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ZÁPIS 
 

z 22. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 

volebním období 2018-2022 ze dne 1. 3. 2022 
 

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, Mgr. Stanislav 

Posavád, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, Martin Složil, 

Ing. František Sokol, MBA, JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M., Bc. David Šlouf, 

MBA, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Michal 

Statevský, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková; 

Nepřítomni: -  

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

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

 4. ORG/1 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

 4. a) EAP/1 Záměr MO Plzeň 2 – Slovany poskytnout humanitární pomoc Ukrajině a 

občanům zasažených oblastí  

 5.  Různé  

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 22. (mimořádné) 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 

21 členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený 

program jednání schválen všemi přítomnými, tj. 21 hlasy.   

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Ladislava Uhrina, Ing. Petra Náhlíka a 

JUDr. Bc. Jakuba Šauera, LL.M. Návrh byl přijat 21 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 21 hlasy.  
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 4. ORG/1  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
 

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík informoval přítomné, že vedoucí 

Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP zaslal k projednání 

v orgánech MO P2 návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Primárním důvodem vydání 

vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa 

veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Zohledněny 

byly skutečnosti vycházejí z přestupkového řízení a ze znalostí odboru BEZP MMP. Záměr 

vyhlášku přijmout, včetně navrhovaných míst, pak byl diskutován i s neziskovými 

organizacemi, které vykonávají činnost na území města Plzně pro lidi bez domova. V příloze č. 

1 návrhu vyhlášky byla uvedena místa, na která by se zákaz vztahoval. Na území MO Plzeň 2 

– Slovany se jednalo o:  

- hlavní nádraží ČD,    

- oblast U Ježíška – oblast podél břehů Radbuzy až k mostu Malostranská.  

 

p. Andrlík –  návrh usnesení je zpracován ve třech variantách, a to:   

   a) přijetí návrhu obecně závazné vyhlášky 

   b) úpravy lokalit 

   c) zamítnutí návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

 Materiál byl projednán na mimořádném jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany dne 22. 2. 2022, kdy ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 Ve 14:03 hodin přišel Mgr. Radek Hlad, přítomno 22 zastupitelů.  

 

p. Vileta –  vyhláška mu svým rozsahem připadá strašlivá, obsahuje mnoho míst, bude to 

kolidovat s předzahrádkami restaurací. V navrhovaném znění vyhlášku 

nemůže podpořit; 

 

Mgr. Posavád –  návrh byl projednán na Komisi pro bezpečnost RMO Plzeň 2 – Slovany již 

dne 4. 10. 2021. V té době se ještě na vyhlášce pracovalo. Komise vyhlášku 

podpořila za podmínky, že bude korespondovat s vyhláškou a s omezeními, 

která se vztahují na zákaz hracích automatů;  

 

Ing. Sokol –  myšlenka vyhlášky je správná, ale má obavu, aby se z ní nestal „bič“ na 

obyčejné občany. Proto upřednostňuje variantu b), tj. úpravu lokalit a 

následné vyhodnocení účinnosti vyhlášky;  

  

PhDr. Fluxa –  navrhuje kompromisní návrh v rámci varianty b), tj. souhlasit s přijetím 

návrhu obecně závazné vyhlášky vyjma lokality U Ježíška – oblast podél 

břehů Radbuzy až k mostu Malostranská. Vyhláška by platila v okolí škol i 

hlavního nádraží ČD;  

 

JUDr. Bc. Šauer – souhlasí s návrhy Ing. Sokola i PhDr. Fluxy. Úprava lokalit je dle jeho názoru 

problematická. Jako příklad dává situaci, kdy bude sedět s malým pivem na 

chodníku např. u papírny, zhruba 50 m od předzahrádky. Pak by vyhlášku 

porušoval a mohl být postižen.  
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   Mají se zastupitelé vyjadřovat jen k území Slovan? Chodí i do města, a proto 

měl by mít možnost se vyjádřit i k jiným lokalitám; 

Ing. Aschenbrener – připomínku JUDr. Bc. Šauera chápe. Osobně bude hlasovat pro variantu 

c), tj. zamítnutí vyhlášky. O konečné verzi vyhlášky rozhodne Zastupitelstvo 

města Plzně;  

 

Ing. Náhlík –  kdo návrh vyhlášky inicioval, Komise pro bezpečnost, člen Rady města Plzně 

pro bezpečnost? V materiálu se tuto informaci nedočetl;  

Bc. Šlouf –  podnět na zřízení tzv. „bezalkoholových zón“ vzešel z několika důvodů. 

Jedním z nich byl tlak občanů na pohyb problémových osob (např. cizinci na 

Americké tř., bezdomovci). Byla vypracována studie bezdomovectví na 

území města Plzně, výsledkem pak byla koncepce jednomyslně schválená na 

Zastupitelstvu města Plzně s tím, že realizátor je Odbor bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení MMP a zodpovědný radní je p. Martin 

Zrzavecký. Na základě toho je tento materiál předložen. Následovat bude jeho 

projednání v Zastupitelstvu města Plzně, kde jen předloží p. radní Zrzavecký;   

 

Ing. Sokol –  vyhláška bude platit na celém území města. Nechce nyní navrhovat úpravu 

lokalit, ale podporuje možnost jejich úpravy až po určitém čase a 

vyhodnocení;  

 

p. Vileta –  navrhuje vymezit lokality: Americká, Wenzigova, okolí hlavního nádraží ČD. 

Doporučuje vyzkoušet pilotní provoz a např. po uplynutí jednoho roku oblasti 

rozšířit;  

p. Andrlík –  Wenzigova ul. i okolí hlavního nádraží ČD už v návrhu je. Žádá o 

formulování návrhu návrhovou komisi; 

 

Mgr. Hlad –  dojde k úpravě lokalit, kde se konají festivaly, např. U Pechtů, ve ŠSP, …? 

p. Andrlík –  ano, je to uvedeno v Čl. 4 návrh vyhlášky – „Výjimky ze zákazu“;  

 

Bc. Šlouf –  navrhuje hlasování o variantě a), tj. přijetí návrhu obecně závazné 

vyhlášky: pro 3, proti 7, zdrželo se 12 zastupitelů – návrh nebyl přijat;  

 

Protinávrh p. Vilety za návrhovou komisi přednesl p. Uhrin:  

   hlasování o variantě b) – úpravy lokalit, tj. vymezení oblastí pouze na ul. 

Americká, Wenzigova a okolí hlavního nádraží ČD 

Ing. Náhlík –  pokud se vymezí lokalita přednádraží, má obavu, že se lidé přesunou na 

autobusové nádraží; 

Bc. Šlouf –  obava Ing. Náhlíka je lichá. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se dle 

Čl. 3 návrhu vyhlášky bude vztahovat i na  

   - „prostor nástupišť a nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy, 

včetně přístřešků pro cestující umístěných mimo nástupiště či nástupní 

ostrůvky veřejné dopravy“, 

   - „prostor nástupišť městské hromadné dopravy umístěných u hrany 

chodníku, a to 2 metry před označníkem ve směru jízdy a 30 metrů od 

označníku do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku“.  

   Hlasování o protinávrhu p. Vilety: pro 3, proti 6, zdrželo se 13 zastupitelů – 

návrh nebyl přijat;  
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Protinávrh PhDr. Fluxy – hlasování o variantě b) – úprava lokalit, tj. přijetí návrhu obecně 

závazné vyhlášky vyjma lokality U Ježíška – oblast podél břehů Radbuzy 

až k mostu Malostranská: pro 7, proti 5, zdrželo se 10 zastupitelů – návrh 

nebyl přijat;  

 

Protinávrh Ing. Aschenbrennera – hlasování o variantě c) – zamítnutí návrhu obecně 

závazné vyhlášky: pro 10, proti 0, zdrželo se 12 zastupitelů – návrh nebyl 

přijat;  

 

 Ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství ZMO Plzeň 2 – Slovany nepřijalo žádné 

usnesení.   

 

 

 4. a) EAP/1  Záměr MO Plzeň 2 – Slovany poskytnout humanitární pomoc Ukrajině 

a občanům zasažených oblastí   
 

 Městský obvod Plzeň 2 – Slovany odsuzuje ozbrojenou invazi ze strany Ruské federace 

na Ukrajinu a podporuje, aby Ukrajina zůstala svobodným, demokratickým a svrchovaným 

státem. Z tohoto důvodu byl předložen návrh na poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině a 

občanům, kteří se v důsledku probíhajícího válečného konfliktu ocitli v tíživé životní situaci.  

 

PhDr. Fluxa –  Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém mimořádném jednání dne 

1. 3. 2022 přijala usnesení, kterým navrhla vyčlenit z rozpočtu MO P2 částku 

500 tis. Kč a poskytnout tyto prostředky na humanitární pomoc Ukrajině. 

Současně rada požádala zastupitelstvo o potvrzení tohoto svého rozhodnutí. 

Finanční pomoc není adresná, čekáme, jak se situace bude nadále vyvíjet, aby 

pomoc byla co nejvíce efektivní. Pokud bude další vývoj dramatický, jsme 

připraveni najít v rozpočtu další prostředky. Cílem je mít prostředky 

připravené ihned, abychom s nimi mohli nakládat;  

 

 K návrhu nebyly dotazy, zastupitelé jednomyslně přijali usnesení č. 11/2022, kterým 

schválili poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí ve výši 500 

tis. Kč na humanitární pomoc Ukrajině a občanům zasažených oblastí a současně svěřili RMO 

P2, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o 

poskytnutí tohoto daru a provést souvztažné rozpočtové opatření. 

 

 

 5.  Různé 

 

p. Andrlík –  ptá se p. Vilety, z jakého důvodu o něm hovořil na minulém zasedání 

Zastupitelstva města Plzně?  

p. Vileta –  na zasedání mluvil o petici občanů proti povinnosti zatahování popelnic 

z veřejného prostranství do domů. U spousty domů tato možnost není, mimo 

jiné i v domě, kde bydlí p. Andrlík. Proto uvedl jeho jméno jako příklad;   

p. Andrlík –  upozorňuje, že v části Slovan, kde on bydlí, tato povinnost vyplývající 

z vyhlášky ještě platná není. Navíc dům ani popelnice nejsou v jeho 

vlastnictví;  
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Ing. Náhlík –  obrací se na Ing. Aschenbrennera jako na senátora a prosí, aby konzultoval 

s ukrajinským velvyslancem, na jaké číslo účtu by bylo nejvhodnější finanční 

prostředky zaslat;  

Ing. Aschenbrenner – s panem velvyslancem se v posledních dnech sešel již 2x, návrh projedná 

i s městem Plzeň;  

 

Ing. Sokol –  oceňuje, že budeme pomáhat lidem, kteří zamíří z Ukrajiny do našeho města. 

Po otevření webových stránkách města ihned vyskočí okno „Pomoc 

Ukrajině“ se všemi potřebnými informacemi. Na webu MO Plzeň 2 – Slovany 

jsou informace také, ale občan se k nim musí proklikat (Úvod – Aktuálně 

z obvodu – Plzeňská pomoc pro Ukrajinu). Doporučuje tyto informace více 

zviditelnit;  

 

 

 

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

a ve 14:32 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 

 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 11/2022 a dále jmenovitý přehled hlasování členů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o přijatém usnesení. 
 

 

 

 

 

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

          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 3. 3. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


