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XXNíže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá
usnesení jsou k dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.
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Informační centrum bude nově provozovat městská organizace Plzeň -TURISMUS
Příspěvková organizace města zaměřená na cestovní ruch má v hlavní činnosti zejména
poskytování informačních služeb, tvorbu a marketing produktů. Na základě dohody s Dominik
centrem, s.r.o, který infocentrum v současné době provozuje, začne od 1. dubna letošního roku
jeho provoz zajišťovat Plzeň-TURISMUS. V informačním centru budou nadále prodávány
vstupenky na kulturní a společenské akce.
V dozorčí radě společnosti Plzeň 2015 zasednou členové zastupitelstva
Městská rada jmenovala novými členy dozorčí rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s., členy
zastupitelstva Miloslavu Šlajsovou, Pavla Rödla, Ilonu Jehličkovou, Janu Bystřickou a Jiřího
Bise.
Byla tak naplněna dohoda klubů Zastupitelstva města Plzně na změnu a doplnění členů
dozorčí rady postavená na principu složení z pěti představitelů politických klubů
zastoupených v Zastupitelstvu města Plzně a jednoho zástupce nenominovaného uvedeným
klíčem (Ing. Erich Beneš).
Jak se vyřizovaly žádosti o informace, stížnosti, petice a podněty v roce 2013
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zák.
č. 106/1999 Sb.) ukládá povinnému subjektu zpracovat a do 1. března zveřejnit výroční
zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona za uplynulý kalendářní
rok.
Výroční zpráva magistrátu za rok 2013 byla vypracována z podkladů vedených v aplikaci
Z-106.
Z celkového počtu 66 žádostí o informaci bylo 55 vyřízeno, 6 odloženo, 3 odmítnuty.
Zpoplatněny byly 4 žádosti, u 2 požadovaná částka nebyla ve lhůtě 60 dnů zaplacena, takže
informace nebyly poskytnuty a žádosti byly odloženy, 2 zpoplatněné žádosti jsou dosud
v řízení. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách
města Plzně.
V jednom případě byla podána stížnost proti výši požadované úhrady. Krajský úřad
Plzeňského kraje doporučil vypracování podrobnější specifikace finanční náročnosti podání
informace.
V jednom případě bylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.
Krajský úřad Plzeňského kraje napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání.
V ústřední evidenci stížností, peticí a podnětů bylo v r. 2013 vedeno celkem 94 (98) podání, z
toho 49 (63) stížností, 10 (7) peticí a 35 (28) podnětů. Čísla v závorkách udávají počty podání
v r. 2012.
Do kompetence MMP nespadalo 1 podání - bylo postoupeno k vyřízení věcně příslušným
orgánům.
Důvodnými bylo vyhodnoceno 5 stížností (13 stížností v r. 2012), částečně důvodnými bylo
vyhodnoceno 8 stížností (8 stížností v r. 2012). U všech těchto stížností byla přijata opatření
k nápravě.
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Areály Cukrovarská a Reodepona chce město zatím pronajímat
Části stávajících areálů Cukrovarská, vymezeného ulicemi Cukrovarská, Černická, Presslova
a řekou Radbuza, a Reodepona, určeného ulicemi Cukrovarská, Hankova, řekou Radbuza a
pozemkem na západní straně, které měly ve správě Plzeňské městské dopravní podniky za

účelem odstavování a udržování autobusů a trolejbusů, chce město do doby přestavby
pronajímat. Objekt stávající trolejbusové haly v areálu Cukrovarská si ponechá ve svém
majetku. Měl by být využíván dopravními podniky jako depozitář historických vozidel
městské veřejné dopravy. Stejně tak zůstanou v platnosti stávající smlouvy na výpůjčku
nemovitého majetku v areálu Reodepna pro Diecézní charitu Plzeň.
Současný stavebně technický stav objektů je rozličný. Nacházejí se tady cenné objekty,
jejichž základní stavební konstrukce jsou v dobrém stavu a předpokládá se jejich využití do
budoucna. Dále zde stojí objekty, které plně odpovídají stáří a faktu, že v posledních letech se
při vědomí blížícího se opuštění areálu do technického zhodnocení a oprav objektů
investovalo méně. Poslední skupinou jsou objekty, jejichž využití je do budoucna nemožné a
jsou navrženy k demolici.
Rovněž stávající plynová kotelna je za hranicí životnosti a po opuštění areálu dopravními
podniky není možné ji dále využívat k vytápění objektů. Případní nájemci tak musí vytápění
svých prostor (pokud budou vytápění potřebovat) zajistit jiným způsobem. Na základě
umístění objektů lze uvažovat o připojení na horkovodní řad, plynové nebo elektrické
vytápění.
Po mnoha desetiletích užívání areálu a zejména odstavných ploch se předpokládá, že došlo ke
kontaminaci zemin od provozních kapalin vozidel. Dalším rizikem je stav vnitroareálové
kanalizace, kde se v úsecích mezi provozy s vysokým znečištěním odpadních vod a čistírnou
odpadních vod mohou vyskytovat poruchy na kanalizaci takové, že v těchto místech může
také dojít ke kontaminaci zemin nebo podzemních vod. Z tohoto důvodu bude provedeno
čištění a monitoring stavu kanalizačního systému tak, aby mohla být určena místa pro
případné diagnostické vrty ke zjištění kontaminace. V rámci zpracování ekologického auditu
pak budou provedeny další vrty ve vytipovaných místech i měření znečištění podzemních vod
tak, aby město Plzeň znalo finanční nároky na potenciální provedení sanací ekologických
zátěží. Pro areál Reodepona byl ekologický audit zpracován v roce 2001.
V definitivním cílovém stavu by mělo být pro území nalezeno jiné funkční využití, což řeší
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracováním „Urbanisticko-architektonické studie
Plzeň, Cukrovarská“ jako podkladu pro nakládání s pozemkem na základě usnesení
zastupitelstva z června 2013. Výsledky studie by měly být předloženy do orgánů města podle
současných předpokladů kolem poloviny roku 2014.
Městská rada schválila v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 uzavření
memoranda s belgickým městem Mons
V roce 2015 budou Evropskými hlavními městy kultury (dále jen EHMK) v České republice
statutární město Plzeň a v Belgii statutární město Mons. Pro naplnění evropského rozměru
tohoto projektu je nezbytné, aby tato dvě města vzájemně spolupracovala a také se
obohacovala. Při jednáních mezi zástupci společnosti Plzeň 2015, o.p.s., a organizací Mons
2015, Capitale européene de la culture, bylo dohodnuto, že bude uzavřeno mezi oběma městy
tzv. Memorandum.
Předmětem Memoranda je vytvoření rámce pro vzájemnou spolupráci při přípravě a
naplňování projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Tato spolupráce se bude rozvíjet
v rámci následujících projektů: „Král Ubu“ – divadelní představení, „Tady a tam“ (prezentace
města Mons ve specifickém prostoru na Světovaru, s níž se současně uskuteční prezentace
Plzně v Monsu), „Ensemble Musiques Nouvelles“ (spolupráce belgických a českých souborů
prezentujících současnou hudbu, do níž patří mj. prezentace děl současných skladatelů
z Belgie i České republiky), dále se spolupráce bude odehrávat v rámci projektu „City
Gate/Café Europa“ (interaktivní platforma umožňující komunikaci mezi městy Mons a Plzeň
a dalšími evropskými městy díky mobilnímu prostoru) a v projektu „V roce 2015 mi bude 20
let“ (dlouhodobá spolupráce mezi Gymnáziem Františka Křižíka v Plzni a Ecole du future ve
městě Mons). Konkretizace podrobnější spolupráce bude dle článku II Memoranda vymezena
v samostatných jednotlivých smlouvách uzavřených mezi společností Plzeň 2015, o.p.s., a

organizací Mons 2015, Capitale européenne de la culture, příp. dodatky k uzavřeným
smlouvám.
Memorandum o spolupráci mezi statutárními městy Plzeň a Mons ve výše uvedeném smyslu,
by mělo být slavnostně podepsáno primátory obou měst při osobní návštěvě primátora města
Plzně ve městě Mons dne 20. 3. 2014.
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30. ledna 2014
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
1. února 2014
 zahraniční pracovní cesta do města Umeå ve Švédsku – slavnostní zahájení projektu
Umeå - EHMK 2014
2. února 2014
 zahraniční pracovní cesta do města Umeå ve Švédsku – slavnostní zahájení projektu
Umeå - EHMK 2014
4. února 2014
 zasedání Správní rady Plzeň 2015, o.p.s.
5. února 2014
 jednání s panem Shuji Kogim, generálním tajemníkem společnosti EU Japan Fest,
o realizaci jednotlivých projektů a aktivit plzeňské části EU Japan Festu v rámci
projektu EHMK Plzeň 2015
 jednání s Ing. Jiřím Čisteckým, vládním zmocněncem pro Česko-bavorskou zemskou
výstavu
6. února 2014
 zasedání Rady města Plzně
 jednání s doc. MUDr. Jiřím Beranem, CSc., přednostou Psychiatrické kliniky FN
Plzeň, a Mgr. Martinem Fojtíčkem, ředitelem o.s. Ledovec, ve věci zřízení Centra
duševního zdraví
7. února 2014
 jednání se zástupci firmy HOCHTIEF CZ a. s.
10. února 2014
 jednání pracovní skupiny pro udělování Čestného stipendia generála George
S. Pattona
 účast na jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 8 - Černice
11. února 2014
 jednání se zástupci 53. oddílu old skautů Šedá střela Plzeň
 tisková konference k zahájení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014
 14. zasedání pracovní skupiny pro organizaci dopravy a parkování v centru města
12. února 2014

 jednání s Ing. Filipem Uhlíkem, ředitelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje, o.p.s.
 jednání s Karlem Řežábkem, pastorem sboru Křesťanského společenství Plzeň
 jednání s Janem Novákem, předsedou Osadního výboru v Plzni – Radobyčicích
 slavnostní zasedání Akademického senátu, Vědecké rady a akademické obce LF UK
v Plzni u příležitosti inaugurace děkana prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
 beseda v Českém rozhlase na téma „Název nového divadla v Plzni“
13. února 2014
 jednání s Leošem Kubovým, předsedou Centra neziskových organizací Plzeňského
kraje
 jednání s doc. ak. mal. Josefem Mišterou, děkanem Fakulty umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni
 přijetí bývalého trenéra FC Viktoria Plzeň Pavla Vrby
14. února 2014
 jednání se zástupci firmy HOCHTIEF CZ a. s.
 ples Nadace 700 let města Plzně
17. února 2014
 mimořádné zasedání Rady města Plzně
 prezentace návrhu nového územního plánu
18. února 2014
 vyhlášení výsledků 2. ročníku otevřené výzvy Pěstuj prostor
20. února 2014
 zasedání Komory statutárních měst SMO ČR v Praze
 vernisáž výstavy „Na okraji davu“ v Západočeské galerii v Plzni
 utkání Evropské ligy UEFA mezi týmy FC Viktoria Plzeň a Šachtar Doněck
21. února 2014
 PechaKucha Night v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
25. února 2014
 přijetí doc. PhDr. Jaroslava Fialy, CSc., u příležitosti jeho 85. narozenin
 12. zasedání Rady projektu EHMK 2015
 zasedání Správní rady Plzeň 2015, o.p.s.
26. února 2014
 pohřeb brigádního generála Miroslava Štandery v katedrále sv. Bartoloměje
27. února 2014
 zasedání Rady města Plzně
 podpis Deklarace mezi Plzeň 2015, o.p.s., a Českým rozhlasem
28. února 2014
 vernisáž výstavy „Mezi nouzí a blahobytem - sociální otázka v Plzni 19. století“
v Západočeském muzeu v Plzni
 ples Divadla J. K. Tyla

1. března 2014
 monitorování shromáždění
 předání klíče od města masopustnímu průvodu
2. března 2014
 slavnostní zahájení festivalu Smetanovské dny
3. března 2014
 vernisáž výstavy „Na počátku bylo ticho“ v Galerii města Plzně
4. března 2014
 přijetí J.E. Paskala Stojcheskiho, velvyslance Republiky Makedonie v ČR
 jednání s Ing. Pavlem Honzíkem, ředitelem České školní inspekce pro Plzeňský kraj
 vernisáž výstavy „Miroslav Zikmund 95“ ve Smetanových sadech
6. března 2014
 jednání s Mgr. Romanem Černíkem, ředitelem JOHAN o.s.
 pracovní oběd se členy Monitorovacího a poradního panelu Evropských hlavních měst
kultury
7. března 2014
 jednání s Ing. Václavem Liškou, CSc., ředitelem Výzkumného a zkušebního ústavu
Plzeň s.r.o.
 jednání se členy Monitorovacího a poradního panelu Evropských hlavních měst
kultury
 jednání se zástupci firmy HOCHTIEF CZ a. s.
10. března 2014
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
11. března 2014
 jednání s Miroslavem Brejchou, ředitelem Konzervatoře Plzeň a s Mgr. Jindřichem
Kolářem, členem České filharmonie
 návštěva novostavby Nového divadla v Jízdecké ulici
12. března 2014
 přijetí p. Jiřího Světlíka při příležitosti jeho 90. narozenin

