 
Doporučuje v této věci přijmout krátké usnesení, které by zahrnovalo i 
předložený plán činnosti KV na I. pololetí 2015;   

 Ing. Aschenbrenner – bude zahrnuto do kompletního usnesení;  
 
 
 Usnesením č. 8/2015 zastupitelé jednomyslně vzali na vědomí všechny předložené 
informativní zprávy včetně plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO P2 na I. pololetí 2015.  
 
 
 16.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období od 

11. 09. 2014 do 14. 01. 2015 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 11. 09. 2014 do   
14. 01. 2015. Ve sledovaném období bylo splněno 19 úkolů, 4 úkoly mají delší termín plnění 
a u 2 usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění. V obou případech se jedná            
o rozpočtové opatření a nositel úkolu žádá o prodloužení termínu do 30. 06. 2015. 
 
PhDr. Fluxa -  požádal o změnu zodpovědného radního u prodlužovaných usnesení, neboť 

finanční oblast již není v jeho kompetenci;  
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 9/2015 zastupitelé schválili předložený návrh 
jednohlasně. 
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 17.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  pozastavil se nad tím, že Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

usnesením č. 7/2015 ze dne 21. 01. 2015 schvalovala uzavření nájemní 
smlouvy na pozemek o výměře 1 m2. Jde o velmi malou výměru a přesto je 
k tomu zapotřebí značná administrativa; 

Ing. Aschenbrenner – nájemní smlouva se uzavírá na žádost České pošty, s. p., za účelem 
umístění poštovní doručovací schránky;  

 
  
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 16:20 hodin.    
 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2015 až 9/2015 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 Roman Andrlík                                                   
    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
               Ing. Bohuslav Rada                                                      RSDr. Ing. Karel Kvit                                                  
        předseda Kontrolního výboru                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
       a člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
V Plzni dne 30. 01. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


