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ZÁPIS 
 

ze 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 1. 12. 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, 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, Martin Složil, Ing. František 

Sokol, MBA, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, MBA, Eva Trůková, 

Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Ing. Michal Statevský, MUDr. Milan Štěpáník; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  

 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4.  Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH 

v MO Plzeň 2 – Slovany, o činnosti na svých úsecích  

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

obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 5. a) TAJ/9 Stanovení neuvolněné funkce starosty  

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

 7. EAP/2 Revokace usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 35 ze dne 15. 9. 2020 ve věci 

„Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020“ – příloha č. 1 

 8. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 pro rok 2021, změna 

použití účelových prostředků z FRR MO P2 a zařazení nové investiční akce 

do rozpisu investic pro rok 2020 

 8. a) EAP/7 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020  

 9. EAP/4 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2021, střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2022-2024 

 10. EAP/5 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem 

vyhlášených dotačních programů v roce 2020 

 11.  TAJ/1 Změna č. 1 Územního plánu Plzeň   

 12. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 14. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 13. MAI/1 IZ – Rekapitulace a aktuální stav projektu „Obnova Jiráskova náměstí a 

Klášterní zahrady v Plzni“  

 14.  MAI/2 IZ – Stav hasičských zbrojnic ve správě Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 15.  TAJ/4 IZ – Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2021 
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 16.  TAJ/7 IZ – Provedená kontrola výkonu samostatné působnosti podle ustanovení         

§ 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, u MO Plzeň 2 – 

Slovany  

 17.  TAJ/8 IZ – Petice č. 1/20 proti komunikaci – plánované propojce ulice Na Růžku 

mezi ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20 

 18. EAP/6 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                  

10-11/2020 

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

10-11/2020 

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

Slovany v období od 3. 9. 2020 do 16. 11. 2020 
 21.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 14. 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 24 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a nutnosti dodržovat 

zvýšená hygienická opatření, se zasedání konalo ve velkém sále kulturního domu Šeříkovka, 

Šeříková ul. 13 v Plzni.  

 

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

program jednání schválen 24 hlasy.   

 

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

Jakuba Šauera a p. Jana Hlaváčka. Návrh byl přijat 24 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 24 hlasy. 

 

 

 4.      Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň – služebny 

Slovany, velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele 

jednotek SDH v MO Plzeň 2 – Slovany, o činnosti na svých úsecích    

 

 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.  

 

Bc. Bečvář –  v poslední době strážníci kontrolovali dodržování opatření stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví ČR – zejména povinnost nošení roušek a zákaz 

vycházení v nočních hodinách. Celkem zkontrolovali 546 osob, musí 

konstatovat, že na Slovanech jsou opatření ve většině případů dodržována. 

Další činnost Městské policie probíhá obdobně jako v normálním režimu, tj. 

řešení přestupků na úseku dopravy a přestupků proti občanskému soužití. 
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Zadrželi pachatele 3 trestných činů, 3 hledané osoby, 1 osobu pohřešovanou 

a 2x poskytovali první pomoc před příjezdem záchranné služby. Na služebnu 

byl doručen e-mailový dotaz týkající se úsekového měření rychlosti vozidel 

v ul. U Seřadiště, který byl postoupen kolegům na Bory;   

 

p. Jůzek –  JSDH nevyvíjí žádnou spolkovou činnost od začátku října dosud, aby se 

zamezilo šíření nákazy. Ke dnešnímu dni jsou schopny vyjet k zásahu pouze 

dvě jednotky, a to Božkov a Koterov. V případě JSDH Hradiště není výjezd 

možný vzhledem k rekonstrukci komunikace Na Rychtě a odstaveným 

strojům. Zásahová činnost jednotek je také omezena, čistí a ionizují prostory 

mateřských škol, poslední víkend prováděli ionizaci ZŠ na Jiráskově nám., 

kde probíhala prezenční výuka dětí osob, které pracovaly v první linii. 

Začátkem listopadu v Koterově v průběhu stavebních prací na kanalizaci 

museli vyprošťovat spadlý bagr z příkopu a dále poskytli předlékařskou 

pomoc poraněnému cyklistovi po nehodě. V budově na Koterovské 160 je již 

zajištěna teplá voda a stav prostoru se celkově zlepšil; 

 

 Protože k vystoupení hostů nebyly dotazy, přistoupilo se k hlasování. Usnesením č. 

42/2020 zastupitelé přednesené informace vzali na vědomí jednomyslně, tj. 24 hlasy. Hosté 

z jednání odešli ve 14:15 hodin.  

 

 

 5. 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.   

 

  Ve 14:19 hodin přišel Náhlík, přítomno 25 zastupitelů.  

 

  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 43/2020 

jednomyslně, tj. 25 hlasy.   

 

 

 5. a) TAJ/9  Stanovení neuvolněné funkce starosty    
 

 Člen RMO Plzeň 2 – Slovany Bc. David Šlouf, MBA, informoval přítomné, že starosta 

MO P2 Ing. Lumír Aschenbrenner dne 25. 11. 2020 zaslal členům Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany e-mail, ve kterém uvádí, že se rozhodl požádat s platností od 1. 1. 2021 o 

změnu své funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou. Tuto žádost projednala RMO P2 na 

svém mimořádném jednání dne 1. 12. 2020, kde uložila předsedovi zastupitelského klubu ODS 

MO P2, Bc. Šloufovi, předložit návrh v této záležitosti na zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany.   

 Z tohoto důvodu zastupitelé obdrželi příslušný návrh usnesení „na stůl“. Je třeba změnit 

usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 63/2018 ze dne 2. 11. 2018 v bodě VII. ad 2 (kde se nově 

stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 3 pro výkon funkce: dvou 

místostarostů a předsedy Kontrolního výboru ZMO P2) a v bodě VII., kterým se volí 

neuvolněným starostou MO P2 p. Ing. Lumír Aschenbrenner. Současně bylo navrženo schválit 

výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněnému starostovi s účinností od 1. 1. 2021 
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p, Vileta –  ptá se p. starosty, jaký je důvod jeho žádosti o změnu funkce – časový, 

finanční, …?  

Ing. Aschenbrenner – důvodem je skutečnost, že byl opakovaně kritizován za to, že vykonává 

dvě uvolněné funkce (starosta, senátor);  

 

 K předloženému materiálu zastupitelé neměli jiné dotazy, usnesení č. 44/2020 přijali 

takto: pro 22, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé.    

 

 

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

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

září 2020. Příjmy byly plněny na 96,86 % a výdaje čerpány na 59,08 % k rozpočtu upravenému. 

Čerpání na investičních akcích je za sledované období ve výši 49,66 % k rozpočtu upravenému.  

 

 Návrh kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu. Ani 

zastupitelé k němu neměli připomínky, usnesením č. 45/2020 jednomyslně schválili rozbor 

hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-září 2020.    

 

 

 7.  EAP/2 Revokace usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 35 ze dne 15. 9. 2020 ve věci 

„Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020“ – příloha č. 1  
  

 Usnesením č. 35 ze dne 15. 9. 2020 zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření 

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

bylo zapojení účelových dotací z programu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 

2020“ z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 pro pět mateřských škol v rámci MO Plzeň 2 – 

Slovany v celkové výši 70 tis. Kč. Rada Plzeňského kraje dne 22. 6. 2020 schválila dotaci ve 

výši 10 tis. Kč z výše uvedeného programu pro 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4, na zajištění 

služeb externího odborníka z praxe. Vzhledem k tomu, že paní ředitelka dne 21. 9. 2020 sdělila, 

že tuto dotaci odmítla, protože žádala o 40 tis. Kč, je nutno revokovat usnesení ZMO Plzeň 2 – 

Slovany č. 35/2020. 

 

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

Plzeň 2 – Slovany. K materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 46/2020 v této záležitosti zastupitelé 

přijali všemi hlasy. 

 

 

 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 pro rok 2021, 

změna použití účelových prostředků z FRR MO P2 a zařazení nové 

investiční akce do rozpisu investic pro rok 2020  
  

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –        

Slovany roku 2020, který zahrnoval: 

- na základě žádosti odboru MaI přesunutí realizace „zastřešení vjezdu budovy radnice“ do 

roku 2021, včetně příslušných finančních prostředků,  
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- na základě žádosti odboru MaI přesun úspory na provozních výdajích ve výši 100 tis. Kč 

na akci „rekonstrukce objektu kavárna Homolka“ a současně zapojení příjmů (záloha na 

pronájem kavárny) ve výši 96 tis. Kč,  

- na základě žádosti KT přesun finančních prostředků ve výši 43 tis. Kč z provozních        

výdajů – běžné výdaje na kapitálové výdaje – nestavební investice (dofinancování vozidla 

pro JSDH), 

- doplatek neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy – 

OSPOD ve výši 348 tis. Kč.  

 

 Vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo k posunu harmonogramu realizace u některých 

projektů (např. PD HZ Koterov, rekonstrukce nebytových prostor kavárna Homolka, PD         

Malostranská jezírka, …), požádal odbor MaI o blokaci příslušných finančních prostředků ve 

FRR MO P2 pro rok 2021. 

 Dále dochází ke změně použití účelových finančních prostředků z rozpočtu FRR MO P2 

na nákup sportovního vybavení v rámci projektu „Pohyb 1P“, který se zaměřuje na zjištění    

pohybových dovedností dětí předškolního věku. Z důvodu pandemie Covid-19 požádalo 9 MŠ     

o možnost využití těchto finančních prostředků na nákup sportovního vybavení do MŠ.  

 Součástí materiálu byl i návrh na zařazení nové investiční akce pro rok 2020 do               

jmenovitého seznamu nestavebních investic Kanceláře tajemníka, a to „ukazatel rychlosti 

v obci“.  

 

 Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany. Usnesením č. 47/2020 zastupitelé jednomyslně schválili všechny 

předložené návrhy.   

 

 

 8. a) EAP/7 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020  

  

 Další materiál zpracovaný odborem EaP se týkal rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu 

schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2020. Dne 25. 11. 2020 obdržel MO P2,                         

prostřednictvím MMP, rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského      

záchranného sboru ČR, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím na výdaje spojené  

s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. 

Dotaci lze použít jen v souladu se zásadami pro poskytování a použití účelové neinvestiční 

dotace, tj. na odbornou přípravu JSDH, náhradu ušlého výdělku z důvodu účasti na odborné 

přípravě, kurzovné, výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího 

zřizovatele na výzvu příslušného střediska HZS kraje, popř. na vybavení a opravy neinvestiční 

povahy. Celková výše dotace činí 82.500 Kč.  

 

PhDr. Fluxa –  materiál nebyl projednán v RMO P2, ale byl předložen na jednání s předsedy 

zastupitelských klubů dne 27. 11. 2020;   

 

 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 48/2020 zastupitelé jednomyslně schválili              

rozpočtové opatření č. 12/2020 a současně uložili RMO P2 provést rozpočtové změny po  

schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města, a to v termínu do 31. 12. 2020.  
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 9.  EAP/4 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2022-2024   
  

 Místostarosta PhDr. Fluxa dále předložil návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 

2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024. V návrhu rozpočtu na rok 2021 byl 

stanoven objem: 

- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši 9.524 tis. Kč, 

- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 125.797 tis. Kč, 

- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a dále 

převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města k MO, 

v celkové výši 116.273 tis. Kč. 

 

PhDr. Fluxa –  materiál respektuje schválený finanční vztah rozpočtu města a městských    

obvodů. Oproti rozpočtu 2020 je zde zřetelný propad. Z tohoto důvodu je na 

investice zatím navržena nula. Na zasedání ZMO P2 v lednu příštího roku se 

bude řešit alokování prostředků na investiční akce. Příspěvky na provoz       

mateřských škol zůstaly nedotčeny, tj. ve stejné výši jako v letošním roce. 

Materiál byl kladně projednaný ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě   

městského obvodu;  

 

Ing. Aschenbrenner – pokud projde návrh na zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na 

poplatníka, bude propad finančních prostředků ještě vyšší. V optimálním 

stavu město Plzeň přijde o 310 mil. Kč;  

 

 Zastupitelé neměli k návrhu dotazy, usnesením č. 49/2020 jednomyslně schválili 

rozpočet MO P2 na rok 2021, včetně závazných parametrů, blokaci v rámci FRR MO P2 pro 

rok 2021, akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí a střednědobý výhled 

rozpočtu MO P2 sestavený na roky 2022-2024, který navazuje na rozpočet pro rok 2021. 

 

 

 10.  EAP/5 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není 

cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2020 

  

 Následoval návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který 

není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2020. Jednalo se o žadatele: 

- Sdružení občanů Exodus, z.s., Tovární 3, 301 00 Plzeň, IČ 45331081 – žádost o finanční 

podporu, která bude využita na nájem, mzdy a opravy, ve výši 20.000,- Kč;  

 

PhDr. Fluxa –  žádostí se zabývala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém 

jednání dne 16. 11. 2020, kdy usnesením č. 135/2020 souhlasila 

s poskytnutím dotace v plné výši; 

 

 Ani zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 50/2020 jednomyslně 

schválili dotaci ve výši 20.000,- Kč pro žadatele Sdružení občanů Exodus, IČ 45331081.  

 

 

 11.  TAJ/1 Změna č. 1 Územního plánu Plzeň  
  

 Další materiál se týkal projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Plzeň. Současný 

Územní plán Plzeň nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016. Praktické využití územního plánu ukázalo 
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potřebu drobných změn a časový posun od jeho schválení přinesl i nové náměty, které je potřeba 

řešit nejen na MO Plzeň 2 – Slovany, ale i v rámci celého statutárního města Plzeň. Proto bylo 

zahájeno pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň, které zpracoval Útvar koncepce a 

rozvoje města Plzně. Veřejné projednání návrhu proběhlo v termínech 11. 6. 2020 a 15. 10. 

2020. Nyní zastupitelé obdrželi k vyjádření návrh Změny č. 1 ÚPP pro území spadající pod MO 

Plzeň 2 – Slovany. 

 Předložený materiál navrhoval souhlasit se Změnou č. 1 ÚPP a s doplněním této změny 

o původně nezařazený návrh v lokalitě 2_18 Petřín, k. ú. Plzeň, parc. č. 3644/1, zrušení VPS  

S-17 včetně komunikace a dále doporučil: 

- v souvislosti se změnou ÚPP v lokalitě 2_18 Petřín zpracovat směrový dopravní průzkum 

a z hlediska dlouhodobé koncepce vyhodnotit všechny možné alternativy vedení 

městského silničního okruhu přes území MO P2, 

- v souvislosti s nezařazenými návrhy na změny ÚPP v lokalitě 2_29 V Bukové 

aktualizovat územní studii „Božkov – rokle, Regulační podmínky zástavby“, 

- v souvislosti s nezařazeným návrhem na změnu ÚPP v lokalitě 2_52 Úslava – Božkov 

prověřit stanoviska dotčených orgánů státní správy a možnost přičlenění k přilehlé 

lokalitě 2_2 Božkov – K Hrádku. 

 

PhDr. Fluxa –  podrobněji vysvětlil jednotlivé body. Návrh byl kladně projednán v Komisi 

pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 (z celkem 13 členů a 10 

přítomných - 8 hlasů pro, 2 členové komise se hlasování zdrželi) a v Radě 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

 

 K projednání tohoto bodu přizváni hosté: Ing. arch. Irena Králová – ÚKRMP, Ing. Tomáš 

Benda a Ing. Jitka Ratajová – Odbor stavebně správní MMP.   

 

 Ing. arch. Králová stručně popsala jednotlivé změny, např. komunikační a dopravní 

koridory u Hl. nádraží, oblast Eurovia – propojení Částkova-Lobzy u řeky Úslavy, oblast 

Papírenského parku, převod lesní plochy v Koterově na plochu přírodní, Upozornila, že byly 

také provedeny úpravy textové části územního plánu. Zastupitelům byla promítnuta prezentace 

s vyobrazením navrhovaných změn.  

 

PhDr. Fluxa –  poděkoval Ing. arch. Králové za výklad. Usnesení ZMO P2 má doporučující 

charakter, konečné slovo bude mít Zastupitelstvo města Plzně; 

 

Ing. Náhlík – jaké je stanovisko ÚKRMP a OSS MMP k návrhu usnesení, bod III.? 

Ing. arch. Králová – všechny uvedené návrhy jsou možné. K bodu III.1. (tj. v souvislosti se 

změnou ÚPP v lokalitě 2_18 Petřín zpracovat směrový dopravní průzkum a 

z hlediska dlouhodobé koncepce vyhodnotit všechny možné alternativy 

vedení městského silničního okruhu přes území MO P2) ÚKRMP navrhoval 

trasu nevyjímat, ale hledat jiné řešení. Byly zpracovány 4 varianty dopravního 

řešení. Všechny byly prověřeny, nebylo však zjištěno, že by některá z nich 

byla příznivější; 

PhDr. Fluxa –  územní plán je koncepční dokument, a proto si myslí, že by měly být 

prověřeny všechny možné alternativy. Současná trasa vede po silnicích I. třídy, 

což je Nepomucká, Jasmínová;  

 

 Usnesením č. 51/2020 zastupitelé s předloženým návrhem jednomyslně souhlasili a 

současně uložili místostarostovi MO P2 PhDr. Fluxovi předložit přijaté usnesení Úvaru 

koncepce a rozvoje města Plzně k dalšímu projednání v orgánech města.  
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 V 15:05 hodin odešli hosté z ÚKRMP a OSS MMP. 

 

12. – 19. TAJ/3  Projednání informativních zpráv na 14. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv. Pan starosta doporučil hlasovat o zprávách, 

které předkládá starosta nebo místostarosta MO P2, najednou. 

 

a) MAI/1 Rekapitulace a aktuální stav projektu: „Obnova Jiráskova náměstí a 

Klášterní zahrady v Plzni“  

 

b) MAI/2 Stav hasičských zbrojnic ve správě Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 

c) TAJ/4 Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2021  

 

d) TAJ/7 Provedená kontrola výkonu samostatné působnosti podle ustanovení         

§ 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, u MO Plzeň 2 – 

Slovany  

 

e) TAJ/8 Petice č. 1/20 proti komunikaci – plánované propojce ul. Na Růžku mezi 

ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20   

 

Ing. Aschenbrenner – o petici budeme informovat vedení města Plzně na poradě starostů 

s primátorem města dne 7. 12. a na zasedání Zastupitelstva města Plzně dne 

14. 12. 2020. Dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních 

podání a podnětů, bude petice předložena na jednání Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany dne 15. 12. 2020;  

 

Usnesením č. 52/2020 zastupitelé vzali výše uvedené informativní zprávy na vědomí všemi 

hlasy.    

 

f) EAP/6 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                    

10-11/2020 
 

Mgr. Janouškovec – dne 11. 11. 2020 Finanční výbor jednal korespondenčně, všechny zaslané 

materiály byly jednomyslně schváleny; 
 

 Ke zprávě nebyly připomínky, zastupitelé ji vzali na vědomí usnesením č. 53/2020 

jednohlasně, bez rozpravy.       

 

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

10-11/2020 

  

Usnesením č. 54/2020 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy.   
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 20. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 3. 9. 2020 do 16. 11. 2020 
 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 3. 9. 2020 do 16. 11. 2020. Splněno bylo 7 úkolů a dalších 5 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. 55/2020 v této záležitosti přijali všemi hlasy.  

 

 

 21.  Různé 
 

Ing. Aschenbrenner –  do diskuse se přihlásil pan Ondřej Krátký; 

p. Krátký –  je občanem Slovan, žije v rodinném domě na Čechurově. Je účastníkem řízení, 

které se týká sousedního pozemku. Soused před lety zemřel, jeho pozemek 

byl vydražen a mají na něm vzniknout dva 3-4 patrové bytové domy. Údajně 

se má jednat o 10 bytů velikosti 1+KK na přechodné bydlení. Společně se 

sousedy sepisují petici, pro kterou už získali mnoho podpisů. Jsou proti 

uvažované stavbě, která naruší současný klid v lokalitě, dojde k úbytku zeleně. 

V lokalitě jsou samé rodinné domy, žijí zde rodiny s malými dětmi, všichni 

sousedi se znají. Žádá proto zastupitele o pomoc;  

Ing. Aschenbrenner – o tomto problému můžeme na zastupitelstvu diskutovat, ale upozorňuje, 

že se jedná o záležitost státní správy. Proto samospráva do uvedené situace 

nemůže vstupovat;  

 

Ing. Kolafa –  chce občana ubezpečit, že v rámci přenesené působnosti se vše vykonává tak, 

aby to bylo v souladu s příslušnými zákony. Zastupitelstvo opravdu nemá 

žádnou pravomoc do toho zasahovat. Osobně je s problémem obeznámen. 

Byly vneseny námitky účastníků řízení, které budou předmětem jednání. 

Pokud budou splněny zákonné povinnosti a dodrženy vyhlášky, pak stavební 

úřad tuto stavu povolí. Nový územní plán, schválený v roce 2016, změnil 

lokalizace ploch, MMP k tomuto projektu vydal závazné souhlasné 

stanovisko. Námitky budou posouzeny na začátku ledna 2021 a dále je na 

stavebním úřadu, aby vyhodnotil, zda jsou oprávněné. Pak je další možnost, 

a to odvolání účastníků stavebního řízení nebo investora, které posoudí MMP, 

příp. krajský úřad. Z hlediska územního plánu je stanovisko Odboru stavebně 

správního MMP kladné, tzn. že tam stavba může být; 

 

Ing. Náhlík –  územní plán schvaluje samospráva. Součástí územního plánu je i textová část, 

která řeší mimo jiné i omezení výšky staveb. Stavební úřad i technický 

náměstek primátora musí posoudit, zda v místě taková stavba možná je či není. 

Pokud má vzniknout několikapatrový dům v lokalitě rodinných domů, je 

třeba to posoudit právě z hlediska textové části územního plánu. Doporučuje 

se proto obrátit na město Plzeň; 

Ing. Kolafa –  jsou dvě formy projednávání: závazné stanovisko podle ÚP, které vydává 

Odbor stavebně správní MMP (projednání textové a mapové části), ale 

náměstek primátora může být také Zastupitelstvem města Plzně pověřen 

k jednání, jako účastník řízení za město. Technický náměstek primátora Ing. 

Šindelář v této věci již vydal negativní stanovisko; 
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p. Vileta –  apeluje na zastupitelstvo a radu obvodu, zda by se neměli zamyslet nad tím, 

jak definovat výškové poměry na Slovanech, viz stavba Ypsilonky, kde jsou 

v okolí rodinné domy a pole. Navrhuje jednat s městem, aby územní plán byl 

ještě korigován; 

PhDr. Fluxa –  tyto návrhy se projednávají v rámci schvalování změn územního plánu. 

Pokud technický náměstek už teď vydal negativní stanovisko, je z hlediska 

samosprávy věc v zásadě uzavřena;  

 

p. Krátký –  děkuje za vstřícnost a všechna vyjádření k této věci; 

 

 Do diskuse se přihlásil další občan, zástupce petičního výboru „Petice proti pozemní 

komunikaci – plánované propojce ul. Na Růžku mezi ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20“. 

Poděkoval zastupitelům za kladný přístup při řešení petice.  

 

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

popřál hodně zdraví do roku 2021 a v 15:30 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 42/2020 až 55/2020 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 7. 12. 2020                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


