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Jednání Rady města Plzně

Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá usnesení jsou k
dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.
18. 12. 2014
Služba Senior expres odbaví více zákazníků
Roční výkon na zajištění přepravy seniorů a těžce zdravotně postižených občanů se pro příští rok zvýší
z původně plánovaných 16 tisíc kilometrů na 85 tisíc. Umožní to schválení dodatku ke Smlouvě o
zajištění přepravy seniorů a těžce zdravotně postižených občanů, kterou uzavřelo město s Plzeňskými
městskými dopravními podniky. Kromě toho budou dopravu zajišťovat místo jednoho vozu dva.
První půlrok provozu (duben-září 2014) překvapil především enormním zájmem o službu Senior
expres, který již v prvním měsíci překonal původní předpoklad ujetých km, a nadále se zvyšoval v
průběhu května i června. Smlouva počítala s hodnotou zhruba 1 333 km/měsíc.
Provoz Senior expresu i během prázdnin překonával veškerá očekávání a počet ujetých kilometrů za
měsíc osciloval kolem hodnoty 3 400 km, což je 2,5x více, než bylo plánováno. Zároveň se zvýšil
počet stížností neuspokojených zákazníků, kteří byli z kapacitních důvodů odmítáni. V měsíci září
bylo ujeto 4 027 km. PMPD a.s. zahájily monitorování počtu odmítnutých klientů a sledování počtu
stornovaných jízd v den plánovaného uskutečnění. V měsíci září bylo přepraveno 293 klientů,
odmítnuto z důvodu obsazení služby celkem 145 klientů a svou jízdu zrušilo 20 klientů. Začátkem
měsíce listopadu bylo zakoupeno nové vozidlo Volkswagen Caddy určené pro službu Senior expres.
Je pro uživatele komfortnější, a to zejména díky prostornějšímu interiéru a vyšší poloze sedadel ve
voze, které zjednoduší uživatelům služby nástup a výstup.
Ostatní přeprava je provozována v předpokládaném rozsahu, pokračující spolupráce s CPTS Zbůch je
příslibem pro zvýšení nepravidelné dopravy do tohoto centra pobytových terénních sociálních služeb.
V průběhu měsíce srpna a září 2014 byly zakoupeny dva nové minibusy, které zajišťují svoz dětí do
škol pro školní rok 2014/2015. Vzhledem k rozšíření vozového parku bylo umožněno zvýšení počtu
přepravovaných dětí a tato kapacita byla s dotčenými školami a rodiči dětí komunikována tak, aby
vozidla od zahájení školního roku jezdila maximálně vytížená.
Dva plzeňské Loosovy interiéry by mohly získat označení Evropské dědictví
Příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS podá přihlášku na zapsání dvou Loosových interiérů v
Bendově 10 a Klatovské 12 do národní nominace na označení „Evropské dědictví“. Označení je
součástí nového komunitárního programu Evropské unie „Kreativní Evropa/Creative Europe“ (2014 –
2020), kdy označení Evropské dědictví bude udělováno významným pamětihodnostem hmotného
i nehmotného evropského kulturního dědictví, které jsou symbolem evropské integrace, společných
vzorů a historie.
Nominace pamětihodností bude uskutečňována na základě národního předvýběru, který může každý
členský stát (v České republice prostřednictvím Ministerstva kultury) provést jednou za dva roky.
Přihláška ani případný zisk označení negenenerují žádné zvýšené nároky na rozpočet. Získání
označení Evropské dědictví je prestižní záležitostí umožňující především lepší propagaci
pamětihodnosti v rámci EU.
Interiéry Adolfa Loose v Plzni představují z hlediska evropské integrace významnou hodnotu, a to
nejen z pohledu osobnosti a díla světoznámého architekta. Prostřednictvím pohnutých osudů jejich
majitelů připomínají jednu z nejtragičtějších událostí novodobých dějin, která se týká celé Evropy,
holocaustu. Soukromé příběhy rodin spojené s jednotlivými byty mají značnou vypovídací hodnotu, a
díky tomu jsou snáze pochopitelné i pro mladou generaci.
Zpřístupnění Loosových interiérů je jedním z důležitých bodů projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015, proto Plzeň - TURISMUS využívá této příležitosti k podání přihlášky do národní
nominace právě v tomto období do konce roku 2014.
Mateřská škola ve Žlutické ulici zvyšuje kapacitu dětí z 241 na 269
7. mateřská škola rozšiřuje své odloučené pracoviště na adrese Žlutická 2 o jednu třídu mateřské školy
z důvodu vysokého počtu žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Na základě této skutečnosti požádala ředitelka školy o zvýšení kapacity z 241 na 269 dětí a zvýšení
kapacity školní jídelny - výdejny z 90 na 121 stravovaných s účinností od 1. 1. 2015.
91. mateřská škola má zřízeno odloučené pracoviště v prostorách 34. základní školy Plzeň, Gerská 32,
příspěvkové organizace, na dobu určitou, tj. do 30. 6. 2015. Z důvodu ukončení smluv o pronájmu
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prostor, a tím i možnosti poskytování předškolního vzdělávání a souvisejícího stravování, požádala
ředitelka 91. MŠ o zrušení odloučeného pracoviště a snížení nejvyššího povoleného počtu z 200 na
150 dětí s účinností od 1. 9. 2015 a zároveň o zrušení odloučeného pracoviště školní jídelny - výdejny
a snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v 91. mateřské škole v Jesenické 11 odloučeného
pracoviště školní jídelny – výdejny se sídlem Gerská 32 z 50 na 0 stravovaných od 1. 9. 2015.
15. 1. 2015
Za první tři hodiny stání na Rychtářce se bude pět korun platit až do konce dubna 2015
Podruhé prodlužuje městská rada dobu pro zlevněnou sazbu placeného stání v parkovacím domě
Rychtářka. Za první tři hodiny (nebo část této čerpané doby) budou platit řidiči pět korun až do 30.
dubna 2015. Termín souvisí s ukončením rekonstrukce komunikací a tramvajových tratí v historickém
jádru.
Nová Plzeňská karta bude zdarma pro děti do 15 let a osoby, které pobírají starobní nebo
invalidní důchod
Rada města rozhodla, že občanům (plzeňským i mimoplzeňským), kteří patří do níže vyjmenovaných
sociálních skupin a dlouhodobě, tj. minimálně celoročně používají pro pohyb na území Plzně
městskou veřejnou dopravu dotovanou formou finanční kompenzace z rozpočtu města, poskytne slevu
při pořízení nové Plzeňské karty poté, co uplyne doba její garantované životnosti, tedy po uplynutí
sedmi (karty vydané v období 2004 - 04/2011), respektive pěti let (karty vydané v období 05/2011 12/2013).
Sleva je na základě rozhodnutí Rady města Plzně poskytnuta dvěma sociálním skupinám, a to dětem
do 15 let a osobám, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. K
tomuto rozhodnutí vedly městskou radu dva důvody. Sociální potřebnost, kdy cílovými skupinami
jsou děti a důchodci. Druhým důvodem je ochrana životního prostředí, přičemž zvýhodněné skupiny
celý rok využívají služeb veřejné městské dopravy, kterou město ročně dotuje částkou zhruba 800
milionů korun.
Rada města Plzně rovněž zvážila finanční možnosti a zvolila takový rozsah slev a takové cílové
skupiny občanů, pro které schválený městský rozpočet na rok 2015 umožňuje poskytnout 100% slevu
při pořízení nové Plzeňské karty (v případě, že již uplynula doba garantované životnosti předchozí
Plzeňské karty tj. po uplynutí 7, respektive 5 let).
Plzeň se letos bude v italské Cervii prezentovat jako Evropské hlavní město kultury
Podesáté se Plzeň zúčastní výstavy zahradních expozic na veřejných plochách italského města Cervie.
Účast chápe jako jednu z forem prezentace města v zahraničí. Výstava je přehlídkou umění zahradníků
z různých měst Evropy s příležitostí porovnat přístup k úpravě veřejných prostor, použití různých
technologií a prvků zahradnického uspořádání. Vzhledem k poloze Cervie se jedná rovněž o propagaci
v oblasti turismu. Návrh expozice vypracují zaměstnanci Správy veřejného statku města Plzně v duchu
hlavní myšlenky projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 „Otevři si Plzeň!“ Slavnostní
otevření se uskuteční v sobotu 30. května 2015.
Lokalita Plac má svoji pracovní skupinu
Město zřídilo pracovní skupinu pro lokalitu Plac ve vnitrobloku ulic Plachého a Korandovy. V
letošním roce získalo prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP dotaci
Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2014 na projekt „Asistent prevence
kriminality“ (APK). Ten je ve spolupráci s městskou policií realizován od července loňského roku. Na
pozici asistenta prevence kriminality byly na základě výběrového řízení vybrány dvě ženy Renata
Tišerová a Monika Kotlárová. Působí v rámci městské policie pod vedením mentora, na jehož pozici
byl jmenován Karel Mach. Činnost asistentek je zaměřena převážně na lokalitu Plac. Cílem projektu je
zejména zlepšení podmínek pro občanské soužití obyvatel této lokality a lidí v okolí, dohled nad
dodržováním veřejného pořádku, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel lokality, ale také řešení
problematiky záškoláctví. Za tímto účelem byla navázána spolupráce se 16. ZŠ a MŠ a ZŠ Podmostní,
kam dochází vyšší procento dětí z uvedené lokality. Asistentkám se během svého působení podařilo
navázat kontakt se všemi obyvateli vnitrobloku. Jedním z častých problémů, který je sužoval, byl
pohyb cizích osob závislých na drogách a lidí bez domova a jejich neoprávněné vnikání do volných
bytů, zejména ve večerních a nočních hodinách. Aby došlo ke komplexnímu řešení problémů obyvatel
lokality Plac a přilehlého okolí bylo z iniciativy mentora a koordinátorky projektu Andrey Gregorové
navrženo zřídit pracovní skupinu. Jedná se o úzkou pracovní skupinu v následujícím složení: manažer
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prevence kriminality, mentor APK, asistentky prevence kriminality, zástupce OSPOD MO Plzeň 3,
Obytné zóny Sylván, PČR, NNO – Ulice-Agentura sociální práce, Společnost Tady a Teď, o.p.s.,
zástupci ZŠ Podmostní a 16. ZŠ a MŠ. Členové pracovní skupiny se podílí jednak na řešení problémů
obyvatel dané lokality a podle potřeb rozvíjí také činnost asistentek. Pracovní skupina se schází pod
vedením koordinátorky projektu „Asistent prevence kriminality“ Andrey Gregorové jednou za 14 dnů,
urgentní případy jsou řešeny okamžitě přes vybrané kontaktní osoby.
Vzhledem k tomu, že se projekt v Plzni postupně osvědčuje, bude předložena žádost o dotaci z
Ministerstva vnitra na projekt „Asistent prevence kriminality“ také v rámci Programu prevence
kriminality 2015. V souvislosti s danou lokalitou budou v rámci Programu prevence kriminality 2015
předloženy další dva navazující projekty, a to Bezpečná lokalita Plac a Domovník – preventista na
Place. Pracovní skupina je zřízena na dobu určitou do 31. 12. 2015. V případě ukončení projektu APK
bude zároveň ukončena činnost pracovní skupiny.
Komise rady mají své nové členy
Městská rada v souladu s § 102 odst. (2) písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění zřídila tyto komise Rady města Plzně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Komise pro nakládání s majetkem města RMP (zřízena usn. RMP č. 1252/14).
Komise finanční RMP.
Komise životního prostředí RMP.
Komise kultury RMP.
Komise pro prezentaci města a cestovní ruch RMP.
Komise pro výchovu a vzdělávání RMP.
Komise pro sport a mládež RMP.
Komise pro sociální věci a zdraví občanů RMP.
Komise pro koncepci a rozvoj města RMP.
Komise právní a pro Statut města Plzně RMP.
Komise pro dopravu RMP.
Komise pro bezpečnost RMP.
Komise protidrogová a prevence kriminality RMP.
Komise pro integraci etnických menšin a cizinců RMP.
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti RMP.
Komise bytová RMP.

Zároveň městská rada stanovila maximální počet členů jednotlivých komisí ve stávajícím volebním
období 2014 – 2018 na 13 osob včetně předsedy. Každá komise má svého tajemníka, který je
zaměstnancem magistrátu, není členem komise a je jmenován a odvoláván tajemnicí úřadu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12. prosince 2014
▪ 17. Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad
15. prosince 2014
▪ Setkání s veliteli SDH
16. prosince 2014
▪ Otevření nových pavilonů ZOO
▪ Shromáždění zástupců DSO Povodí Berounky
17. prosince 2014
▪ Setkání s OHK Plzeňsko
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19. prosince 2014
▪ 8. Andělský slet, tradiční slavnostní poděkování primátora města Plzně dobrovolníkům a
pracovníkům v sociální oblasti
6. ledna 2015
▪ Setkání s Mons. Radkovským, biskupem plzeňským
7. ledna 2015
▪ Koordinační schůzka štábu v souvislosti se zahájením EHMK
▪ Zasedání Regionální stálé konference pro území PK
8. ledna 2015
▪ Zasedání čestného předsednictva Her VII. Letní olympiády dětí
9. ledna 2015
▪ Informativní schůzka s ředitelem Povodí Vltavy, Závod Berounka Ing. Miloňem Kučerou
▪ Informativní schůzka s ředitelem ŘSD pobočka Plzeň Ing. Zdeňkem Kuťákem
13. ledna 2015
▪ Setkání s předsedy Bezpečnostních rad PK
▪ Jednání s představiteli společnosti Amadeus
14. ledna 2015
▪ Generální koordinační porada ke stavu zahájení EHMK 2015 včetně jednání s PČR, MP,OKŘ.
17. - 18. ledna 2015
▪ Aktivity spojené se zahájením EHMK 2015
19. ledna 2015
▪ Schůzka s děkanem fakulty strojní Milanem Edlem
20. ledna 2015
▪ Předání nové techniky HZS Plzeňského kraje
▪ Schůzka s představiteli právovárečníků
21. ledna 2015
▪ Jednání zástupců metropolitních oblastí v Brně – problematika nastavení programovacího
období 2014+
23. – 25. ledna 2015
▪ Zahraniční služební cesta – zahájení EHMK 2015 Mons
27. ledna 2015
▪ Informativní schůzka s prezidentem METROSTAVU Jiřím Bělohlavem
28. ledna 2015
▪ Poděkování bezpečnostním složkám města
▪ Schůzka s Mattijsem Maussenem, expertem pro EHMK
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Náměstek primátora, Mgr. Pavel Šindelář, jako pověřený zástupce statutárního města Plzeň,
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 591/14, ze dne 6. 11. 2014 v platné m zně ní,
vydal v termínu od 11. prosince 2014 vyjádření, ve kterých je město Plzeň účastníkem územního
řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezidence Lábkova na pozemku parc. č. 2176/270, … v k. ú. Skvrňany
Polyfunkční dům, Plzeň, Šumavská ulice na pozemcích parc. č. 5314/1…v k. ú. Plzeň
Parcela pro založení budoucí obytné zóny "Plzeň, Výslunní - jih" na pozemcích v k. ú. Litice u
Plzně
Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta v k. ú. Doubravka
Parkoviště a víceúčelové hřiště Manětínská ulice v k. ú. Bolevec
Revitalizace návsi Lhota u Dobřan v k. ú. Lhota u Dobřan
Vrtaná studna na pozemku parc. č. 2166/16 v k. ú. Litice u Plzně
Obnova vodovodu a přípojek, Politických vězňů Plzeň v k. ú. Plzeň
Výstavba 4 RD v k. ú. Koterov
2 vrtané studny - náhradní vodní zdroj pro Parkhotel Plzeň v k. ú. Plzeň
Vrtaná studna - náhradní zdroj vody pro Masokombinát Plzeň v k. ú. Skvrňany
Polyfunkční dům v ulici Na Roudné - "U Sokolovny" na pozemcích parc. č. 11524…v k. ú.
Plzeň
Obchodně skladovací areál - Plzeň-Písecká ul. v k. ú. Bručná
Chodník a úprava komunikace v Malesicích v ul. Ke Kostelu v k. ú. Malesice
Napojení závlah na Mikulášském náměstí na alternativní zdroj vody - studna na pozemcích
parc. č. 1208/1...v k. ú. Plzeň
Vrtaná studna na pozemku parc. č. 499/6 v k. ú. Malesice
Vodovod v ulici K Losiné, Plzeň na pozemcích parc. č. 1923/1…v k. ú. Černice
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