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ZÁPIS 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 15. 9. 2020 
 

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

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel 

Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Martin Kydlíček, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. 

Miloš Nový, Mgr. Stanislav Posavád, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., 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; 

Omluven: Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA; 

 

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 13. 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 

2020 

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

2020 

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

obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 8. TAJ/3 Novela Statutu města Plzně  

 9. EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-červen 2020   

 10. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020 

 10. a) TAJ/7 Rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2 – Slovany  

 11. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 13. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 12. SSD/1 IZ – Parkování vozidel na místní komunikaci Sladová a okolí    

 13.  ŽP/1 IZ – Nově vybudovaný sběrný dvůr odpadu v ulici Na Bořích  

 14. EAP/3 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                  

07-09/2020 

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

06-09/2020 

 16. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v období od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020 
 17.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 13. 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, 

který přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 25 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné.  

 

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

program jednání schválen 24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 

 Ve 14:01 hodin přišel Ing. et Ing. Miloš Nový, přítomno 26 zastupitelů.  

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, Ing. Petra 

Náhlíka a Mgr. Bc. Jakuba Šauera. Návrh byl přijat 23 hlasy, 3 zastupitelé nehlasovali (Ing. et 

Ing. Nový s návrhem ústně souhlasil, ale před hlasováním se ještě nestihl přihlásit do systému).   

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Bc. Filip Sequens, kteří 

byli schváleni 25 hlasy, Ing. et Ing. Nový nebyl v době hlasování ještě přihlášen do systému.  

 

 

4. – 6.     Projednání informativních zpráv na 13. 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 (zúčastnil se zástupce velitelky Bc. Ladislav Bečvář), velitel 

Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch a velitel jednotek SDH v MO 

Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Npor. Bc. Špiroch se ze zasedání ZMO P2 omluvil. Přítomní 

hosté ústně 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 2020 

 

Bc. Bečvář –  v poslední době se strážníci zabývají hlavně problematikou dopravy, 

samostatně i ve spolupráci se sociálním odborem ÚMO P2 provádí kontroly 

nepřizpůsobivých osob a dále kontrolují dodržování opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR, zejména nošení roušek v MHD. Další činnost vychází ze 

stížností občanů, např. stížnost na bezdomovce, kteří se ubytovali v garážích 

ve Velenické ulici, řeší parkování v Klášterní ulici, parkování ve Chválenické 

ul. u ZŠ, průjezdy zákazem vjezdu na Jiráskově náměstí u školy, rušení 

nočního klidu provozem restaurace Na Desítce. Podíleli se na zadržení 

několika osob, které byly v celostátním pátrání, a dále v devíti případech 

poskytovali osobám první pomoc a zajistili okamžité lékařské ošetření;   

 

Ing. Aschenbrenner – měli nějaké podněty od občanů, které by souvisely se stanoveným 

preventivním opatřením? 
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Bc. Bečvář –  podněty od občanů neměli, dělají preventivní kontroly v MHD a musí 

konstatovat, že obyvatelé Plzně jsou disciplinovaní, roušky používají; 

 

Ing. Sokol –  tlumočí podnět od občanů, který se týká dopravní situace před 25. ZŠ ve 

Chválenické ulici. Největší problém je v časech, kdy rodiče přiváží a odváží 

děti ke škole, vozidla i přes zákaz vjíždějí do prostoru před školou. Dochází 

k nebezpečným situacím. Navrhuje přijmout opatření krátkodobé (např. 

dohled strážníka alespoň v době špiček) i dlouhodobé (např. znemožnění 

vjezdu vozidel);  

Bc. Bečvář –  kontroly v těchto místech prováděli již v předchozím školním roce, 

spolupracovali i s Policií ČR. Nyní kontroly zase začínají, ale musí se skloubit 

i dalšími základními školami, např. na Jiráskově náměstí a v Habrmannově 

ulici;  

Ing. Sokol –  stačil by dohled např. 30 minut denně;  

PhDr. Fluxa –  k návrhu na dlouhodobější řešení: je připravena studie, která navrhuje dvě 

varianty k úpravě provozu, aby nedocházelo ke kolizím. Studie měla být 

projednána v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 již v 

březnu, ale s ohledem na nouzový stav k projednání došlo až v červnu. Dále 

byl na místě proveden průzkum v průběhu funkčního školního roku. Komise 

na svém říjnovém zasedání vybere vhodnou variantu a bude zadán další 

stupeň projektové dokumentace. Následně budeme hledat finanční prostředky 

na realizaci, která připadá v úvahu nejdříve na podzim příštího roku. Ke 

krátkodobým opatřením – v minulém týdnu jednal s ředitelkou ZŠ, dále 

proběhne jednání se Správou veřejného statku města Plzně, kdy bude 

navrhovat alespoň osazení mechanických zábran, aby došlo ke zmírnění 

situace; 

Mgr. Posavád – dne 14. 9. 2020 jednala Komise pro bezpečnost RMO P2, která se touto 

záležitostí také zabývala. Komise požadovala umístění hlídek Městské policie, 

což bylo paní velitelkou přislíbeno; 

Ing. Náhlík –  doporučuje, aby se Městská policie zaměřila i na situaci u základní školy na 

Slovanské aleji. Byl tam sice vybudován záliv pro zajíždění vozidel, ale aut 

je hodně a ulice bývá ucpaná až po křižovatku s Francouzskou ulicí, což brzdí 

provoz autobusů MHD; 

 

 

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

2020  

 

p. Jůzek –  činnost JSDH je popsána v důvodové zprávě. Všechny tři jednotky byly 

využívány u zásahů více, než je běžně obvyklé, s ohledem na onemocnění 

příslušníků HZS. Situace v hasičské zbrojnici Koterov je stále špatná, bylo 

vyvoláno jednání se stavebním odborem ÚMO P2, ale situace se nezlepšila, 

např. minulý týden ze zdi vypadl skoro 100 kg kámen. Došlo také ke 

znehodnocení jednoho vozidla, neboť ze střechy souseda stále odpadává 

střešní krytina. V dalším objektu na Koterovské 160 jsou problémy při 

výjezdu z objektu z důvodu častého chybného parkování vozidel návštěvníků 

sousedních budov, např. SÚSPK; 

Ing. Aschenbrenner – stavební problematika se týká našeho stavebního odboru, který se věcí 

zabývá; 
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Ing. Kolafa –  stavebnímu odboru je třeba oznámit, že došlo k nějaké události. Nestačí tyto 

věci řešit pouze na zasedání zastupitelstva; 

PhDr. Fluxa –  jedná se skutečně o záležitost státní správy, tj. stavebního úřadu. Rád by se 

ale vyjádřil k budově Koterovská 160 – proběhlo šetření na místě, při kterém 

bylo domluveno provedení dílčích opatření. Pokud jde o nesprávné parkování 

vozidel, bude následovat jednání s vedením SÚSPK, kde zmíněný problém 

přednese; 

Ing. Náhlík –  žádá, aby na příští zasedání ZMO P2 byla předložena souhrnná informativní 

zpráva o všech budovách hasičských zbrojnic v MO P2 – v jakém jsou stavu 

a jaká opatření se budou dělat v roce 2021; 

 

p. Vileta –  Kontrolní výbor by mohl vyfotografovat a zdokumentovat stav hasičských 

zbrojnic; 

 

 Protože k informativním zprávám nebyly další dotazy, přistoupilo se k hlasování. 

Usnesením č. 31/2020 obě informativní zprávy zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 26 

hlasy. 

 

 Hosté z jednání odešli ve 14:20 hodin.  

 

 

 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. 32/2020    

25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 

 8. TAJ/3 Novela Statutu města Plzně     
  

 Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner seznámil přítomné s návrhem novely Statutu města 

Plzně. Novela obsahuje např. aktualizaci vymezení kompetencí na úseku požární ochrany a 

krizového řízení při výkonu samostatné i přenesené působnosti obce, v reakci na zkušenosti 

s krizovým stavem se zavádí speciální režim pro připomínkování právních předpisů města 

v době krizového stavu, dochází ke změnám v příloze č. 3, která vymezuje majetek svěřený 

městským obvodům do jejich trvalé správy a k úpravě terminologie dle platné právní úpravy.  

 

 Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany navrhuje předložený návrh novely doplnit o 

rozšíření kompetencí v oblasti školství. Současné rozdělení kompetencí se prolíná mezi orgány 

obvodu a orgány celoměstské. Město plní zřizovatelské funkce u všech základní škol na území 

města Plzně, městský obvod by chtěl plnohodnotně plnit zřizovatelské funkce u mateřských 

škol, včetně jmenování a odvolání ředitele MŠ ve svém školském obvodě. Proto usnesení 

obsahuje doporučení zapracovat do návrhu obecně závazné vyhlášky č. X/2020, kterou se mění 

vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, kompetenci uvedenou v čl. 19 – 

Školství: (2) „Orgány obvodu jmenují a odvolávají ředitele mateřské školy podle zvláštního 

zákona a plní vůči mateřským školám úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vyjma těch, 
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které jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností“. Městský obvod 

současně doporučuje prověřit letité novelizace tohoto předpisu.  

 

Ing. Náhlík –  mají i ostatní městské obvody zájem o stejné rozšíření kompetencí, jako je 

uvedeno v předloženém návrhu?  

p. Trůková –  ano, ostatní obvody se připojí k naší variantě;  

 

 Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili a usnesení č. 33/2020 přijali všemi hlasy. 

Připomínky městských obvodů budou v listopadu 2020 projednány v Radě města Plzně a 

v prosinci 2020 v Zastupitelstvu města Plzně. Účinnost nového znění Statutu se předpokládá 

od 1. 1. 2021.  

 

 

 9. EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-červen 2020 
 

 Dalším bodem jednání byl rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-

červen 2020. Příjmy jsou plněny na 78,18 % a výdaje čerpány na 33,53 % k rozpočtu 

upravenému. Čerpání na investičních akcích je na 12,35 % k rozpočtu upravenému.  

 

Mgr. Janouškovec – materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 dne 2. 9. 2020 a 

doporučen zastupitelstvu ke schválení; 

 

 Návrh kladně projednala rovněž Rada městského obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli 

připomínky, usnesením č. 34/2020 jednomyslně schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – 

Slovany za období leden-červen 2020.    

 

 

 10.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020 
  

 Na základě požadavků správců rozpočtu a přijatých podkladů z MMP byly formou 

rozpočtového opatření č. 8 zpracovány změny v rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020. 

Rozpočtové opatření obsahovalo: 

- snížení převodu podílu na daních z důvodu propadu příjmů města z cizích daní způsobené 

koronavirovou krizí a návazné snížení výdajů v rozpočtu MO P2 v celkové výši 12.025 

tis. Kč,  

- účelovou dotaci od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Příspěvek na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy“ pro JSDH Hradiště ve výši 21.900 Kč a „Příspěvek na opravy 

menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového 

automobilu“ pro JSDH Koterov ve výši 80 tis. Kč,  

- účelový investiční převod z MMP na realizaci projektu „Budova ÚMO P2 – Slovany – 

zelená střecha“ ve výši 200 tis. Kč,  

- odbor MaI požádal o zapojení nerozpočtovaných nedaňových příjmů v celkové výši      

197 tis. Kč – služby v KD Šeříková na provozní výdaje - běžné výdaje a dále o snížení 

nedaňových příjmů - příjmy z vlastní činnosti ve výši 225 tis. Kč z důvodu neuzavření 

„Smlouvy o propagaci ze strany firmy ŠKODA TRANSPORTATION a. s.“ v areálu ŠSP 

na období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021, 

- snížení příjmů z pronájmu majetku z důvodu schváleného snížení nájmů pro jednotlivé 

provozovatele ve ŠSP, MŠ a KDŠ v návaznosti na přijatá karanténní opatření, ve výši 253 

tis. Kč,  
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- přesun nevyužitých finančních prostředků (provozní výdaje JSDH) v celkové výši 200 tis. 

Kč na výdaje odboru MaI, 

- použití prostředků FRR ve výši 318 tis. Kč na zálohovou dotaci na projekt „Přírodní 

zahrady“ pro 89. MŠ, Habrová 8, z důvodu předfinancování dotace z programu SF MŽP,  

- účelovou dotaci od Plzeňského kraje z programu „Mikrogranty pro oblast školství a 

mládeže v roce 2020“ na zajištění externí vzdělávací služby na realizaci programu 

„Zdravý pohyb pro život I. + II.“ v celkové výši 70 tis. Kč pro pět MŠ v rámci MO P2, a 

to: 

 5. MŠ, Zelenohorská 25,  

 17. MŠ, Čapkovo nám. 4,  

 23. MŠ, Topolová 3,  

 37. MŠ, Barvínkova 18, 

 38. MŠ, Spojovací 14, 

- účelovou neinvestiční dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 1 mil. 

Kč, která je určena na úhradu výdajů souvisejících s konám voleb do zastupitelstva kraje; 

 

 Návrh byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, vyjma účelové dotace na volby, kterou městský obvod obdržel až po odeslání 

podkladových materiálů a zastupitelé toto doplnění obdrželi formou „na stůl“.  

 

 Usnesením č. 35/2020 zastupitelé jednohlasně schválili souhrnné rozpočtové opatření       

č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2020.  

 

 

 10. a) EAP/7 Rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2 – Slovany  
  

 Následoval návrh Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na změnu rozdělení         

kompetencí místostarostů MO Plzeň 2 – Slovany pro volební období 2018-2022, stanovených 

usnesením ZMO P2 č. 63/2018 ze dne 2. 11. 2018.  

 

Ing. Aschenbrenner – příslušný materiál projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

na mimořádném jednání, které se konalo před zasedáním zastupitelstva; 

p. Vileta –  jaký je důvod této změny? 

Ing. Aschenbrenner – důvodem je změna koaliční smlouvy; 

 

 Jiné dotazy k návrhu nebyly, usnesením č. 36/2020 zastupitelé: 

- odvolali z funkce uvolněného místostarosty MO P2 p. Romana Andrlíka a z funkce        

neuvolněné místostarostky MO P2 p. Evu Trůkovou, 

- zvolili do funkce uvolněné místostarostky MO P2 p. Evu Trůkovou a do funkce                 

neuvolněného místostarosty MO P2 p. Romana Andrlíka, 

- schválili změnu rozdělení kompetencí místostarostů MO Plzeň 2 – Slovany pro volební 

období 2018-2022 s účinností od 1. 10. 2020. 

Usnesení bylo přijato takto: pro 24, proti 1, zdržel se 1 zastupitel.  

 

 

11. – 15. TAJ/4  Projednání informativních zpráv na 13. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II. 
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a) SSD/1 Parkování vozidel na místní komunikaci Sladová a okolí    

 

PhDr. Fluxa –  zastupitelům byla původně rozeslána informativní zpráva, nyní „na 

stůl“ obdrželi ještě variantní návrh usnesení. Obecně se snažíme hledat 

vhodné parkovací plochy, a to i dočasně. Tuto plochu jsme vytipovali na 

základě podnětu občanů. Původně se tedy zvažovalo požádat o dočasné 

odstranění zákazové značky. Po zveřejnění materiálů pro zasedání ZMO P2 

reagovali obyvatelé bytového domu Sladová 7 a 9 tak, že kategoricky 

nesouhlasí s tím, aby tam jakákoliv parkovací plocha byla. V poslední době 

bylo doručeno asi 8 e-mailů, včetně zprávy od předsedkyně výboru SVJ 

Sladová 7 a 9. Občané argumentují tím, že není známé, kdy bude Pivovarské 

náměstí dokončeno, a proto se v případě odstranění dopravního značení a 

umožnění parkování podél novostavby bytového domu jedná o řešení spíše 

trvalé. Plocha je v blízkosti kulturní památky (areál bývalého pivovaru 

Světovar), bude narušen klid a soukromí obyvatel domu, nejsou zde žádné 

bariéry, došlo by k přímému ohrožení bezpečnosti osob, atd.  Součástí 

předloženého materiálu je rovněž záporné stanovisko ÚKRmP k dočasnému 

odstranění dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel. Na základě 

korespondence od občanů a po obdržení stanoviska ÚKRmP byla tato 

záležitost v obou variantách předložena k posouzení na mimořádném jednání 

Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. RMO P2 svým usnesením č. 

114/2020 nesouhlasila s dočasným odstraněním dopravní značky zákaz 

vjezdu všech vozidel, a to v souladu se záporným stanoviskem Útvaru 

koncepce a rozvoje města Plzně. V tomto smyslu byl předložen variantní 

návrh usnesení i na zasedání ZMO P2. Navrhuje hlasovat nejprve o variantě 

B, tj. nesouhlasit s dočasným odstraněním dopravní značky (obdobně jako 

v usnesení rady). Pokud bude tato varianta odsouhlasena, bude adekvátně 

upraven návrh odpovědi stěžovateli;  

 

Ing. Sokol –  domnívá se, že ze strany obyvatel bytového domu Sladová 7 a 9 se jedná o 

sobecký názor. Pivovarské náměstí zatím není vybudováno, občané ze starší 

zástavby nemají ke parkovat; 

 

p. Vileta –  byl se osobně podívat na místě, obešel celý dům i z druhé strany, kde se 

nachází velké parkoviště. Pokud by se tam vyblokovalo jedno parkovací 

místo, dům by šel zadní komunikací objet. Kolem drátěného plotu až do zadní 

části byl bylo možné zaparkovat cca 40 aut. Přiklání se k názoru Ing. Sokola. 

Obyvatelé nového domu mají své parkování pod objektem a nechtějí, aby na 

volné ploše parkoval někdo jiný. Bylo by možné vydávat povolení 

k parkování pro občany, kteří tam mají bydliště a ke značce dát doplňkovou 

tabulku „kromě držitelů povolení“? 

PhDr. Fluxa –  dopravní značení stanovuje odbor dopravy MMP na návrh vlastníka 

komunikace, příp. dalších institucí. Vzhledem k tomu, že názor ÚKRmP je 

striktně negativní, domnívá se, že jakákoliv změna je těžko proveditelná; 

 

Ing. Náhlík –  zastupitelstvo městského obvodu nemá kompetenci schvalovat dopravní 

značení. Ani ÚKRmP není účastníkem správního řízení na stanovení 

dopravního značení. Zajímá jej názor silničního správního úřadu ÚMO P2 a 

SVSmP;  
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PhDr. Fluxa –  zastupitelstvo v této věci nerozhoduje. Je předložen návrh, zda se změnou 

dopravního značení souhlasit či nesouhlasit. Původní návrh byl uveden 

v informativní zprávě, ale objevily se nové skutečnosti, a proto se nyní ptá, 

jak dále postupovat; 

Ing. Náhlík –  zpracovaná studie nijak nezavazuje orgán státní správy. Jedná se o místní 

nebo účelovou komunikaci? Jaký je názor SVSmP a silničního správního 

úřadu ÚMO P2?  

Ing. Kolafa –  jedná se o místní komunikaci, která spadá pod SVSmP. Dotčeným orgánem 

je Dopravní inspektorát Policie ČR. Odbor dopravy MMP může dopravní 

značku zrušit pouze se souhlasem Policie ČR. Osobně nedokáže odhadnout, 

jaké bude jejich stanovisko; 

 

Mgr. Bc. Šauer – souhlasí s názorem Ing. Náhlíka, že územní studie není závazná. Hovoří se o 

budování parkovacích zón pro rezidenty, nevidí proto důvod, proč by značka 

na určitou dobu nemohla být odstraněna; 

 

 K materiálu nebyly další dotazy, proto PhDr. Fluxa navrhl hlasovat nejprve o variantě B, 

jak je již výše uvedeno. Hlasování: pro 15, proti 8, zdrželi se 3 zastupitelé. Usnesením č. 

37/2020 zastupitelé nesouhlasili s dočasným odstraněním dopravní značky zákaz vjezdu všech 

vozidel, a to v souladu se záporným stanoviskem Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.  

 

b) ŽP/1 Nově otevřený sběrný dvůr odpadu v ulici Na Bořích  

 

Ing. Sokol –  na sběrný dvůr se čekalo dlouho, jedná se o pozitivní zprávu. Doporučuje 

informaci zveřejnit v informačním zpravodaji MO P2;  

 

p. Vileta –  poukazuje na drobný nedostatek – při odbočení z Koterovské ul. není žádná 

viditelná tabule, která by upozorňovala na sběrný dvůr. Jinak považuje sběrný 

dvůr za velmi kvalitní. V této věci má ještě jeden podnět – v televizním 

pořadu o sběrném dvoru z jiného města viděl, že ve dvoře byl umístěný 

kontejner na odložení drobných věcí, které si mohli jiní občané za drobný 

poplatek vzít; 

p. Andrlík –  sběrný dvůr je řešen moderně, jeho provoz ukáže na případné nedostatky, 

které je možné časem upravit;  

 

 Usnesením č. 38/2020 zastupitelé všemi hlasy vzali na vědomí předloženou informativní 

zprávu.     

 

c) EAP/3 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                    

07-09/2020 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 39/2020 jednohlasně, bez rozpravy.       

 

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

06-09/2020 

  

Usnesením č. 40/2020 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 25 hlasy, 1 zastupitel 

nehlasoval.  
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 16. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020 
 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020. Splněny byly 4 úkoly a dalších 8 úkolů 

zůstává nadále ve sledování z důvodu delšího termínu plnění.  

 

 Návrh byl předem kladně projednán Kontrolním výborem ZMO P2, ani zastupitelé 

k němu neměli připomínky a usnesení č. 41/2020 v této záležitosti přijali 25 hlasy, 1 zastupitel 

nehlasoval.  

 

 

 17.  Různé 

 

Ing. Sokol –  k návrhu p. zastupitele Vilety ohledně zdokumentování stavu budov 

hasičských zbrojnic uvádí, že tato činnost není v náplni Kontrolního výboru, 

ale kontrolu lze provést, pokud bude Kontrolní výbor k této činnosti vyzván; 

Ing. Aschenbrenner – zastupitelstvo by muselo Kontrolní výbor k provedení kontroly pověřit;  

 

Ing. Náhlík –  podnět k materiálu TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 

5. 2020 do 2. 9. 2020: v usneseních ponechaných ve sledování je dlouhodobý 

úkol č. 67/2015-IV.2, který se týká financování akce „Obnova Jiráskova 

náměstí“. Žádá, aby na příští zasedání ZMO P2 byla předložena informativní 

zpráva, jak pokračuje příprava této akce;  

 

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

a v 15:00 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 31/2020 až 41/2020 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                                                    Bc. Filip Sequens 
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 

V Plzni dne 21. 9. 2020                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


