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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 4/2021, 

konané v pondělí,  

dne 20. září 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni:  

Nepřítomen: Zdeněk Jílek 
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 18:00 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako 

„předsedající“).  

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno osm členů zastupitelstva                

(z celkového počtu devíti členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněným na úřední desce (příloha č. 2). Před 

hlasováním dal přítomným možnost program doplnit či se k němu vyjádřit.  

Přihlásil se pan Jaroslav Kohout a uvedl, že navrhuje vyřazení bodu č. 9 – uzavírka komunikace. 

Důvodem pro nehlasování o tomto bodu je, že uvedená komunikace je uzavřena do prosince roku 

2023 kvůli stavbě Městského okruhu a do té doby budou nové „komunální“ volby a on by 

doporučoval nechat rozhodnutí o uzavření komunikace na nových zastupitelích.  

Předsedající uvedl, že on vyřazení bodu nedoporučuje, protože před uzavřením byla situace na této 

komunikaci neúnosná, dochází ke zklidnění dolní části Radčic (prahy, odpočinková zóna, obytná 

zóna) a o uzavření žádají i Křimice. To, že je o uzavření komunikace hlasováno v době, kdy je 

uzavřena stavbou je proto, že je vše nutné ještě projednat v dalších orgánech města Plzně, a to také 

nějakou dobu bude trvat. Proto navrhuje nechat program ve znění, v jakém byl zveřejněn na úřední 

desce.  

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, a proto předsedající přistoupil k hlasování o protinávrhu - 

schválení programu, který navrhl pan Jaroslav Kohout (vynechání bodu č. 9). 
 

HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Neschváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Protinávrh nebyl schválen. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu - schválení programu, který byl 

zveřejněn na úřední desce. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro 5  Proti 3  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Petra Kohouta a Tomáše 

Goesla, zapisovatelkou paní Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem 

přítomným se vyjádřit. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování.         

 

HLASOVÁNÍ  

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
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4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice konaného dne 23. června 2021 bylo přijato celkem 

osm usnesení. 

 

Usnesení č. 21/008, č. 21/009 a č. 21/010 Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 (příspěvek na příměstský 

 tábor pro 16 ZŠ a MŠ Plzeň, přijetí finančních prostředků do rozpočtu obvodu,  

přesuny mezi jednotlivými položkami) 

   Informace o přijatých usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla  

zaslána dne 28. 6. 2021 Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města  

Plzně k dalšímu zpracování. 

 

 

Usnesení č. 21/011 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014  

o systému nakládání s komunálním odpadem 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla  

zaslána dne 28. 6. 2021 vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města  

Plzně k dalšímu zpracování.  

 

Usnesení č. 21/012 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním 

poplatku z pobytu 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 28. 6. 2021 vedoucí odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně  

k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/013 schválení změny Statutu sociálního fondu MO Plzeň 7 - Radčice 

Zaměstnanci Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byli tajemnicí dne  

1. 7. 2021 seznámeni s novým zněním Statutu sociálního fondu Úřadu  

městského obvodu Plzeň 7 – Radčice a jeho zásadami používání. Od tohoto data 

byla provedena i realizace nového znění Statutu sociálního fondu.  

 

Usnesení č. 21/014 schválení programových dotací na rok 2021 

S jednotlivými žadateli o programové dotace byly sepsány smlouvy a v termínu  

i vyplaceny finanční prostředky (do 31. 7. 2021). 

 

Usnesení č. 21/015 schválení individuálních dotací na rok 2021 

S jednotlivými žadateli o individuální dotace byly sepsány smlouvy a v termínu  

i vyplaceny finanční prostředky (do 31. 7. 2021). 

 

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 
 

5. Rozpočtová opatření č. 6 - 12/2021 – převod finančních prostředků do rozpočtu MO 

Plzeň 7 – Radčice a přesuny mezi rozpočtovými položkami  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že všechny podklady k projednávanému bodu 

obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající přítomné informoval, že předmětem 

těchto rozpočtových opatření je:  

 

a) rozpočtové opatření č. 6 - na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 201 ze dne 21. 6. 

2021 úprava podílu městských obvodů na příjmech z cizích daní. Jedná se o příjem do 

rozpočtu našeho obvodu ve výši 457 000,- Kč a jeho zapojení do běžných výdajů rozpočtu 

obvodu. 
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b) rozpočtové opatření č. 7 - na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 285 ze dne 13. 9. 

2021, kterým byl přijat příspěvek na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu 

pro rok 2021. Jedná se o poskytnutí částky 80 000,- Kč (kompenzační bonus) do rozpočtu MO 

Plzeň 7 – Radčice, a jeho zapojení do běžných výdajů rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice. 

 

c) rozpočtové opatření č. 8 - na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 285ze dne 13. 9. 

2021 navýšení rozpočtu z příjmů z daní na rok 2021. Jedná se o příjem do rozpočtu našeho 

obvodu ve výši 435 000,- Kč a její zapojení do běžných výdajů rozpočtu obvodu, na stavební 

investici minihřiště a na tvorbu sociálního fondu dle jeho aktuálního čerpání. 

 

d) rozpočtové opatření č. 9 – jedná se o zapojení finančních prostředků z tvorby sociálního fondu 

do jeho čerpání na běžné výdaje. 

 

e) rozpočtové opatření č. 10 - poskytnutí dotace na veřejně prospěšné práce poskytované 

Úřadem práce ČR na základě dohody – aktivní politika zaměstnanosti za květen až červenec 

2021 (mzdové výdaje na pracovnici, která provádí úklid ulic) ve výši 38 673,- Kč a rozdělení 

dotace na mzdy, zdravotní a sociální pojištění. 

 

f) rozpočtové opatření č. 11 – přijetí peněžních darů od soukromých firem na kulturní akci Letní 

slavnost, která se konala dne 31. 7. 2021 v odpočinkové zóně u řeky Mže. Celkem poskytnuty 

dary ve výši 32 000,- Kč a jejich zapojení na výdaje spojené s výše uvedenou kulturní akcí. 

 

g) rozpočtové opatření č. 12 – jedná se o přesuny mezi jednotlivými položkami sociálního fondu 

našeho obvodu dle jeho čerpání k 31. 8. 2021. 

 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Švarc a 

uvedl, že by se chtěl zeptat, co znamená částka 50 000,- Kč na kroužky na dohody. Pan Tomáš Goesl 

vysvětlil, že se jedná o dohody o provedení práce na lektorskou činnost za vedení jednotlivých 

kroužků. Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o schválení 

rozpočtových opatření č. 6 – 12/2021. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/016 a je přílohou zápisu. 

 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednávanému 

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě – návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy a 

dopisu Ing. Taťany Vítové, vedoucí odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně. Tato vyhláška 

bude platná od 1. 1. 2022 a nahrazuje současnou vyhlášku, kterou se stanoví poplatek ze komunální 

odpad. Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, 

bylo přistoupeno k hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 21/017 a je přílohou zápisu. 
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7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 

statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednávanému 

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanové lhůtě - návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy a 

dopisu JUDr. Dominika Tomáška, vedoucího odboru právního a legislativního Magistrátu města 

Plzně. Jedná se o návrh vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška č. 8/2001, Statut 

města. Předsedající informoval, že předkládaná novela Statutu města nepřináší žádné změny v dělbě 

kompetencí mezi orgány celoměstskými a orgány městských obvodů. Změny jsou formálního 

charakteru a vesměs reagují na změnu legislativy. Podrobnosti uvedeny v důvodové zprávě. Poté 

předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo 

přistoupeno k hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Plzně, kterou se mění vyhláška č. 8/2001, Statut města. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/018 a je přílohou zápisu. 
 

8. Návrh nařízení statutárního města Plzně o zrušení některých právních předpisů města 

vydaných v přenesené působnosti  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednávanému 

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě - návrh nařízení, včetně důvodové zprávy a 

dopisu JUDr. Dominika Tomáška, vedoucího odboru právního a legislativního Magistrátu města 

Plzně. Předsedající přítomné informoval, že vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2022 budou předpisy obcí 

zveřejňovány v nově zavedené Sbírce právních předpisů, jejímž správcem bude Ministerstvo vnitra, 

byla provedena revize právních předpisů statutárního města Plzně, které bude třeba v uvedené sbírce 

zveřejnit. Při této revizi byly nalezeny dosud platné právní předpisy, u kterých již odpadl důvod jejich 

existence. Proto je navrženo takové právní předpisy města zrušit. Poté předsedající zahájil diskusi 

k uvedenému bodu. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o vyslovení 

souhlasu s návrhem nařízení statutárního města Plzně o zrušení některých právních předpisů města 

vydaných v přenesené působnosti. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

Usnesení má číslo 21/019 a je přílohou zápisu. 
 

9. Uzavření komunikace č. X8302, neurčená komunikace mezi Radčicemi a Křimicemi 

pro motorová vozidla  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že podrobná důvodová zpráva byla 

zaslána všem zastupitelům v zákonem stanovené lhůtě. Dále předsedající uvedl, že se jedná o  

účelovou komunikaci mezi Radčicemi a Křimicemi mezi poli, která je hojně využívána cyklisty, 

bruslaři, rodiči s kočárky, ale i lidmi na procházkách. Ale také je využívána jako neoficiální zkratka 

pro automobily. Není však nutné, aby tato komunikace byla v provozu i pro motorová vozidla. Její 

uzavření by jednak učinilo relaxační volnočasové zóny bezpečnými a zároveň by se výrazně ulevilo 

obyvatelům žijícím u komunikací (jak v Radčicích, tak v Křimicích). Dále předsedající uvedl, že u 

uvedené komunikace by zůstalo zachováno povolení vjezdu pro zemědělskou techniku zemědělců 

zde zajišťujících jejich zemědělskou výrobu a pro chataře, kteří zde žijí, či rezidenty. Průjezd by 

zůstal mezi poli technicky zachován, ale nevyplatil by se pro velké množství dodávek, které zde 

projížděly vždy ve dvou denních špičkách. Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu.  

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Švarc. Také se domnívá, že by rozhodování o uvedeném bodu 

mělo být přesunuto až na dobu, kdy bude komunikace znovu otevřena po dostavbě městského 

okruhu.  
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Pan Jaroslav Kohout uvedl, že by chtěl ještě doplnit, že je uvedená komunikace využívána pouze 

usedlíky z Křimic a Radčic a ke zlepšení dojde jen v ulicích Družstevníků a Jilmové, a že to vidí tak, 

že si chtějí Arias a Mojžíš zklidnit ulice, kde bydlí. Domnívá se, že jde o osobní zájmy starostů 

z Křimic i Radčic. Dále uvedl, že situace v Košutecké ulici nikoho nezajímala. Předsedající vyzval 

pana Kohouta, aby nepoužíval osobní invektivy vůči jeho osobě, a aby velmi vážil slova. A to proto, 

že jde o zájem všech rezidentů v této oblasti, zvláště pak obyvatel v ulici Družstevníků.  Pan Jaroslav 

Kohout se za uvedené osočení upřímně a dvakrát omluvil. Poté pan Kohout zopakoval, že zatím je 

komunikace uzavřena a není potřeba ji uzavírat hned, a že když pojede za dcerou do Horšovského 

Týna, nebude moci tuto zkratku používat. 

Předsedající poté znovu uvedl, že dopravní obslužnost na této komunikaci pro chataře, rezidenty a 

zemědělce zůstane zachovaná, ale komunikace se nevyplatí jako zkratka pro ostatní motorová 

vozidla. Uvedl též, že při neoficiálních opakovaných měřeních tato „zkratka“ ušetří něco málo přes 

minutu jízdy. Znovu zopakoval, že dochází ke zklidnění dolní zóny Radčic a uzavření této 

komunikace je naprosto logickým krokem, který již byl předběžně konzultován i s příslušnými 

orgány města Plzně a povede ke zlepšení kvality života a zklidnění provozu i v dolní části Radčic. 

Vzhledem k tomu, že uzavření bude muset projít i všemi dotčenými orgány města Plzně, k uzavření 

nedojde hned (ze dne na den), ale možná rok bude ještě celá záležitost v řízení. Dále uvedl, že reakci 

na problém v Košutecké ulici by si nechal až do bodu diskuse. S tímto pan Jaroslav Kohout souhlasil. 

Poté se znovu přihlásil pan Zdeněk Švarc a požádal, aby bylo v zápisu uvedeno jmenovité hlasování. 

Ostatní zastupitelé s jmenovitým hlasováním souhlasili. 

Do diskuse se ještě přihlásil pan Tomáš Goesl, který uvedl, že v diskusi nezaznělo, že důvodem pro 

uzavření komunikace je i přítomnost domova pro seniory v Křimicích. 

Po ukončení diskuse předsedající přistoupil k hlasování o schválení uzavření výše uvedené 

komunikace pro motorová vozidla. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5    Proti 3   Zdržel se 0 Schváleno! 

 MUDr. Rolando Arias  Švarc Zdeněk 

 Kuba Jiří    Ženíšek Jiří 

 Goesl Tomáš    Kohout Jaroslav 

 Kohout Petr 

 Vopelka Rostislav                

    

Usnesení má číslo 21/020 a je přílohou zápisu. 
 

10. Informativní zprávy (příspěvek v režimu de minimis, přijetí nepeněžitého daru)  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že podrobné informativní zprávy byly 

zaslány všem zastupitelům v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se: 

a) o finanční prostředky z režimu de minimis a jsou čerpány z projektu Pracovníci pro Plzeň 

    financovaným z Evropského sociálního fondu v rámci programu Operační program  

    zaměstnanost. V rámci tohoto programu může příjemce dotace poskytnout přímou podporu  

    – tj. mzdový příspěvek zaměstnavateli. Příspěvek je našemu obvodu poskytován po dobu  

    pěti měsíců v celkové výši 93 169,- Kč. Příspěvek je zasílán  

    na výdajový účet úřadu a jsou s ním nahrazovány mzdové výdaje. 

b) o poskytnutí nepeněžitého daru společnosti AMET-GEO s.r.o., zastoupené jednatelem  

    společnosti panem Rostislavem Vopelkou, na rekonstrukci nohejbalového hřiště ve formě  

    netkané geotextilie, 7 rolí v celkové ceně 15 400,- Kč bez DPH. Dar byl městským  

    obvodem přijat dne 10. 9. 2021. Předsedají panu Vopelkovi poděkoval za poskytnutí 

    uvedeného daru.  

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedeným informativním zprávám.  
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Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování. Předsedající přítomné 

informoval, že svým hlasováním berou informativní zprávy na vědomí a nebude vydáváno usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Nebylo přijato usnesení. 
 

 

11. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

 

- došlo k odstranění suchého dubu na skalách při hlavní silnici směrem z Plzně, 

 

- v současné době dochází k rekonstrukci dětského hřiště a nohejbalového hřiště v Jilmové ulici. 

Rekonstrukce dětského hřiště probíhá ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně a se 

souhlasem odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Na dětském hřišti budou nové prvky i 

jejich rozmístění. Dále obvod realizuje stavbu nového nohejbalového a volejbalového hřiště. Stavby 

budou dokončeny na podzim 2021. Nyní se čeká na dovoz lezecké stěny a po jejím umístění bude 

pokračovat dokončení nohejbalového hřiště. Obvod chtěl nejdříve realizovat nohejbalové hřiště na 

jiném místě ve spolupráci se společností COOP Plasy, ale ze strany jejich podmínky nebylo reálné 

splnit, a tak bylo přistoupeno k jinému řešení. 

 

- dochází nad Radčicemi, u kruhového objezdu u supermarketu Globus, ke stavbě Komerčního centra 

Plzeň. Dále předsedající upozornil, že vedle uvedené stavby je nyní projektován tzv. „CPI Park 

Plzeň“, kde budou obchody, ale i lehká výroba. Předsedající uvedl, že v současné době oznámení 

záměru je zveřejněno na úřední desce úřadu a do 8. 10. 2021 je možné podat připomínky ke 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Předsedající seznámil přítomné s tím, že obvod se bude 

vyjadřovat, protože má obavy ze srážkových vod, které budou odváděny do „radčického potoka“. 

Dále uvedl, že obvod bude požadovat posudek EIA, ale také přítomné vyzval, aby obvod podpořili 

svým vyjádřením. Pokud mají přítomní k uvedenému záměru připomínky, požádal, aby je také zaslali 

na Krajský úřad Plzeňského kraje. Dále uvedl, že záměr je k nahlédnutí v kanceláři č. 7 na úřadě. 

K uvedenému pan Zdeněk Švarc uvedl, že dříve byla projektována přímá vodoteč z Komerčního 

centra do řeky, ale neví, zda je toto předpokladem i k realizaci.  

 

- obvod plánuje zvýšení zeleně na našem katastru ve veřejném prostoru. 
 

12. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- pan Zdeněk Švarc a dotazoval se, jak často bude vydáván zpravodaj a zda mají zastupitelé také 

možnost psát do tohoto periodika články. Předsedající uvedl, že dle zákona je možnost psát články do 

zpravodaje. Dále upozornil, že vzhledem k menšímu prostoru ve zpravodaji však může docházet ke 

krácení článku. Pan Švarc požádal o zprávu do mailu, jak dlouhý může článek být a kdy bude 

uzávěrka dalšího čísla zpravodaje. Předsedající uvedl, že zpráva bude panu Švarcovi zaslána. 

- pan Kohout Jaroslav znovu otevřel nezájem o Košuteckou ulici, když přes ní docházelo k odvozu 

zeminy ze stavby městského okruhu. Pan Kohout přečetl dopis z 3. 8. 2017, kterým byly dány 

zastupiteli připomínky k dokumentaci městského okruhu. Zde je uvedeno, že zastupitelstvo zásadně 

nesouhlasí s trasou vedoucí Košuteckou ulicí, která svými parametry nesplňuje podmínky pro 

přepravu hmot ze stavby okruhu. Kladné stanovisko zastupitelstva ke stavbě bylo vydáno pouze za 

předpokladu splnění uvedených podmínek v dopise. Toto bylo převážením zeminy porušeno. 

Předsedající uvedl, že situace, která zde vznikla trápila nejsem občany žijící v Košutecké ulici, ale 

celé vedení obvodu i ostatní obyvatele. Dále pan Jaroslav Kohout uvedl jmenovitě tři seniory, kterým 

údajně zvýšený provoz poškodil zdraví.  
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Předsedající sdělil, že již několikrát bylo řečeno, že došlo k chybě, která vyústila převozem zeminy. 

Dále upozornil, že přes Radčice mělo být převáženo 1 000 000 t zeminy, ale 800 000 t bylo 

převezeno jinudy a to díky jednání s dodavatelem stavby, který na své náklady přesunul odvoz 

náhradními komunikacemi a přes Radčice se vezla vytěžená zemina na výstavbu mimoúrovňové 

křižovatky v Křimicích.. Uvedl, že stavba vždy ovlivňuje okolí a obvod se snaží následky stavby 

zmírňovat ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a společnostní Berger 

Bohemia. 

- pan Kohout Jaroslav se zajímal o kamerový systém v Radčicích. Dotazoval se, proč nejsou 

v obvodu rozmístěny cedulky s označením, že je místo monitorováno. Pan Goesl vysvětlil, že 

kamerový systém je napojen na Městskou policii a není možné do něho nahlížet na úřadě (je to jako 

např. na náměstí v Plzni). Pokud by obvod potřeboval nějaké informace (např. že došlo ke složení 

černé skládky na určitém místě), musí oslovit Městskou policii s dotazem a ta mu odpoví. Obvod do 

záznamu nemůže ani nahlížet. 

 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a předsedající zastupitelstvo ukončil. 
 

13. Závěr 

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

zastupitelstva v 19:40 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Usnesení ZMO č. 21/016, 21/017, 21/018, 21/019, 21/020 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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


