
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 12. 9. 2018 

  
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

 

Program: 

 

     01. Zahájení 

02. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 
03. Návrh usnesení č. 044/2018 – rozpočtové opatření č. 011/2018 

04. Návrh usnesení č. 045/2018 – rozpočtové opatření č. 12/2018 

05. Návrh usnesení č. 046/2018 – návrh revidovaného jednacího řádu ZMO  

06. Návrh usnesení č. 047/2018 – vyjádření k odprodeji pozemku 

07. Návrh usnesení č. 048/2018 –  vyjádření k odprodeji pozemků 

08. Návrh usnesení č. 049/2018 – návrh na změnu Statutu města Plzně v úseku pohřebnictví  

09. Návrh usnesení č. 050/2018 – návrh na změnu Statutu města Plzně ve správě MO 

10. Návrh usnesení č. 051/2018 – návrh na změnu vyhlášky o místním poplatku                                                        

11. Návrh usnesení č. 052/2018 – návrh na změnu vyhlášky o odstraňování komunálního odpadu 

12. Návrh usnesení č. 053/2018 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

13. Návrh usnesení č. 054/2018 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5                                                        

14. Návrh usnesení č. 055/2018 – informační zpráva starosty MO 5 

15. Různé, diskuse a závěr 

 

 

 

1. Zasedání zahájil starosta p. Mojžíš a konstatoval, že ZMO se sešlo v počtu 8 členů a tudíž je 

usnášeníschopné. Ostatní zastupitelé byli omluveni a jeden neomluven, viz prezenční listina. 

 

2.  Hlasování o programu ZMO 

 

ZMO byl výše předložený program schválen všemi přítomnými. Volbou byli určeni ověřovatelé 

zápisu paní Vítovcová a pan Kubíček. 

 

3.  Návrh usnesení č. 044/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje  bez výhrad rozpočtové 

opatření č. 011/2018 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 044/2018 

Pro:          8         proti:          0          zdržel se:         0 

 

4.  Návrh usnesení č. 045/2018  

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtové 

opatření č. 012/2018  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 045/2018 

Pro:         8         proti:          0          zdržel se:         0 

 

 

 



5.  Návrh usnesení č. 046/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad upravený a 

aktualizovaný Jednací řád ZMO Plzeň 5 - Křimice 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 046/2018 

Pro:          8          proti:          0           zdržel se:          0 

 

 

6.  Návrh usnesení č. 047/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  bez výhrad s prodejem 

pozemku p.č. 1097/96 v k.ú. Křimice Společenství vlastníků Žitná č.p. 461, 462, 463, 464. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 047/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

7. Návrh usnesení č. 048/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí  bez výhrad s prodejem 

pozemků p.č. 1439/5, 1439/6, 1440/6, 1440/7, 1441/6, 1442/6, 1443/6, 1443/7, 1444/5, 1444/6, 

1445/5, 1445/6, 1446/5, 1445/7, 1446/6, 1446/7, 1446/8 a 1446/9, vše v k.ú. Křimice společnosti 

Candid group s.r.o. 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 048/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

8. Návrh usnesení č. 049/2018 

 

    V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem úpravy Statutu 

města Plzně na úseku pohřebnictví v předloženém znění 

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 049/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

9. Návrh usnesení č. 050/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem úpravy Statutu 

města Plzně na úseku trvalé správy městských obvodů v předloženém znění 

     

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 050/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

10. Návrh usnesení č. 051/2018 

 

     V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem změny obecně 

závazné vyhlášky města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 051/2018 

    Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 



 

11. Návrh usnesení č. 052/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s návrhem změny obecně 

závazné vyhlášky města Plzně, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  

        

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 052/2018 

Pro:          8         proti:          0          zdržel se:          0 

 

 

12. Návrh usnesení č. 053/2018 

 

       V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu 

finančního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 3. 9. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 053/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

 

13. Návrh usnesení č. 054/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu 

kontrolního výboru ZMO Plzeň 5 – Křimice ze dne 3. 9. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 054/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

   

15. Návrh usnesení č. 055/2018 

 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo tímto bere na vědomí zprávu o 

činnosti starosty MO Plzeň 5 za období od 13. 6. 2018 do 12. 9. 2018 

                               

    Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 055/2018 

    Pro:          8          proti:          0          zdržel se:          0 

 

16. Různé, diskuse a závěr 

 

          Do různého a do diskuse se z přítomných zastupitelů přihlásil pan Fleišman a pochválil 

vedení úřadu a obvodu za povedený a i pro MO finančně dobře připravený koncert Lenky 

Filipové v zámeckém parku. Dále se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil a tak pan 

starosta Mojžíš upozornil na vypínání elektrické energie téměř v celých Křimicích z důvodu 

rušení trafostanice a upozornil, že z toho důvodu bude i uzavřena MŠ. Dále pan starosta vyzval 

přítomné občany k diskuzi.  

 

          Jako první se z řad přítomných občanů do diskuse přihlásil pan Moravec s tím, že zpráva 

z kontrolního výboru ZMO z 18.4.2018 garantovala dohodnuté změny na hřišti v Učňovské ulici. 

Byla garantována změna provozní doby a pouze ta jediná byla splněna, dále bylo garantováno 

vysázení tlumící zeleně a zvýšení sítí, nic z toho nebylo splněno. Dále pan Moravec upozornil na 

stále se opakující hluk z přilehlého altánku, kouření a popíjení alkoholu mládeže z internátu 

SPŠD. 

 

     Reagoval pan starosta Mojžíš, který uvedl, že provozní doba hřiště byla upravené dle přání do 

19:00 hodin a zeleň z důvodu suchého a horkého počasí nemohla být vysázena, sadba je 

dohodnuta na podzim. Dále uvedl, že pokud není dodržována provozní doba hřiště či mládež 



hlučí a popíjí v přilehlém altánku a porušuje nějaká nařízení či předpisy, tak je nutné volat MP 

Plzeň, která je kompetentní k zákroku.    

 

     Dále pan Moravec požadoval další vyjádření ke stavbě hřiště v Učňovské ulici, kdy oficiální 

žádost předal na ÚMO Plzeň 5 dne 2.7.2018. Odpověď obdržel 4.9.2018 s tím, že byla přiznána 

zvětšená plocha hřiště vůči katastrální mapě. Jak tedy bude úřad dále postupovat? 

 

     Na toto reagoval pan Kasal ze stavebního úřadu ÚMO Plzeň 5, který uvedl, že odpověď byla 

zřejmě špatně pochopena, protože dle katastru je plocha hřiště 391 m² a skutečná současná 

plocha je  369 m². 

 

     Další dotaz pana Moravce směřoval k problematice šrotiště pana Sudy. Uvedl, že společně 

s dalšími obyvateli lokality požádali o vyjádření MD ČR, které celou věc vrátilo zpět do roku 

2006 a zrušilo veškerá následná rozhodnutí. Bohužel však občané nemají na Drážním úřadě 

žádnou podporu místního ZMO. Do 30.9.2018 je možné podat připomínky k územnímu plánu, 

jaké tedy ZMO zaujme stanovisko? 

 

     Odpověděla paní zastupitelka Vítovcová, která uvedla, že ZMO zaslalo na Drážní úřad své 

vyjádření, kterému předcházelo osobní šetření. Ve vyjádření ZMO je jasně uvedena podpora 

místních obyvatel. Na Drážním úřadě paní Radovou bylo sděleno, že MO není účastníkem řízení 

a jeho vyjádření vůbec nemusí býti bráno v potaz. 

 

     Z odpovědí se pan Moravec nesmířil a uvedl, že uvedenou věc budou napadat až ke 

kasačnímu soudu i z důvodu, že vůbec nejsou Drážním úřadem přizváni jako účastníci k řízení. 

 

     Dále pan Moravec upozornil na nebezpečné jízdy pana Václava Cubra s pracovním 

nakladačem po Křimicích. Domnívá se, že tento stroj, který nemá RZ nemá vůbec jezdit po 

veřejných pozemních komunikacích, již se také stalo, že stroj neubrzdil a ve slepé části 

Učňovské ulice zničil zábradlí a zeleň, nechce ani domyslet co by se stalo, pokud by stroj 

zastavil až před školou, kde se stále pohybují děti. 

 

     Odpověděl pan Plochý, který uvedl, že zjistí, zda se uvedený nakladač může pohybovat po 

veřejných komunikacích a po domluvě s PČR bude připraveno opatření. 

 

     Další z řad občanů se do diskuse přihlásil pan Skalický, který se chtěl informovat na 

problematiku nefunkční kanalizace na Křimickém náměstí, která po zaslepení přepadu při 

větších deštích zaplavuje celé náměstí a sklepy přilehlých domů. 

 

     Odpověděl pan starosta Mojžíš, který uvedl, že po dlouhých tahanicích s plzeňskou vodárnou, 

byla konečně chyba vodárny přiznána a v nejbližší době by mělo dojít k nápravě a znovu 

zprovoznění přepadové kanalizace.  

 

     Pan Skalický odpověděl, že doufá, že problémem se zabývali odborníci a že přepad je pouze 

pojistka, ale je potřeba zajistit aby byl stejný odtok jako přítok, jinak budou sklepy stále 

zatápěny. Přesto poděkoval a uvedl, že doufá, že přepad bude obnoven co nejdříve. 

 

     Do diskuse k problematice kanalizace se ještě přihlásil pan zastupitel Fleišman, který požádal, 

že by chtěl být přítomen při zmíněné opravě, protože si myslí, že před lety, kdy probíhala 

rekonstrukce tak někdo stavbu ošidil, když do komory ústí dvě v průměru 30 cm roury a 

vyúsťuje pouze 1 30 cm. Pokud se však přepadová kanalizace propojí se starou kanalizací tak 

opět bude docházet k úhynu ryb v řece a sádkách, protože tato kanalizace ústí do řeky. 

 

     Pan starosta panu Fleišmanovi přislíbil včasné informování o zahájení oprav. 

 



Dále se do diskuse již nikdo další nepřihlásil a tak pan starosta všem poděkoval za pomoc při 

akcích Křimického kulturního léta a ukončil jednání ZMO.  

 

Na závěr popřál všem přítomným krásné a pohodové babí léto.  

 

 

 

 

 

Zapsal 19.9.2018:                                                                                      souhlasí:  

 

 

 

Mgr. Ladislav Plochý                                                                                                      Vít Mojžíš 

 

 

 

Ověřil: 

 

 

 

Libor Kubíček                                                                                                        Alena Vítovcová 


