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ZÁPIS 
 

z 8. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 

volebním období 2018-2022 ze dne 1. 10. 2019 
 

Přítomni: PhDr. Jan Fluxa, Ing. Tomáš Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, 

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,  Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, Ing. 

Michal Statevský, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan 

Štěpáník, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

 

Omluveni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Martin Složil, Ing. František Sokol, 

MBA, Eva Trůková;   

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

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

 4. TAJ/1 Novela Statutu města Plzně   

 5.  Různé  

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 8. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 

volebním období  2018-2022 zahájil a jeho průběh řídil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany 

PhDr. Jan Fluxa. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 22 členů 

zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  

 

 K programu jednání nebyly připomínky, byl schválen 22 hlasy. 
 

 Za členy návrhové komise pan místostarosta navrhl Ing. Petra Náhlíka, Ing. et Ing. 

Miloše Nového a Mgr. Bc. Jakuba Šauera. Návrh byl přijat 22 hlasy, tj. všemi přítomnými.  

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA a Bc. Filip Sequens, 

kteří byli schváleni rovněž 22 hlasy. 

 

 

 4.   TAJ/1  Novela Statutu města Plzně    

 

  Pan místostarosta předložil návrh novely Statutu města Plzně, který byl doručen z 

MMP. Návrh zahrnuje úpravy, které vyplývají ze změny legislativy, dále reaguje na 

požadavek městských obvodů na prodloužení lhůty pro vyjádření k návrhu změn vyhlášek a 

doplňuje majetek svěřený přílohou č. 3 městským obvodům. Úpravy se týkají také některých 

kompetencí.  
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 MO P2 má doporučení k návrhu nové podmínky souhlasného vyjádření orgánů 

celoměstských z hlediska souladu investiční akce s územně plánovacími podklady a 

z hlediska naplnění urbanistických, architektonických a estetických požadavků na prostorové 

a funkční využití území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných 

prostranství (bod č. 11 návrhu).  

 

PhDr. Fluxa –  po projednání návrhu novely v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

rada doporučuje prověřit rozsah a typ investic, kterých se bude tato 

podmínka týkat. Cílem opatření je, aby se ÚKRmP vyjadřoval k projektům, 

které budou ve veřejném prostoru. Investice městského obvodu jsou i 

drobného charakteru, často související s běžným chodem úřadu, mateřských 

škol, např. investice, které nemění charakter a účel užívání (obnova skate 

hřiště ve Škoda sport parku, obnova dětských hřišť, …). Proto se v návrhu 

usnesení v bodě III. doporučuje před jednáním Zastupitelstva města Plzně 

v bodě 11 návrhu obecně závazné vyhlášky č. X/2019 podrobněji 

specifikovat charakter investic zahrnující podmínku souhlasu ÚKRmP 

zejména z hlediska jejich objemu a předpokládaného dopadu na veřejný 

prostor. Bylo přislíbeno, že tato podmínka bude upřesněna v prováděcím 

dokumentu, který město zpracuje; 

 

Ing. Náhlík –  u dvou změn, popsaných na straně 3 důvodové zprávy, není uvedeno, zda se 

týkají vlastního statutu nebo jaké jeho přílohy. Domnívá se, že se jedná o 

přílohu č. 7; 

Ing. Müllerová – v důvodové zprávě jsou vypsány pouze body, které se nejvíce týkají našeho 

obvodu. Nejlépe vypovídající je materiál v revizním modulu, který je 

kompletní, jsou zde popsány všechny navrhované změny. Tento materiál je 

přístupný v elektronické formě a byl zastupitelům e-mailem odeslán jako 

součást podkladů na dnešní jednání. Změny, na které se dotazoval Ing. 

Náhlík, se skutečně týkají přílohy č. 7 Statutu města, tj. „Rozsah působnosti 

svěřené městským obvodům Plzeň 1 až 10 v přenesené působnosti“.  

 

p. Vileta –  předložený materiál byl projednán na zastupitelském klubu České pirátské 

strany. Návrh považují za zbytečnou centralizaci moci, Piráti jsou pro 

decentralizaci. Domnívá se, že není třeba, aby ÚKRmP měl právo veta a 

musel se vyjadřovat ke všem investičním akcím, a proto bude hlasovat proti 

tomuto návrhu; 

PhDr. Fluxa –  znamená to, že pan Vileta předkládá protinávrh?  

p. Vileta –  ano, předkládá protinávrh v tomto smyslu: 

  I. bere na vědomí – zůstává beze změny, 

  II. nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky č. X/2019 ….., 

  III. celý text „doporučuje …..“ se vypustí a nahradí bodem „ukládá“; 

 

Ing. Náhlík –  jedná se panu Viletovi pouze o bod č. 11 návrhu vyhlášky nebo nesouhlasí 

s veškerými změnami? 

p. Vileta –  nesouhlasí s celým předloženým materiálem, navrhuje ponechat Statut beze 

změn; 
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 Zastupitelé k materiálu neměli jiné připomínky, a proto se přikročilo k hlasování: 

- hlasování o protinávrhu p. Vilety: pro 3, proti 3, zdrželo se 16 zastupitelů – návrh 

nebyl přijat;  

- hlasování o původním návrhu: pro 16, proti 3, zdrželi se 3 – návrh byl přijat; 

 

 

 Usnesení č. 46/2019 ve věci obecně závazné vyhlášky č. X/2019, kterou se mění 

vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, zastupitelé přijali 16 hlasy.   

  

 

 5.  Různé 
 

PhDr. Fluxa –  avizuje změnu termínu příštího zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany: z původního termínu 3. 12. 2019 se zasedání přesouvá na 

26. 11. 2019. Podkladové materiály budou zastupitelům odeslány 

v předstihu, v obvyklém termínu; 

   

 

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

za účast a ve 14:20 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

ukončil.  

 

 

 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 46/2019 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: 

 

 

 

 

 

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

               Bc. Filip Sequens                                               Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA                  
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 

V Plzni dne 2. 10. 2019                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 
 

 


