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Z Á P I S  ze zasedání  ZMO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 1/2021, 

konané ve středu,  

dne 24. února 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č.2) 

Omluveni:           

Nepřítomen: 

 

1. Zahájení  

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo oficiálně 

zahájeno v 18:05 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno všech devět členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti 

členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Pan Ing. Zdeněk Švarc se předsedajícího dotázal, zda si jednání zastupitelstva může nahrávat na diktafon. 

Předsedající i ostatní zastupitelé s nahráváním jednání souhlasili. 

  

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněným na úřední desce (příloha č.1 ). Před hlasováním dal 

přítomným možnost program doplnit či se k němu jinak vyjádřit. Protože se nikdo nevyjádřil, dal hlasovat o 

programu zveřejněném na úřední desce úřadu. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                       Proti      0                 Zdržel se          0                                              Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Jiřího Kubu a Tomáše Goesla, 

zapisovatelkou paní Annu Jílkovou. Protinávrh na ověřovatele zápisu podal pan Zdeněk Jílek, který požadoval, 

aby jedním z ověřovatelů byl pan Zdeněk Švarc. Protinávrh nebyl schválen. Bylo proto přistoupeno 

k hlasování o návrhu předsedajícího. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         5                        Proti      4                 Zdržel se        0                                                Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v listopadu 2020 byla přijata celkem tři usnesení: 

 

Usnesení č. 20/018 se týkalo změn územního plánu města Plzně a rozhodnutí o námitkách a návrhu  

                          vyhodnocení připomínek. 

Výsledek:          Informace o přijatém usnesení byla zaslána v termínu v usnesení uvedeném Odboru              

                          stavebně správnímu magistrátu města.  

 

Usnesení č. 20/019, jímž byl schválen návrh na přenesení kompetencí k provádění veškerých       

                          rozpočtových opatření v období 26.11. – 31.12.2020 na starostu obvodu. 

Výsledek:          V uvedeném období bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, jehož podrobné  

                          znění obdrželi všichni zastupitelé v podkladových materiálech.                                        

                          Touto informací je splněn i bod III(2) uvedeného usnesení. 

 

Usnesení č. 20/020 se týkalo schválení rozpočtu obvodu na rok 2021 a střednědobého výhledu         

                           rozpočtu v letech 2022 – 2024. 

Výsledek:           Úkol z usnesení vyplývající bude plněn po celý letošní rok.  

 

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 
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      5.   Vlajka pro Tibet – rozhodnutí o (ne)připojení se k mezinárodní kampani 

Zastupitelé obdrželi e-mailem žádost Spolku Lungta, doručené na úřad dne 11.1. 2021, o připojení se                 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. K uvedenému bodu předsedající pouze uvedl, že, stejně jako 

v minulých letech, navrhuje se do akce Vlajka pro Tibet nepřipojit. Vyzval členy zastupitelstva, aby vyjádřili 

své stanovisko, čímž zahájil diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 

nepřipojení se k mezinárodní kampani vyvěšením vlajky. 
 
HLASOVÁNÍ 

Pro         7                                     Proti      1                                      Zdržel se        1                            

Nebylo přijato usnesení. 

Vlajka nebude vyvěšována.  

 
6. Žádost společnosti AW Přeštice, s.r.o. o prominutí a/nebo poskytnutí slevy na nájemném 

Zastupitelům byly prostřednictvím e-mailové pošty doručeny všechny dokumenty, které úřad obdržel a z nichž 

se vycházelo při přípravě důvodové zprávy a návrhu usnesení. Zastupitelé obdrželi jak žádost Správy 

veřejného statku města Plzně, tak i žádost jednatele společnosti AW Přeštice, s.r.o., Miroslava Wuchterleho. 

Veškeré důležité informace k této záležitosti jsou obsahem důvodové zprávy, která je součástí podkladů 

k projednávanému bodu, stejně jako návrh usnesení, jehož předmětem je neschválit prominutí nájemného 

ani poskytnutí slevy. Starosta stručně seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s projednávaným bodem 

programu a vyzval je k diskusi.  

Do diskuse se přihlásili všichni opoziční zastupitelé. Ing. Švarcovi byl předsedajícím zodpovězen dotaz 

ohledně termínu předání komunikace. Termín předání městu Plzni znám není, k předání je nutná kolaudace a 

předtím oprava, tak, aby komunikace vykazovala požadovanou kvalitu. Pan Jílek doplnil informaci 

předsedajícího v tom smyslu, že firma AW má pronajatou komunikaci od města, po které v současné době 

jezdí nákladní automobily převážející zeminu. Předsedající souhlasil, ale upozornil, že pokud by byla 

komunikace správně „udělaná“, nemůže se propadat a dále má firma AW možnost uplatňovat škodu na firmě 

budující obchvat. Na dotaz pana Ženíška, zda peníze z nájmu jdou do našeho rozpočtu nebo do rozpočtu města 

bylo sděleno, že finanční prostředky plynoucí z nájemní smlouvy jsou příjmem našeho rozpočtu. Dotaz pana 

Jaroslava Kohouta, proč komunikace nebyla předána před začátkem výstavby městského okruhu, by měl 

směřovat spíše na zástupce firmy, nám není tato skutečnost známa.  

Protože nikdo z dalších zastupitelů se do diskuse nepřihlásil, požádal předsedající přítomné, aby zvednutím 

ruky vyjádřili své stanovisko k navrhovanému usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro        8                          Proti             0          Zdržel se         1                                               Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/001 a je součástí zápisu. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2021- převod kapitálových finančních prostředků do rozpočtu MMP 

s následným převodem na Vodárny Plzeň, a.s. – splašková kanalizace „K Cihelně“ - doplatek 

V červnu loňského roku informoval starosta zastupitele, že se podařilo domluvit se společností VODÁRNA 

PLZEŇ, a.s. na realizaci výstavby splaškové kanalizace v ulici „K Cihelně“. Následně došlo k uzavření kupní 

smlouvy na projektovou dokumentaci a rovněž i k převodu kapitálových finančních prostředků ve výši 1 325 

tisíc korun z našeho rozpočtu do rozpočtu MMP s určením pro společnost VODÁRNA PLZEŇ, a.s.. Z důvodu 

nutné aktualizace projektové dokumentace, náklady na technický dozor a koordinátora BOZP vzrostl celkový 

rozpočet stavby o 193 700 Kč. Technickým ředitelem akciové společnosti ing. Zelenkou jsme byli začátkem 

letošního roku požádáni o doplatek navýšených nákladů. Vodárna provede jak výběr dodavatele akce, tak i 

výstavbu kanalizace, včetně závěrečných úprav komunikace. 

Předmětem tohoto bodu programu je schválení rozpočtového opatření, kterým zastupitelstvo schválí převod 

kapitálových finančních prostředků ve výši 194 tisíc korun do rozpočtu MMP s určením pro společnost 

VODÁRNA PLZEŇ, a.s., na realizaci akce „Plzeň – Radčice, K cihelně – splašková kanalizace“. 

Po krátkém úvodu byla zahájena diskuse, a protože se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 

usnesení, jehož předmětem je schválení rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                                     Proti      0                                      Zdržel se        0                            

Usnesení má číslo 21/002 a je součástí zápisu. 

 



 3 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2021 – finanční příspěvek Sportmanie 2021 

Návrh usnesení, včetně důvodové zprávy, a dopisu náměstka primátora města Plzně Mgr. Zarzyckého byl 

zaslán všem zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě. Jedná se o žádost o finanční participaci a spolupráci na 

projektu Sportmanie Plzeň 2021, která by se měla uskutečnit v měsíci srpnu. Předsedající navrhuje poskytnou 

na tento projekt příspěvek ve výši 20 tisíc korun, což je i předmětem navrhovaného rozpočtového opatření. 

Po krátkém úvodu a před samotným schválením rozpočtového opatření č. 2/2021, zahájil předsedající diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo proto přistoupeno k hlasování o přijetí návrhu rozpočtového opatření       

č. 2/2021. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                                    Proti      0                                       Zdržel se        0                            

Usnesení má číslo 21/003 a je přílohou zápisu. 

 

9. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- všem občanům starším 70 let byli rozdány respirátory FFP2. Nyní nakupujeme další a bude 

se pokračovat s distribucí občanům věkové kategorie 60-69 let 

- pronájem místnosti v budově úřadu kožní lékařce MUDr. Hrubé skončí 28. února a 

následně bude započato s úpravou a částečnou rekonstrukcí, aby místnost mohla být využita 

pro potřeby úřadu 

- v souvislosti s výstavbou Západního okruhu města Plzně došlo koncem uplynulého roku 

k významnému zhoršení dopravní situace a stavu vozovky ulice V Radčicích v důsledku 

průjezdu těžké techniky odvážející zeminu intravilánem obce. Na základě jednání 

s náměstkem pro dopravu krajského úřadu a ing. Vítem ze Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje jsme dosáhli toho, že po celém průjezdu obcí byly instalovány dopravní značky, 

omezující rychlost pro těžkou techniku na 30 km za hodinu a současně byly instalovány 

zábrany na chodníku od příjezdu do Radčic směr Malesice a končící před domem čp. 23/18. 

Po dohodě se zástupci Správy veřejného statku města Plzně (dále jen SVS) se posune výstavba 

zastávky směr Plzeň u průmyslové zóny, a to i z toho důvodu, že nám byla zástupci 

Plzeňského kraje přislíbena rekonstrukce celé průjezdní komunikace. Spolu se zástupci 

SVS a odboru dopravy města Plzně projdeme celou ulici s tím, aby se při projektování úprav 

zamezilo všem případným nedostatkům jako je např. stékající voda z ulice Prašné, nevhodně 

řešené přechody, apod. Rekonstrukce komunikace předpokládá i nové řešení zastávek MHD a 

kompletní hloubkovou výměnu vozovky od bytovek až po křižovatku Křimice x Malesice (U 

Burdů). Současně usilujeme o rekonstrukci chodníku od ulice Rolní až k průmyslové zóně, 

který však není součástí průjezdní komunikace, tedy ve správě Plzeňského kraje, ale je ve 

správě SVS.  Odbor nabývání majetku MMP vede jednání s vlastníky pozemků pod stávajícím 

chodníkem o prodeji nebo případném pronájmu. Rekonstrukce může začít až poté, co budou 

vyřešeny vlastnické vztahy se všemi dotčenými osobami.  

Na žádost ing. Švarce, zda by bylo možné seznámit se s návrhem rekonstrukce ulice 

V Radčicích a případnými připomínkami ještě před tím, než dojde k zadání úpravy projektové 

dokumentace a následné realizaci bylo předsedajícím přislíbeno, že ano, neboť každý postřeh 

ke zlepšení stavu vozovky je vítán.  

Ing. Kohout požaduje posouzení možnosti vybudování chodníku na levé straně komunikace 

směr Malesice, kde se nachází cca 8 rodinných domů a pro jejich uživatele je velice 

nebezpečné se pohybovat po komunikaci. 

                          Zastupitel pan Jílek konstatoval, že rekonstrukce komunikace od křižovatky U Burdů (Křimice                                         

                          x Malesice) až po ulici Jarní se řešila již v roce 2017, kdy při přípravě byly udělány vrty a bylo  

zjištěno špatné podloží. Při prvních jednáních o obchvatu měl odvoz materiálu probíhat ulicí                          

Košuteckou nebo se uvažovalo se sjezdem až v místě u zámečku (naproti Vodárně). 

Zastupitelstvo obvodu se proti možnosti značného zatížení ulice Košutecké postavilo a 

výsledkem jednání byl návrh na vybudování mostu přes řeku a obslužné komunikace přes 

pole, čímž se měl vyřešit odvoz zeminy, a tím i průjezd těžké techniky přes Radčice.  

- Pan zastupitel Kohout se vyjádřil, že za nedostatky při realizaci stavby a špatně navrženou 

účelovou komunikací v polích by měl být zodpovědný někdo, kdo o sedí ve městě a jinde a 

kdo celou věc „kamarádsky kryje“ a že je jasné, že to není jen tak, když se takové hrubé chyby 

neřeší, a že je každému jasné, proč tomu tak je. Zdůraznil, že není náhoda, že taková chyba 

v projektu mohla projít u zodpovědných lidí bez povšimnutí. 
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- Na to reagoval předsedající vysvětlením, že celý projekt prošel odborným posouzením a 

oponenturou nezávislých znalců, na které se magistrát města Plzně, ale i místní ÚMO,  

v podobných projektech vždy spoléhá, protože jde o odborné stanovisko. Zároveň upozornil 

na to, že v obecné rovině může celou nepříjemnou a zatěžující situaci komentovat pouze tak, 

že u podobných projektů jakékoli nejasnosti a dohady mohou ohrozit případný termín 

dokončení, a tedy i čerpání miliardové dotace, a tak je objednavatel v podobných situacích 

nucen zvážit cestu nejmenší škody. Zároveň zdůraznil, že v konkrétním případě výstavby 

okruhu se jedná o velký infrastrukturní projekt, který je na samém okraji zastavěné části 

městského obvodu a že jakkoli on osobně nepovažuje koncepci celé stavby za ideální, musí 

konstatovat, že dodavatel stavby Berger se snaží spolupracovat s městskou částí v maximální 

součinnosti a že opakovaně vychází městské části vstříc v řadě opatření. A to včetně dohody 

s městkou částí, kdy dodavatel stavby přesunul transport více než 800 000 tun zeminy tak, aby 

tato neprocházela městskou částí a docházelo zde k přesunu pouze 100 000 tun, které jsou 

nutné k výstavbě náspu mimoúrovňového křížení v Křimicích. Upozornil, že změna tras 

přesunu většiny zeminy nestála Berger Bohemia nic víc než významné finanční prostředky, 

které by jinak byly ziskem dodavatele stavby Berger Bohemia. Upozornil i na obecný fakt, že 

jakákoli podezření kohokoli by měla být podložená. 

 

- v příštích měsících se plánuje instalace nových radarů. Stávající měřiče rychlosti budou 

demontovány a po dohodě se zástupcem SVS ing. Vohradským bude radar ve směru od 

Malesic posunut blíže k průmyslové zóně. Demontované radary budou instalovány v místech 

zastávek MHD Pod Zámečkem, ale musí se vyřešit připojení na el. energii.  

- v minulých dnech byly zaznamenány dva pokusy o vloupání do garáže a do osobního 

automobilu v ulici Na Mazinách. Ve stejnou dobu došlo ke vloupání do garáží v Malesicích. 

Informace byla zveřejněna na facebooku a občané byli vyzváni k obezřetnosti.  

- prostřednictvím facebooku byli občané informováni i o otravách psů v Radčicích 

- v minulých dnech jsem podal trestní oznámení na PČR v souvislosti se šířením nepravdivých a 

smyšlených informací a rozesíláním plošných emailů týkajících se odstranění náhrobku 

instalovaného poblíž bývalé cihelny. Umístění náhrobku na jiné vhodnější místo požaduje ve 

svém vyjádření vedoucí odboru památkové péče MMP ing. Karel Zoch. Abychom se 

v budoucnu vyhnuli podobným nesrovnalostem, je potřeba, aby každý záměr, každá myšlenka 

byla diskutována na úřadě a ve spolupráci s ním pak dojde k realizaci. Je to poněkud 

zdlouhavý proces, neboť ke každé stavbě se musí vyjadřovat orgány města, ale i úřad musí 

toto podstupovat a nelze některý útvar obejít (to se týká i např. přemístění workautu, sběrného 

dvora, stavby hřiště na volejbal atd). Tento bod přešel plynule do diskuse… 

  

      10.   Diskuse 

Do té se jako první přihlásil Zdeněk Jílek s požadavkem, o vyjádření ing. Zocha, vedoucího odboru 

památkové péče MMP. Předsedající odpověděl, že vyjádření ohledně náhrobku si bude možno vyzvednout 

následující den na úřadu. Zároveň vyjádřil svojí zvědavost, zda se památková péče vyjádřila ke sloupu 

osvětlením v odpočinkové zóně, s tím, že je hnusný a kazí celkový dojem. Na to reagoval předsedající, že  

sloup u řeky Mže byl plně v dikci SVS a nepředpokládá se, že by k realizaci nebyly předloženy všechny 

potřebné doklady.  Zároveň vyjádřil přesvědčení, že sloup s přípojným místem je důležitým a nerušícím 

prvkem infrastruktury, která významně navyšuje současnou i budoucí užitnou hodnotu relaxační zóny.  Do 

diskuse ohledně odstranění náhrobku - křížku se zapojila většina opozičních zastupitelů včetně přítomné 

veřejnosti. Diskusi k tomuto tématu ukončil předsedající s tím, že pokud si to bude pan zastupitel Kohout přát, 

bude zveřejněn dopis ing. Kohouta adresovaný starostovi včetně odpovědí dotazovaného.  

V diskusi vystoupil dále zastupitel ing. Zdeněk Švarc, který citoval vyjádření vedoucí odboru životního 

prostředí MMP ing. Svobodové a vedoucího odboru sportu ing. Přemysla Švarce, kteří byli zástupci 

tělovýchovné jednoty požádáni o vyjádření týkající se dotací, které TJ obdržela v loňském roce jednak od 

úřadu, jednak od MMP. Obě dvě vyjádření se shodují v tom, že se nejedná o tzv. dotační podvod, což 

vyplynulo z vyjádření kulturní komise k přidělovaným dotacím. I k tomuto tématu se rozběhla bohatá diskuse. 

Závěrem starosta upozornil všechny přítomné, že dotace nejsou nárokové, kulturní komise je pouze poradním 

orgánem starosty a jak je z hlasování o dotacích minulého roku patrné, jejich doporučení nerespektoval a při 

hlasování o dotaci tělovýchovné jednotě se hlasování zdržel. 

Tímto bodem byla diskuse vyčerpána a zastupitelstvo bylo ukončeno. 

 

 



 5 

      11.   Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům a všem přítomným občanům za účast a ukončil jednání zastupitelstva 

v 20:20 hodin.  

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 21/001, 20/002, 20/003 

 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

Starosta:                                                              dne:  ........................    podpis: ......................................                                                              

 

 

Ověřovatelé:                                                       dne:  ........................    podpis: ...................................... 

  

                                                                            dne:  ........................    podpis: ......................................  

 


