Protokol o kontrole relevantnosti údajů o osobách, které podepsaly „Žádost Zastupitelstvu města
Plzně o přijetí usnesení vyhlášky regulující hazard na území města Plzně“, která byla doručena na
Magistrát města Plzně dne 9. 4. 2014
Počet občanů města Plzně (státní občan ČR s trvalým pobytem v Plzni)
ke dni 1. 1. 2014
Potřebný počet 0,5 % občanů obce pro projednání žádosti v režimu věty za
středníkem § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
Úspěšným ztotožněním dodaných údajů s evidencí obyvatel prošlo

158 212 osob
792 osob
786 záznamů

Kontrole bylo podrobeno 906 záznamů, které byly identifikovány na dodaných podpisových arších.
Zbývajících 120 záznamů nebylo možné uznat za platné z důvodů:
-

10x záznam osoby mající uveden trvalý pobyt mimo Plzeň
4x duplicita osoby stejného jména a příjmení, aniž by na stejné adrese měly pobyt dvě
takové osoby
46x údaje ani dle kombinace pouze dvou dodaných údajů nebyly s nikým v evidenci
ztotožněny
60x údaj dle kombinace dvou údajů byl identifikován ovšem v třetím údaji byl zásadní
rozdíl (např. jméno a příjmení bylo evidenci známo ovšem adresa pobytu byla zcela
odlišná)

Kontrolou byly naopak propuštěny i neúplné záznamy a záznamy s chybou v psaní (např. J. místo
Jiřina apod.)
Výsledek kontroly:
Ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění doslova
uvádí: „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v
oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána
nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o
působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.“
Podpisové archy neobsahují dostatečný počet identifikovatelných záznamů oprávněných osob obce
pro projednání žádosti v režimu věty za středníkem § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění.
Tato skutečnost ve vztahu k výše uvedenému zákonnému ustanovení pouze eliminuje jeho
část za středníkem, tj. žádost nemusí být na zasedání Zastupitelstva města Plzně projednána
nejpozději do 90 dnů – tedy postačí, pokud se v ZmP projedná v blíže neurčeném termínu.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh usnesení byl již připraven a zařazen na program zasedání
ZmP, nedostatek podpory podpisů nebrání ani nevylučuje jeho projednání právě na tomto zasedání
ZmP.

V Plzni, dne 17. dubna 2014

Bc. Roman Matoušek, vedoucí OSČ MMP

