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

  č. 1/2020, 

konané ve středu,  

dne 26. února 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č.2) 

Omluveni:          pan Zdeněk Jílek 

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 osm 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         8                       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 Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se vyjádřit. 

Protinávrhy nebyly podány, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         8                         Proti      0                 Zdržel se        0                                                Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v listopadu 2019 bylo přijato celkem pět usnesení: 

 

19/026  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu 

Výsledek Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice zaslána Magistrátu  

  města Plzně, Odbor účtování a daní, dne 5. 12. 2019. 

 

19/027  Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 Statut města 

Výsledek Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice zaslána Magistrátu 

města Plzně, Odbor právní a legislativní, dne 5. 12. 2019. 

 

19/028  Převod kompetence pro provádění rozpočtových změn na starostu obvodu v období  

28. 11. – 31. 12. 2019 

Výsledek Přítomní zastupitelé seznámeni s rozpočtovými změnami provedenými ve výše uvedeném  

  termínu dne 26. 2. 2020. Bylo provedeno rozpočtové opatření, které se týkalo převodu  

  mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Šlo o částku 3 tisíce korun, která byla přesunuta 

z položky mzdy na položku nemoc. 

 

19/029  Rozpočtové opatření č. 9/2019 

Výsledek Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice zaslána Magistrátu 

města Plzně, Odbor financování a rozpočtu, dne 5. 12. 2019. 

 



 2 

 

 

19/030  Rozpočet MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech  

2021 – 2023 

Výsledek Informace o přijatém usnesení byla předána Magistrátu města Plzně, Odboru financování a  

  rozpočtu, dne 5. 12. 2019, který podnikl další kroky k jeho zpracování. 

 

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

 

      5.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Předsedající informoval přítomné zastupitele, že nařízením vlády č. 338/2019 Sb., se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Předsedající dále uvedl, že 

navrhuje zvýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice dle předloženého návrhu, 

který všem předložil na stůl. Přítomní měli čas na prostudování návrhu a poté je vyzval, aby se k němu 

vyjádřili. Pan Ing. Zdeněk Švarc uvedl, že by příště chtěl znát dopad zvýšení odměn na rozpočet MO Plzeň 7 

– Radčice. Předsedající souhlasil. Dále se předsedající přítomných dotazoval, zda mají protinávrh. Nikdo se 

nepřihlásil. Proto je předsedající vyzval, aby hlasovali o jeho návrhu. 
 
HLASOVÁNÍ 

Pro        5                          Proti             3          Zdržel se         0                                               Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/001 a je přílohou zápisu (příloha č. 3). 

 

6. Zpráva ze zasedání kontrolního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Jaroslavu Kohoutovi. Ten sdělil, že kontrolní 

výbor se sešel dne 4. 12. 2019 v plném počtu 5ti členů. Na programu byla kontrola čerpání dotací. Kontrola 

proběhla v pořádku. Zápis je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4).  

Dále pan Ing. Jaroslav Kohout přítomné informoval, že kontrolní výbor plánuje v prvním pololetí roku 2020 

provést kontrolu čerpání dotací (finální vyúčtování dotací) a kontrolu smluv o pronájmu majetku svěřeného 

do správy MO Plzeň 7 – Radčice. Kontrolní výbor nenavrhuje zastupitelstvu přijetí žádných opatření. 

Předsedající poděkoval předsedovi kontrolního výboru a požádal zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili 

vzetí zprávy na vědomí. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         8                                     Proti      0                                       Zdržel se        0                            

Nebylo přijato usnesení. 

 

7. Vlajka pro Tibet – rozhodnutí o (ne)připojení se k mezinárodní kampani 

Zastupitelé obdrželi e-mailem žádost Spolku Lungta, o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. K uvedenému bodu předsedající pouze uvedl, že není příznivcem připojování se k jakékoli 

mezinárodní kampani a vyvěšování vlajky a navrhuje se do akce Vlajka pro Tibet nepřipojit. Vyzval členy 

zastupitelstva, aby vyjádřili své stanovisko. Pan Ing. Jaroslav Kohout uvedl, že se zajímal o historii Tibetu a 

nenašel smysl ve vyvěšování vlajky. Podpořil tak nepřipojení se k mezinárodní kampani vyvěšením vlajky. 

Poté dal předsedající hlasovat o nepřipojení se k mezinárodní kampani vyvěšením vlajky. 
 
HLASOVÁNÍ 

Pro         8                                     Proti      0                                      Zdržel se        0                            

Nebylo přijato usnesení. 

Vlajka nebude vyvěšována.  

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Návrh usnesení, včetně důvodové zprávy, byl zaslán všem zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě. Důvodem 

pro vypracování rozpočtového opatření č. 1/2020 je jednak účelový převod finančních prostředků z rozpočtu 

Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice ve výši 200 tisíc korun, určených 

na realizaci akce „Sběrný dvůr Radčice“. Převod finančních prostředků realizován na základě usnesení č. 23 

Zastupitelstva města Plzně ze dne 3. 2. 2020. Dále pak jde o přesuny mezi jednotlivými položkami výdajů 

rozpočtu. Jedná se o přesun částky 10 tisíc korun z položky zimní údržba na položku sociální pohřeb.  
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Po krátkém úvodu a před samotným schválením rozpočtového opatření č. 1/2020, zahájil předsedající 

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

opatření č. 1/2020. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         8                                     Proti      0                                       Zdržel se        0                            

Usnesení má číslo 20/002 a je přílohou zápisu (příloha č. 5). 

 

9. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

 stavba části obchvatu města Plzně, který bude realizován v blízkosti MO Plzeň 7 – Radčice, má 

zpoždění. Důvody zpoždění stavby jsou financování a stále není vysoutěžen zhotovitel. Domnívá se, 

že slavnostní zahájení stavby by mělo být v horizontu týdnů nebo měsíců. Dále uvedl, že problémem 

pro budování obchvatu je i nízká kapacita kruhového objezdu u Makra. Tento kruhový objezd se 

podle všeho nepodaří zrekonstruovat do dokončení okruhu města Plzně. Napojení na tento kruhový 

objezd bude problematické, ale zatím nebyla nalezena možnost rozšíření uvedeného kruhového 

objezdu. Dále přítomné informoval, že s největší pravděpodobností bude sjezd do Radčic realizován, 

i když se občané v místním referendu vyjádřili jinak. 

 usiluje o nové měření rychlosti na komunikaci mezi Kalikovským mlýnem a Radčicemi. 

 občané si v poslední době stěžují na časté výpadky elektrické energie. Bylo jednáno 

s distributorem, ale výpadky se řídí pracemi distributora a není možnost jejich ovlivnění ze strany 

úřadu. 

 znovu došlo k mírnému zvýšení hluku z průmyslové zóny. Uvedl, že měl jednání s představitelem 

firmy HP Pelzer. Na jednání bylo konstatováno, že došlo k zlepšení situace ohledně hluku 

z průmyslové zóny, ale občas se (zejména o víkendech) objevují stížnosti občanů na hluk (když 

zůstanou otevřená vrata do hal). Představitel firmy HP Pelzer potvrdil, že k občasným pochybením 

může docházet, ale domnívá se, že firma více komunikuje s občany a v případě stížnosti je možné 

firmu hned kontaktovat, aby byla zjednána okamžitá náprava. Předal předsedajícímu na sebe 

telefonní kontakt. Předsedající zvažuje zveřejnění uvedeného telefonního čísla, aby se občané se 

svými stížnostmi mohli obracet rovnou na firmu tak, aby nedocházelo k prodlení a případné 

porušování dohodnutého režimu pochybením zaměstnanců, mohl příslušný pracovník řešit okamžitě 

se zaměstnanci firma HP Pelzer (i o víkendu). 

 sdělil přítomným termíny zastupitelstev naplánovaných v roce 2020 – 15. 4., 24. 6., 9. 9. a 24. 11. 

Termíny budou zastupitelům zaslány do mailů. 

 

      10.   Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- pan Ing. Jaroslav Kohout: 

o Domnívá se, že umístění „Sběrného dvora Radčice“ není ideální. Ptá se na možnost posunutí.   

o odpověď předsedajícího: posunutí sběrného dvora směrem od komunikace není možné. 

Nebyly by dodrženy potřebné vzdálenosti od ostatních pozemků. Dále předsedající uvedl, že 

je v plánu zpomalení provozu na komunikaci v ulici Družstevníků. Realizaci předpokládá 

pomocí retardérů (jako v ulici Jilmová) a možná změnou přednosti v jízdě u mostku. 

o Říká, že před dvěma lety byl vytvořen projekt rekonstrukce ulice V Radčicích (od 

Kalikovského mlýna až na konec Radčic). Má dotaz, zda bude rekonstrukce realizována? 

o odpověď předsedajícího: uvedený projekt již v minulosti opakovaně diskutoval s náměstkem 

pro dopravu Mgr. Michalem Vozobule. Celková rekonstrukce ulice V Radčicích nebude 

realizována. V projektu se jednalo o rozšíření komunikace, byly v Radčicích vybudovány 

ostrůvky, apod. Problémem je památkově chráněný most u Kalikovského mlýna. Není 

možné ani rozšíření komunikace s novým napojením na uvedený chráněný most. Dalším 

problémem jsou majetkoprávní vztahy. Předsedající uvedl, že původní představa byla sjezd 

v Radčicích, rekonstrukce a zkapacitnění komunikace v Radčicích, vyřešení situace u 

Kalikovského mlýna a napojení na „vnitřní okruh Rondel- Bory. Ze všeho sešlo, zůstal 

pouze sjezd. Dále předsedající uvedl, že ještě bude kontaktovat s dotazem náměstka přes 

dopravu Mgr. Michala Vozobuleho a zjistí podrobnosti. Dále přítomné informoval, že bude 

provedena rekonstrukce zastávky MHD U Zámečku. 
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o chtěl by upozornit na špatný stav dvou stromů v Jilmové a lípy na návsi. Již před dvěma lety 

dendrologové konstatovali jejich nedobrý stav.  

o odpověď předsedajícího: špatný stav stromů (ořešáky v ulici Jilmové) je mu znám. Ale 

občané, kteří žijí v okolí ořešáků, si nepřáli jejich pokácení. Stromy byly pouze prořezány 

společností Distribuce ČEZ. Rád by realizoval novou výsadbu stromů v ulici Jilmové, ale je 

nutné přesvědčit občany o potřebě odstranění starých a poškozených ořešáků. U lípy na 

návsi mu není známo, že by byla poškozeným stromem. Od paní tajemnice si vyžádá zprávu 

od dendrologů. 

o viděl vizualizaci obchvatu města Plzně. Doporučuje zveřejnění uvedené vizualizace pro 

občany Radčic na webu obvodu. 

o odpověď předsedajícího: bude oslovena Správa a údržba silnic, zda má uvedenou vizualizaci 

k dispozici. Pokud ano, bude vizualizace pro občany zveřejněna na webových stránkách 

obvodu. 

- pan Bc. Tomáš Goesl: 

o také upozornil, že obdržel podnět, že u studánky Čumperky je nahnutý nebo spadlý strom. 

o odpověď předsedajícího: doporučuje strom vyfotit, poslat GPS souřadnice a poté bude řešeno 

s hajným a Lesy České republiky. 

- pan Šmíd: 

o upozorňuje, že je ukládání větví na k tomu určené místo vypsáno pouze na krátkou dobu. 

Rád by požádal o prodloužení uvedené doby. A to vzhledem k tomu, že stromy jsou 

prořezávány v delším období v závislosti na vegetačních poměrech různých dřevin. 

o odpověď předsedajícího:  je možné dobu ukládání větví prodloužit. Informuje však, že nikdo 

nebude sankcionován, když do uvedeného prostoru bude dávat větvě i po skončení 

vypsaného období. Problém je zde s podnikateli a lidmi z okolí, kteří sem vozí celé stromy a 

chovají se neukázněně. Místo, aby využívali štěpkovnu v Křimicích, tak nahází stromy nebo 

neseřezané větve na toto místo. Domnívá se, že by se situace mohla zlepšit, až bude 

realizován projekt Wifi Free, kdy v uvedené lokalitě bude i kamera a místo by bylo 

monitorováno. 

- pan Plíštil: 

o zajímá ho, kdy obvod plánuje realizaci kanalizace v ulici Ke Kovářce 

o odpověď předsedajícího: projekt na splaškovou kanalizaci v uvedené ulici je již připraven. 

Financovat realizaci bude obvod ze svého rozpočtu. Dále zde ještě bude potřeba udělat 

dešťovou kanalizaci, která bude realizována při budování obchvatu města Plzně. Aby nebyl 

prováděn dvakrát zásah do povrchů v ulici Ke Kovářce, budou obě kanalizace (dešťová i 

splašková) realizovány v součinnosti se stavbou obchvatu města Plzně. Není možné 

odhadnout, přesně kdy k realizaci uvedených kanalizací dojde. 

o vyjádřil obavy, že stavba obchvatu se dotkne i ulice Ke Kovářce (budou zde jezdit nákladní 

auta při realizaci stavby) 

o odpověď předsedajícího: stavba obchvatu města Plzně se uvedené komunikace nedotkne. 

Budou realizovány provizorní sjezdy pro nákladní automobily. 

- pan Wočadlo: 

o uvedl, že by navrhoval omezení rychlosti na komunikaci mezi Radčicemi a Křimicemi. 

V poslední době zde došlo ke zhoustnutí dopravy. Mezi značkami s označením konce obce 

Radčice a začátkem obce Křimice (nebo naopak) je možnost jezdit až 90 km/h a je to 

v tomto úseku nebezpečné. Navrhuje omezení rychlosti na 30 km/h (označit dopravní 

značkou). 

o odpověď předsedajícího: pokusíme se zajistit zmírnění dopravy na uvedeném úseku. 

Vyslovuje ale pochybnost k ochotě příslušných institucí snížit rychlost na zmíněných 

komunikacích. Sám by uvítal náměty, jak by mohlo dojít celkově ke zmírnění dopravy 

v Radčicích. 

o doporučuje také zjistit kvalitu akátů (náletů), které jsou kolem jejich bydliště 

o odpověď předsedajícího: potřeba nafotit a poslat i s GPS souřadnicemi do mailu starosty. 

- pan Berger: 

o chtěl by poděkovat za instalaci směrníků na Křimice, které jsou dobře viditelné za 

zhoršených světelných podmínek a pomáhají řidičům 

o vadí mu, že je po Plzni rozděláno příliš mnoho dopravních staveb, které nejsou realizovány 

(obchvat, ulice Studentská, apod.). Kritizuje záměr s přestavbou Rondelu. 
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o oslovil přítomné, že by chtěl znovu požádat o realizaci jeho projektu s vodními nádržemi nad 

Radčicemi. Uvedl, že jednal s Lesy ČR, SVS města Plzně, ÚKR MMP. Nyní je podle něj 

potřeba udělat studii na uvedený nápad, s kterou by pak bylo možné žádat o dotace 

z Evropských fondů. Odhaduje částku na vypracování studie tak na 300 tisíc korun. 

o odpověď předsedajícího: získat dotaci z Evropských fondů není tak jednoduché. Obvod o 

uvedené dotace nemůže žádat, může jen město Plzeň. Předsedající upozornil, že na dlouhou 

prodlevu od nápadu k jeho realizaci a obecnou ochotu města podporovat podobné projekty. 

 

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, byla ukončena 

 

 

      11.   Závěr 

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

v 19:15 hodin. Na závěr přítomné zastupitele informoval, že další zastupitelstvo se bude konat 15. 4. 2020 a 

pokud by zastupitelé měli nějaké neodkladné záležitosti, je možno termín ještě změnit. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 20/001 

4) Zápis z kontrolního výboru 

5) Usnesení ZMO č. 20/002 

 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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

 


