
Hledání usnesení orgánů města Plzně 

Úvod 

Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města 

Plzně: 

Zastupitelstva města plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských 

obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO) 

 

Spuštění aplikace 

Aplikace je připravena pro prostředí Internet Exploreru. Pro její ovládání je tedy dostačující 

základní znalost práce s počítačem. Adresa aplikace je: http://usneseni.plzen.eu . Uživatel si 

spustí Internet Explorer a do řádky „adresa“ vyplní http://usneseni.plzen.eu  a stiskne Enter. 

Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka aplikace, ve které se nabídne formulář „Hledání 

usnesení podle vlastností“. Zadejte parametry hledání a klikněte na tlačítko „hledat“. Pod 

formulářem se zobrazí výsledek hledání. Pokud přistupujete z internetu Usnesení Rady 

města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000. Starší usnesení nejsou 

zveřejněna. 

.  

 

 

Parametry pro hledání jsou: 

 Druh usnesení: Rozbalovací menu pro výběr druhu usnesení 

 Obsahuje text: Fultextové hledání v dokumentu usnesení 

 Rok od – do : Rok usnesení čtyřmístné číslo (2011) 

 Číslo usnesení : číslo usnesení 

http://usneseni.plzen.eu/
http://usneseni.plzen.eu/


 Datum konání  Od – Do: Po kliknutí vybrat z kalendáře nebo zapsat ručně 

(27.10.2011) 

 

Výsledky hledání 

Pro zobrazení detailu usnesení stačí kliknout na odkaz Rok/Číslo a bude zobrazen 

dokument. Pokud budete v intranetu (místní síť) zobrazí se originál usnesení většinou ve 

Wordu. Pokud přistupujete z internetu bude wordový dokument převeden do PDF 

s vodotiskem. Pokud je uvedená souvislost, můžete kliknout na odkaz, a dojde k zadání 

parametrů a pokus o vyhledání dotyčného usnesení. 

Řazení  

Výsledky je možné řadit sestupně nebo vzestupně po kliknutí na název sloupce podle 

kterého chci řadit. 

Stránkování 

Dole pod výsledky hledání je zobrazen stránkovník. Můžete se pohybovat dopředu a dozadu 

pomocí šípek. Nebo po zapsání čísla strany a stiskem tlačítka enter přejdete na konkrétní 

stranu. Ze seznamu hodnot je možné vybrat počet záznamů na stránce.  

Upozornění  

V aplikaci nepoužívejte tlačítko zpět. 

 

 

 


