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

 č. 1/2019, 

 konané v pondělí   

14. ledna 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č. 2 zápisu) 

Omluven:            

Nepřítomen:        

 

1. Zahájení  

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

v 18:00 hodin starostou obce MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech 

členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

2. Schválení programu 

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

hlasováním požádal přítomné, zda chtějí program doplnit nebo se k programu jinak vyjádřit. 

Protože nebyly uplatněny žádné připomínky ani návrhy na doplnění, dal o upraveném programu jednání 

hlasovat. 

 

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 místostarosty – Jiřího Kubu a Bc. 

Tomáše Goesla a zapisovatelkou paní Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem 

přítomným se vyjádřit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Vyhlášení místního referenda k vybudování sjezdu do Radčic 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem uspořádat na území našeho obvodu místní referendum ve věci 

vybudování či nevybudování sjezdu ze „západního okruhu“ na našem katastru. Důvodem vyhlášení 

referenda je skutečnost, že kvalita a charakter života obyvatel našeho městského obvodu budou 

vybudováním či nevybudováním sjezdu na území našeho obvodu značně ovlivněny. 

Poté přítomnou veřejnost se zněním návrhu usnesení, které všichni zastupitelé obdrželi e-mailem 

v podkladových materiálech pro jednání zastupitelstva. 

 

Po přečtení návrhu usnesení dal možnost zastupitelům se k návrhu usnesení vyjádřit. Protože žádný 

z přítomných zastupitelů neměl k návrhu usnesení žádné připomínky, dal o návrhu usnesení hlasovat. 

 
HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/001 a je přílohou zápisu. 

 

Následně předsedající přečetl znění druhého usnesení, které bezprostředně navazuje na usnesení předchozí 

a které řeší financování schváleného místního referenda. 

I v tomto případě měli všichni zastupitelé možnost se k návrhu usnesení, řešící úhradu nákladů místního 

referenda, vyjádřit. Žádný z přítomných zastupitelů neměl připomínky, bylo proto o návrhu usnesení 

hlasováno. 
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HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/002 a je přílohou zápisu. 

 

Následně dal předsedající zastupitelům a přítomným občanům prostor k jejich dotazům, jež se přímo týkají 

řešené otázky: 

 

Zastupitel ing. František Houdek – bude výsledek referenda pro město závazné? 

Odpověď: Výsledek místního referenda není pro město právně závazné z hlediska konečného 

rozhodnutí, město se může a nemusí výsledkem našeho referenda řídit. Jinou otázkou je otázka 

platnosti referenda. To je platné, hlasovalo-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se 

místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných 

osob. (§48 odst. 2 zákona o místním referendu). 

Aby bylo rozhodnutí v místním referendu platné je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných 

v seznamech oprávněných osob ((§48 odst. 1 zákona o místním referendu). 

Zároveň je nutné zdůraznit, že orgány města se budou výsledkem místního referenda zabývat, berou jej 

vážně a není pro ně pouhou formalitou. 

 

Občan Otto Hejduk – jak se občané o vyhlášení místního referenda dozvědí, bude vydána vyhláška? 

Jak se starší občané (důchodci) dozví před hlasování v referendu o všech výhodách a nevýhodách sjezdu do 

Radčic, aby měli možnost zvážit všechny jeho dopady? 

Odpověď: Veškeré dotazy, které se sjezdu týkají a které „padly“ na veřejných schůzích a samozřejmě i ty, 

které následně zašlou občané panu náměstkovi Vozobulemu, budou předloženy odborníkům a to nejen na 

Odboru dopravy MMP ale i dalším. Následně bude ve spolupráci s panem Martinem Vítem ze Správy a 

údržby silnic  KÚ Plzeňského kraje vypracován dokument, který bude obsahovat odpovědi na dotazy.a 

odborná stanoviska dotýkající se výstavby sjezdu a okruhu. Tento dokument bude následně distribuován 

veřejnosti, a to jak elektronickou formou, tak i fyzicky- tedy „do schránek“, aby se s ním měli možnost 

seznámit všichni občané obvodu. 

 

Zastupitel ing. Jaroslav Kohout – pan náměstek Vozobule nabídl občanům na veřejné schůzi možnost 

zaslání všech dotazů, které nebylo možno na schůzi zodpovědět k jeho rukám, a to buď přímo na MMP 

nebo prostřednictvím našeho úřadu. Bude zveřejněna informace, do kdy je možné dotazy zasílat. 

Odpověď: Ano informace bude zveřejněna standardním způsobem (vyhlášení, vývěska), je to deset – 

čtrnáct dní. 

Následně budou dotazy zpracovány. 

 

Zastupitel Zdeněk Jílek – budou s tímto dokumentem před jeho distribucí seznámeni nejdříve zastupitelé 

našeho obvodu, aby k tomu mohli zaujmout nějaké stanovisko? 

Odpověď: Ne, otázkami se budou zabývat odborníci, v odpovědích budou pouze fakta, jejich obsahem 

nebude subjektivní názor. Nevidím důvod, proč bychom měli dávat lidem výklad toho „Co si mají                

o  odborném materiálu myslet.“ 

K názoru, aby se s obsahem dokumentu nejdříve seznámili zastupitelé, se přidal i ing. Jaroslav Kohout. 

Odpověď: Zastupitelé budou mít materiál k dispozici ve stejném čase jako ostatní občané. 

 

Občan Zbyněk Wočadlo – vyjadřuje názor, že by bylo potřeba upozornit občany, kteří budou zasílat 

dotazy, aby se pod dokument podepsali, tím se předejde tomu, aby jeden občan „troll“ zaslal 40 a více 

dotazů. 

 

Občan Jan Jeník – vyzval k transparentnosti vytvářeného dokumentu (forma otázek a odpovědí). 

 

Občan Václav Vít – dotaz na možnost konání referenda ve dvou dnech, aby občané měli více času a mohli 

se referenda zúčastnit. 

Odpověď: Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Pouze v případě že je konáno s volbami, 

koná se ve stejnou dobu, jež je stanovena pro konání voleb. 

 

Většina dotazů byla zodpovězena panem starostou, doplňoval pan místostarosta Goesl.  
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   5.     Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast, zasedání ukončil v 18:40 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/001, 19/002 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


