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ZÁPIS 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 3. 9. 2019 
 

Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, PhDr. Jan Fluxa, Ing. Tomáš 

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan 

Kalián, Martin Kydlíček, Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA, Ing. Petr Náhlík, 

Ing. et Ing. Miloš Nový, Mgr. Stanislav Posavád,  Bc. Filip Sequens, Martin 

Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. Michal Statevský, Mgr. Bc. Jakub 

Šauer, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková, Ladislav 

Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

 

Omluveni: Jan Hlaváček, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc.; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4.  Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok I. (hosté)  

 5. KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň - 

služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za               

I. pololetí roku 2019 

 6. KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za               

I. pololetí roku 2019   

 7. TAJ/2 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 8. EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2019  

 9. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2019, rozšíření plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019 

 10. EAP/2 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, 

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města 

Plzně, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015 a č. 3/2018 

 11. ŽP/1 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně, 

včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015 a č. 2/2018  

 12. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok II. 

 13. EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-08/2019  

 14. TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

06-08/2019  

 15.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  

2018-2022 zahájil a jeho průběh řídil starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír 

Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 23 členů 

zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 

program jednání schválen 23 hlasy. 
 

 Ve 14:01 hodin přišel p. Hrubý, přítomno 24 zastupitelů. 

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl Ing. et Ing. Miloše Nového, Bc. Davida 

Šloufa, MBA a MUDr. Milana Štěpáníka. Návrh byl přijat 24 hlasy, tj. všemi přítomnými.  

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. František Sokol, MBA a Mgr. Ivan Maštálka, 

LL.M., MBA, kteří byli schváleni 22 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali. 

 

 

4. – 6.   TAJ/1  Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – 

blok I. (hosté)   

 

 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 

Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. 

Jan Špiroch a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté 

informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy 

zastupitelů. 

 

a) KT/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň - 

služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za           

I. pololetí 2019 

 

npor. Bc. Špiroch – za I. pololetí roku 2019 bylo registrováno celkem 464 trestných činů,        

z toho bylo objasněno 149 trestných činů, což představuje 32,11 %. Nejvíce 

trestných činů se týkalo majetkové kriminality. Byla odhalena skupina 

pachatelů, kteří se organizovali na vloupání do rodinných domů a garáží. Tři 

osoby jsou stíhány vazebně. Obvodní oddělení se nadále zabývá drogovou 

problematikou, mnoho potíží působí přesunutí dopravy z rekonstruované 

Slovanské třídy na jiné komunikace. Avizuje, že dojde k uzavření Valíku, 

což také způsobí dopravní komplikace; 

 

pí Šimůnková – v uplynulém období se strážníci věnovali zejména zvýšenému dohledu na 

Slovanské třídě a v Malostranské ulici. Prováděli kontroly u dětských hřišť, 

kde byl hlášen pohyb osob užívajících drogy. Nebyly však zjištěny žádné 

problémové osoby. Další kontroly prováděli v ulici Mezi Stadiony, kde se 

konají pravidelné burzy. V souvislosti se začátkem nového školního roku 

zajišťují dohled na přechodech pro chodce. V nejbližší době budou asistovat 
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při kulturních a sportovních akcích, např. festival STOCK MIXFEST na 

Božkovském ostrově, Slavnosti Slovan ve Škoda sport parku nebo Evropská 

liga v házené;  

 

b) KT/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

roku 2019  

 

p. Jůzek –  v poslední době se účastnili zásahů po přívalových deštích, kdy docházelo 

k zaplavování sklepů. V průběhu letních prázdnin vytahovali z řeky 

utonulou zvěř a velkého psa. V červenci proběhla prověrka JSDH Hradiště, 

jednotka prošla bez problémů. Na minulém zasedání zastupitelstva se 

hovořilo problematice hasičské zbrojnice v Koterově (padající střešní 

krytina ze sousední nemovitosti) – došlo k zákroku ze strany stavební úřadu 

a věc se již řeší;  

 

 Protože k informativním zprávám nebyly žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování: 

- hlasování k materiálu KT/1: pro 24, proti 0, zdrželo se 0. Usnesením č. 37/2019 byla 

informativní zpráva vzata na vědomí jednomyslně. 

- hlasování k materiálu KT/2: pro 23, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval. 

Usnesení č. 38/2019 bylo přijato 23 hlasy. 

 

 

 7. TAJ/2  Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 

  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti orgánů města Plzně od posledního 

zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení 

RMP a ZMP.   

 

  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 39/2019 

všemi hlasy.    

 

 

 8. EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 

2019  
  

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík předložil rozbor hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2019. Za sledované období jsou příjmy 

plněny na 76,94 % a výdaje čerpány na 38,51 % k rozpočtu upravenému. Čerpání finančních 

prostředků na investičních akcích je ve výši 22,38 % k rozpočtu upravenému.  

 

Mgr. Janouškovec – materiál byl projednán dne 19. 8. ve Finančním výboru, který jej 

doporučil ZMO P2 ke schválení; 

 

 Materiál byl také kladně projednán v radě městského obvodu. Zastupitelé k němu 

neměli připomínky, usnesením č. 40/2019 jej schválili jednomyslně. 
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 9.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019, rozšíření plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019  
  

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Andrlík seznámil zastupitele se souhrnným  

rozpočtovým opatřením č. 7, které bylo zpracování na základě požadavků správců rozpočtu a 

přijatých podkladů z MMP, a které obsahovalo: 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč do rozpočtu MMP s určením na 

projekt „Nedej se!“, 

- účelové dotace z dotačního titulu „Podpora JSDH obcí Plzeňského kraje v roce 

2019“ pro JSDH Hradiště a JSDH Božkov v celkové výši 60 tis. Kč na pořízení 

zásahových obleků, obuvi a přileb, 

- zapojení nerozpočtovaných nedaňových příjmů ve výši 25 tis. Kč - služby v KD 

Šeříková na provozní výdaje (běžné výdaje), na základě žádosti odboru MaI, 

- přesun finančních prostředků mezi závazným ukazatelem kapitálové výdaje (stavební 

investice) a provozní výdaje (běžné výdaje) v celkové výši 380 tis. Kč, na základě 

žádosti odboru MaI (opravy MŠ a úprava průšlapů), 

- navýšení finančních prostředků v celkové výši 88 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů 

na poskytnutí dotací z rozpočtu MO P2, které nejsou cílem vyhlášených dotačních 

programů v roce 2019, 

- účelový převod finančních prostředků z MMP do rozpočtu MO P2 ve výši 154 tis. Kč, 

s určením pro 25. MŠ, Ruská 83, Plzeň, na akci „Živá voda – 3. etapa – 1. část“, 

- neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 671 tis. Kč na pokrytí výdajů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce, 

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 043 tis. Kč na pokrytí 

výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti SPOD,  

- účelový převod dotace MŠMT v celkové výši 604 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro 

89. MŠ, Habrová 8, Plzeň“; 

 

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany PhDr. Fluxa přítomné informoval, že na základě 

požadavku odboru MaI se rozšiřuje „Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 

2 – Slovany v roce 2019“, a to o „zpracování PD na úpravu komunikace v rámci dopravního 

řešení ul. Chválenická ve výši 182 tis. Kč a PD na rekonstrukci křižovatky Mikulášská ulice x 

Mikulášské nám. ve výši 318 tis. Kč“. Výdaje na tyto akce budou pokryty v rámci vnitřní 

úpravy schváleného rozpočtu odboru MaI.  

 

PhDr. Fluxa -  situace v oblasti Chválenické ulice je dlouhodobě nevyhovující, studie 

navrhne reorganizaci dopravy, zjednosměrnění některých ulic a úpravu 

parkování. Realizace proběhne po dohodě s městem. Křižovatka Mikulášská 

ulice x Mikulášské nám. je také velmi exponované místo, mimo jiné zde 

chybí přechod pro chodce. Studie by měla prověřit, zda by nebylo vhodné 

v místě instalovat tramvajové zastávky. Jedná se o komunikaci I. třídy, 

pokud bude dnešní návrh schválen, další stupně dokumentace se budou řešit 

s ŘSD; 

 

 Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu 

s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby.  

 

Mg. Janouškovec – Finanční výbor i tento materiál doporučil ke schválení;  
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Ing. Sokol –  děkuje za akceptování jeho připomínky, aby aktuální seznam investic byl 

součástí předloženého návrhu. Současně doporučil doplnit v bodě II. 

schvaluje b) … „dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení“; 

 

Mgr. Bc. Šauer -  zaznamenal připomínku od občanů, že parkovací místa ve Chválenické ulici 

budou údajně řešena na úkor dětského hřiště; 

PhDr. Fluxa -  určitě tomu tak nebude, studie k tomuto bodu se bude teprve zadávat; 

 

 Další připomínky k materiálu nebyly, usnesením č. 41/2019 zastupitelé jednohlasně 

schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 7/2019 a zařazení výše uvedených nových akcí do 

rozpisu plánu investic odboru MaI pro rok 2019, krytých z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany.  

 

 

 10. EAP/2 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na 

území města Plzně, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 

2/2015 a č. 3/2018 
 

 Starosta MO P2 informoval, že dne 16. 7. 2019 byl MO P2 vyzván vedoucí Odboru 

účtování a daní MMP a vedoucí Odboru životního prostředí MMP k projednání návrhu 

novelizace vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za 

komunální odpad vznikající na území města Plzně. Novelizace vyhlášky zahrnuje: 

- úpravy Přílohy č. 1 „Změnového formuláře registrace – Prohlášení plátce poplatku“,  

- v Příloze č. 2 „Poplatek za komunální odpad“ je doplněna nově varianta výše poplatku 

pro frekvenci svozu 3 x týdně u nádoby o objemu 120 litrů, kterou bude možné využít 

na vymezených území města, kde je stanovena povinnost odstranit sběrnou nádobu ze 

svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne, 

- navýšení poplatků za komunální odpad pro všechny jednotlivé kombinace frekvencí 

svozů a objemu nádob na úroveň 2,2 násobku současné výše poplatků; 

 

 Platnost vyhlášky se předpokládá od 1. 1. 2020. Návrh projednala Komise pro životní 

prostředí RMO P2, která nedoporučuje RMO P2 a následně ZMO P2 s novelou souhlasit. 

Materiál byl dále projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který se naopak k novele vyjádřil 

kladně. V případě schválení novely by město získalo do rozpočtu cca 50 mil. Kč. Také Rada 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s návrhem novely souhlasila. Vyžádala si však od 

vedení společnosti Čistá Plzeň s. r. o., argumenty, proč dochází k navýšení nákladů za odpady.  

 

 Na zasedání ZMO byli přizváni hosté: Ing. Taťána Vítová (vedoucí Odboru účtování a 

daní MMP), Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová (vedoucí Odboru životního prostředí MMP) a 

zástupci společnosti Čistá Plzeň, s. r. o. - Ing. Otakar Horák, ředitel a Ing. Jan Šneberk, 

technický náměstek.  

 

Ing. Sokol –  problém spatřuje v navýšení poplatku za komunální odpad. Z tabulky na str. 

2 důvodové zprávy vyplývá, že příjmy v systému odpadového hospodářství 

jsou od roku 2016 do roku 2018 přibližně na stejné úrovni, u výdajů došlo 

k navýšení. Domnívá se, že původní kalkulace byla v pořádku; 

 

p. Vileta –  dělal si průzkum v jiných městech, např. Praha a Klatovy platí také za 

vyvážení odpadových nádob, ale jinde se platí místní poplatek za osoby;  
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Bc. Šlouf –  návrh novely vyhlášky bude předkládat do Zastupitelstva města Plzně. Dle 

zákona je obec vlastníkem komunálního odpadu, který vzniká na jejím 

území. Město Plzeň bylo jednou z posledních obcí, která vyhlášku o 

odpadech neměla. Dle současně platné vyhlášky se občané se zaregistrovali, 

vyplnili, jak velkou chtějí nádobu a jak častý vývoz. Od 1. 9. 2015, kdy byl 

zaveden tento systém, došlo k nárůstu cen, zvětšil se objem sběrných dvorů. 

Nejfrekventovanější nádoba je o objemu 120 litrů se svozem 2x týdně. Za 

deset let rozdíl ceny za vyvezení činí 125 Kč. V jiných městech o 

srovnatelné velikosti, např. Brno, Olomouc, Jihlava, jsou ceny velmi 

podobné, jako v předloženém návrhu;  

  Pokud se jedná o místní poplatek, zákonem je stanovena jeho maximální 

výše 1 tis. Kč za osobu a rok. Fixní částka je 250 Kč, další úprava záleží na 

rozhodnutí obce. Lze ho však vyměřit pouze tomu, kdo má ve městě trvalé 

bydliště, tj. občané města platí poplatek i za osoby, které zde sice žijí, ale 

nejsou zde trvale hlášeny. Jedná se např. o cizince. Popelnice jim musíme 

přistavit, ale místní poplatek jim nelze vyměřit. Z tohoto důvodu je 

současný systém lepší, než stanovení místního poplatku; 

 

Ing. Náhlík –  Plzeň se v problematice poplatku inspirovala Prahou. Po zralé úvaze byla 

zvolena varianta úhrada za nádobu, což vysvětlil již Bc. Šlouf. Výše 

poplatku závisí na rozhodnutí zastupitelů města. Předložený návrh považuje 

za rozumný kompromis;  

 

p. Vileta –  citoval počet obyvatel a výši místního poplatku za osobu v některých 

městech, např. Kroměříž, Olomoc, České Budějovice, Ostrava, kde se jeho 

výše pohybuje v hodnotách cca 500 – 680 Kč za osobu a rok. Nerozumí, 

proč by se v Plzni mělo platit 2.500 Kč;  

 

Ing. Sokol –  klíčovým heslem celého problému jsou náklady. Současný model je 50:50. 

Od roku 2017 jsou náklady vyšší, nesplňují proto parametry tohoto modelu;  

 

Ing. Šneberk, Čistá Plzeň – poplatek nezahrnuje jen popelnice, ale i náklady na provoz 

sběrných dvorů, úklid černých skládek atd. Jejich zaměstnanci provádí také 

úklid nepořádku vedle popelnic. Největší náklady jsou na speciální vozidla 

pro svoz odpadu, kterých má firma 22. Další položkou jsou náklady 

personální, v nízkopříjmových skupinách se zaměstnanci velmi těžko shání; 

 

Ing. Náhlík –  město nemá skládku na odpad na svém území, proto poplatky za 

skládkování městu chybí. I to ovlivňuje cenu odpadu; 

 

Bc. Šlouf –  nemáme skládku, ale máme spalovnu, což je velmi ekologické. Citace výše 

místních poplatků v různých městech od p. Vilety pouze potvrdila jeho 

informaci – místní poplatek za např. 4 osoby dá dohromady částku, kterou 

se u nás navrhuje platit za vývoz odpadové nádoby; 

 

Ing. Náhlík –  doporučoval by k materiálu přiložit přehlednou tabulku, kde by byla 

uvedena výše poplatku za odpadovou nádobu v roce 2014, v období 2015-

2019 a současný návrh;   
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Mgr. Bc. Šauer – k firmě Čistá Plzeň byla zpočátku velká nedůvěra, jako ke všemu novému.    

I nyní si spousta občanů myslí, že se jednalo o slib snížení nákladů, aby 

firma vznikla. Osobně je však s firmou spokojen; 

 

Ing. Náhlík –  zákon říká, že město může vydat vyhlášku o odpadech, ale nemusí. Bylo 

vypsáno několik soutěží, ale vždy bylo podáno tolik odvolání, že 

problematika byla neřešitelná. Vznik společnosti Čistá Plzeň byl výsledkem 

toho, že město nemělo jiné řešení; 

 

Mgr. Maštálka – jakým způsobem je řešeno zpoplatnění cizinců? Z diskuse vyplývá, že ti, kdo 

deklarují vyprodukování menšího množství odpadu, budou platit méně?  

 

Bc. Šlouf –  je to tak: prostřednictvím Odboru životního prostředí můžeme vlastníku 

nemovitosti ukládat pokuty, pokud je u nemovitosti zvýšený nepořádek. 

Pokud k takové situaci dochází opakovaně, pracovníci spol. Čistá Plzeň 

hlásí tato zjištění na Odbor životního prostředí MMP;  

  

Ing. Svobodová Kaiferová – pracovníci společnosti Čistá Plzeň v takovém případě nafotí stav 

pravidelně přeplňovaných nádob a poznatky předají na Odbor ŽP. Další 

podněty získávají také od hlídek Městské policie. Pak následuje výzva 

vlastníkům, aby upravili počet nebo objem odpadové nádoby. Ideální stav je 

v území, kde jsou vlastníci povinni vynášet a odklízet nádoby, které tím 

pádem nezůstávají na komunikacích; 

 

 Další příspěvky do diskuse nebyly, a proto se přistoupilo k hlasování o předloženém 

návrhu. Usnesením č. 42/2019 zastupitelé souhlasili s návrhem novely obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

vznikající na území města Plzně, takto: pro 15, proti 3, zdrželo se 6 zastupitelů.    

 

 

 11. ŽP/1 Návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 

města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem 
 

 V souvislosti s předchozím bodem byl MO Plzeň 2 – Slovany požádán také o vyjádření 

k návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné 

složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Předkládaná novela: 

- upravuje povinnost třídit komunální odpad i v případě jedlých tuků a olejů,  

- navrhuje zrušení možnosti odvézt stavební suť do sběrného dvora v množství 1 m3 za 

měsíc zdarma pro občany města Plzně, z důvodu zneužívání této možnosti stavebními 

firmami, 

- navrhuje doplnění vyhlášky o nově vymezené oblasti města, kde je stanovena povinnost 

odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne; 
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 Zastupitelé „na stůl“ obdrželi usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 

111/2019, kterým rada souhlasila s návrhem novely vyhlášky, ale doporučila dodatečně 

posoudit a podrobněji zanalyzovat výhody a nevýhody ponechání možnosti bezplatného 

odložení stavebního odpadu od občanů v omezeném množství daném současně platnou 

vyhláškou. 

 

p. Vileta –  zástupci České pirátské strany dospěli k názoru, že pokud by se zrušila 

možnost občanů bezplatně odkládat stavební suť, vyváželi by ji na černé 

skládky. Proto navrhují upravit povolené množství a dobu stanovit na rok, 

ne na měsíc, např. 3 m3 za rok, Každý sběrný dvůr vybavit výpočetní 

technikou, která by vedla centrální evidenci, zda občan nevozí suť na různé 

sběrné dvory; 

 

Ing. Náhlík –  dotázal se zástupců společnosti Čistá Plzeň: kolik tisíc občanů uložilo 1 m3 

stavební suti do sběrných dvorů za loňský rok. V materiálu není doloženo 

zneužívání této možnosti; 

Ing. Šneberk – požadovanou informaci mohou připravit. Odstraňování stavební suti 

narostlo zhruba na dvojnásobek. V drtivé většině krajských měst je stavební 

suť zpoplatněna. V Praze mají rovněž stanoveno omezené množství 1 m3. 

Do sběrných dvorů vozí odpad z firem, ale vždy je to vykázáno jinou 

osobou (na jiný občanský průkaz); 

 

p. Vileta –  běžný občan nebo i drobný živnostník nemá šanci stavební odpad vůbec 

odložit. Pokud firma dělá např. pro 10 různých občanů, považuje za logické, 

že vždy přiveze odpad s jinou osobou a na jiný občanský průkaz; 

 

Ing. Sokol –  občané, kteří dělají např. přestavbu v bytě, vyvezou větší množství suti. 

Předložený návrh není vůči nim správný. Měli by mít možnost určité 

množství suti do sběrného dvora vyvézt;  

 

Bc. Šlouf –  požádal o krátkou schůzku členů rady a tajemnice ÚMO P2 po ukončení 

rozpravy; 

 

 Vzhledem k tomu, že do rozpravy se nikdo další nehlásil, následovala krátká přestávka 

a po ní místostarosta MO P2 p. Andrlík navrhl hlasovat o usnesení dle upravené přílohy č. 4 

tohoto materiálu.  

Hlasování: pro 13, proti 4, zdrželo se 7 zastupitelů – návrh nebyl přijat. K tomuto bodu 

nebylo přijato žádné usnesení.  

 

 V 15:33 hodin přítomní hosté opustili zasedání ZMO P2. 

 

 

12. – 14. TAJ/4  Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
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a) EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

07-08/2019 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 43/2019 jednohlasně, bez rozpravy.       

 

 

b) TAJ/5 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

06-08/2019  

 

 Ani k této informativní zprávě nebyly dotazy, zastupitelé ji vzali na vědomí usnesením 

č. 44/2019 všemi hlasy.        

 

 

 15.  Různé 

 

p. Vileta –  obrátil se na něj občan z Chválenické ul., který si stěžoval na místní 

restauraci, kde údajně není stanovena žádná zavírací doba a je zde neustále 

hluk. Údajně podal stížnost i na ÚMO P2. Lze situaci nějak řešit?  

Ing. Aschenbrenner – jedná o podnik „Desítka“, stížnost již byla řešena. Byla vyměřena 

pokuta, na místo jsou častěji vysíláni strážníci Městské policie;  

 

Ing. Náhlík –  omlouvá se, ale nebylo mu zcela jasné, o jakém návrhu se hlasuje v případě 

bodu č. 11, tj. materiál ŽP/1. Navrhuje proto, vrátit se zpět k tomuto bodu; 

Ing. Aschenbrenner – nechal hlasovat o návrhu Ing. Náhlíka: pro 23, proti 1, zdrželo se 0 – 

zastupitelé odsouhlasili znovuotevření materiálu k bodu č. 11, tj.: 

 

  ŽP/1 Návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 

města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem 

 

Ing. Náhlík –  navrhl formulaci usnesení, tj. původní přílohy č. 4 takto: 

  I. bere na vědomí – beze změny 

  II. souhlasí – beze změny 

  III. doporučuje před jednáním Zastupitelstva města Plzně posoudit a 

podrobněji zanalyzovat výhody a nevýhody ponechání možnosti 

bezplatného odložení stavebního odpadu od občanů v omezeném 

množství daném současně platnou vyhláškou a předložit jej ZMP 

  IV. ukládá – vyškrtnout 

 

Hlasování o návrhu Ing. Náhlíka: pro 19, proti 1, zdrželi se 4 zastupitelé – návrh byl přijat. 

Usnesení č. 45/2019 v této záležitosti zastupitelé přijali 19 hlasy.  

 

 

Bc. Sequens –  doporučuje na webu MO Plzeň 2 – Slovany zveřejňovat i zápisy z jednání 

Kontrolního výboru a Finančního výboru ZMO P2;  
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Mgr. Bc. Šauer – má několik připomínek k rekonstrukci 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň: 

  - realizace měla probíhat o prázdninách, ale nikdo tam nebyl; 

  - schody se dělaly večer; 

  - dle názoru některých rodičů je lešení špatně postavené; 

  Doporučuje, aby se při příštím výběru firmy vzaly tyto věci v potaz; 

 

PhDr. Fluxa –  výběr firmy probíhal dle stanovených kritérií, kterým byla nejnižší cena. Na 

stavbě funguje stavební dozor. Vedoucí odboru MaI probere uvedené 

připomínky se stavebním dozorem a pokud došlo k pochybení, budou z toho 

vyvozeny důsledky;  

 

p. Vileta –  všem členům ZMO P2 poslal návrh usnesení ohledně umístění semaforu na 

křižovatce Koterovská – Slovanská alej. Rád by, aby se ve věci něco dělo, 

protože situace na této křižovatce se bude nadále zhoršovat. Dle informace 

ze SVSmP by celková cena mohla být kolem 1 milionu korun; 

Ing. Aschenbrenner – před dnešním zasedáním ZMO P2 se konalo mimořádné jednání Rady 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, kde bylo přijato usnesení v této věci; 

 

Ing. Sokol –  za největší problémem na Slovanech nyní považuje Slovanskou třídu. 

Navrhuje se na problém podívat komplexně, tj. zapojit odborné útvary města 

Plzně, ať zadají řešení, jak zlepšit dopravní situaci na Slovanech, stanovit co 

se bude v jakém termínu realizovat a následně termíny dodržovat;  

 

Ing. Náhlík –  projekt na křižovatku se už zpracovává. Rekonstrukce ulice Na Růžku je už 

v plánu investic města, bude zde řešena i křižovatka Koterovská – 

Slovanská alej, součástí bude také možnost odbočení tramvají doprava. Na 

akci je vyčleněna částka 2,5 mil. Kč; 

PhDr. Fluxa –  v plánu odboru investic MMP tato stavba skutečně je. Něco jiného je však 

projekt a něco jiného je vlastní stavba. Usnesení k problematice již rada 

přijala. Naším cílem je prosadit osazení semaforu co nejdříve; 

  K příspěvku Ing. Sokola – problém se Slovanskou třídou je opravdu velký, 

V této věci je zpracována informativní zpráva pro ZMP, která je veřejná; 

 

V 15:57 hodin odešel p. Hrubý, přítomno 23 zastupitelů. 

 

 

Ing. Aschenbrenner – pozval všechny přítomné na Slavnosti Slovan, které se budou konat dne 

7. 9. 2019 od 14 hodin ve Škoda sport parku;  

 

 

 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 

účast a v 16:00 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 3. 9. 2019 

11 
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 37/2019 až 45/2019 a dále jmenovitý přehled 

hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 

usneseních. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 PhDr. Jan Fluxa                                                   

    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 

Ověřili: 

 

 

 

 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

        Ing. František Sokol, MBA                                     Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA                  
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 

V Plzni dne 9. 9. 2019                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 
 

 


