
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 5 – Křimice dne 16.6.2021 
 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

01. Zahájení jednání 

02. Představení územní studie Křimice – lokalita u statku (UKR MMP) 

03. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu 

04. Návrh usnesení č. 23/2021 – rozpočtová opatření č. 04 – 09/2021  

05. Návrh usnesení č. 24/2021 – hřiště Učňovská (návrhy řešení) 

06. Návrh usnesení č. 25/2021 – novela vyhlášky o komunálním odpadu 

07. Návrh usnesení č. 26/2021 – novela vyhlášky o místním poplatku z pobytu 

08. Návrh usnesení č. 27/2021 – návrh na změnu cen jízdného v MHD 

09. Návrh usnesení č. 17/2021 – zpráva finančního výboru ZMO 5                                                        

10. Návrh usnesení č. 18/2021 – zpráva kontrolního výboru ZMO 5 

11. Návrh usnesení č. 19/2021 – informační zpráva starosty MO 5 

12. Různé, diskuse a závěr 

 

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

usnášeníschopné. Viz prezenční listina.  

 

2. Hosté z UKR MMP představili zastupitelům i přítomným občanům „Územní studii Křimice – lokalita u 

statku“. Po představení byla zahájena diskuse. Jako první se přihlásil pan zastupitel Blažek a zeptal se 

pracovníků UKR zda tato studie počítá i s navýšením kapacity křimické MŠ a ZŠ? Odpověď pracovníků 

UKR byla, že studie s tímto nepočítá. Dále se pan zastupitel Blažek vznesl dotaz týkající se změny 

územní studie, když v původním územním plánu bylo v této lokalitě „pouze“ bydlení venkovského typu 

a v současné studii jsou zde nakresleny bytové domy. Pracovníci UKR odpověděly, že bytové domy jsou 

zde zakresleny na přání investora. Do diskuse se přihlásil i pan starosta Mojžíš s dotazem, zda 

předložená studie počítá i s kruhovým objezdem a adekvátním silničním napojením této lokality, 

v současné době totiž stávající komunikace nevyhovuje ani pro současnou zástavbu. Pracovníci UKR 

odpověděli, že studie počítá se stávajícím silničním napojením, pokud by bylo nevyhovující musí jej 

takto označit odbor dopravy MMP a Policie ČR. Do diskuse se přihlásili i přítomní občané z lokality, 

která přímo sousedí s lokalitou u statku a nikdo z těchto občanů nesouhlasí s výstavbou vyšších domů 

než 2 n.p., navrhují, aby na jejich stávající zástavbu RD navazovala opět pouze zástavba RD, nikoli 

bytovými. Dále občané nesouhlasí ani s nedostatečnými odstupy od svých nemovitostí. Občané mají 

také obavu o dostatečnou kapacitu vodovodního řadu, který v současné době nevyhovuje tlakem vody 

ani pro současnou zástavbu. Dle přítomných občanů není za současné doby předložená studie pro ně 

přijatelná, nelze zajistit staveniště, dostatečné zajištění dopravní obsluhy stavby atd. 

     Na základě této diskuse se zastupitelstvo dohodlo, že pan starosta Mojžíš bude na Stavebním úřadu 

MMP požadovat stavební uzávěru uvedené lokality, dokud nebude vyřešena dostatečná silniční kapacita, 

nebude vybudován kruhový objezd na Prvomájové ulici u statku, nebude zajištěna do této lokality MHD, 

dokud nebude navýšena kapacita vodovodního řadu a v neposlední řadě i dostatečná kapacita křimické 

MŠ a ZŠ. Dále bude požadovat, aby byla studie přepracována a na stávající výstavbu RD navazovala 



jedině opět výstavba RD a po celé délce stávající lokality byla navrženy stejné a dostatečné odstupové 

vzdálenosti.     

 

3. Hlasování o programu ZMO 

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

pan Blažek a paní Vítovcová. 

Bylo hlasováno o programu 

Pro: 8 proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

4. Návrh usnesení č. 23/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad rozpočtová opatření č. 

04-09/2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 23/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

5. Návrh usnesení č. 24/2021 

K tomuto bodu se do diskuse přihlásil z řad občanů pan M…..a po zastupitelích požadoval zrušení hřiště 

z důvodů, že obec nedokáže zabránit lítání míčů do zahrad, močení a kálení v okolí hřiště a nedokáže 

zabránit ani hlučení návštěvníků hřiště. Dále pan M….. uvedl, že o podobě hřiště vůbec nebylo s občany 

v okolí diskutováno. Z řad občanů se do diskuze dále přihlásil pan K….., který uvedl, že se jedná o 

pěkné hřiště, ale je potřeba změnit jeho povahu minimálně odstraněním mantinelů a branek. Ze 

zastupitelů reagoval pan Slepička a navrhl kompromis, a to odstranění mantinelů a košů na basketbal. 

Pan starosta Mojžíš se též přiklonil k tomuto navrženému kompromisu a uvedl, že pokud problémy 

nepřestanou i po otevření hřiště v areálu SPŠD tak se nechají odstranit i branky. Dále nebylo připomínek 

a zastupitelstvo schvaluje bez výhrad variantu „B“ návrhu usnesení a odstranění mantinelů a košů na 

basketbal.  

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 24/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0  

 

6. Návrh usnesení č. 25/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem vyhlášky 

o odpadech za podmínky vypuštění bodu č. 6 týkající se odvozu suti pro plzeňské občany do sběrného 

dvora zdarma   

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 25/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

7. Návrh usnesení č. 26/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem nové 

vyhlášky o místním poplatku z pobytu  

  

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 26/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 



 

8. Návrh usnesení č. 27/2021 

V diskusi k tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem o tarifu 

integrované dopravy Plzeňského kraje na území města Plzně 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 27/2021 

Pro: 6 proti: 1 (Vítovcová) zdržel se: 1 (Seifert) 

 

9. Návrh usnesení 28/2021 

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

ZMO 5 ze dne 24.5.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 28/2021 

Pro: 8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

10. Návrh usnesení č. 29/2021 

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

ZMO 5 dne 14.6.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 29/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

11. Návrh usnesení č. 30/2021 

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

MO 5 za období od 14.4.2021 do 16.6.2021 

 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení č. 30/2021 

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

12. Různé, diskuse a závěr 

     Do různého a do diskuze se z přítomných zastupitelů přihlásila paní Vítovcová a zeptala se pana starosty 

Mojžíše, jak dopadlo řešení problému 5. třídy v křimické ZŠ, pan starosta odpověděl, že byly navrženy dvě 

varianty – 1) úprava PC učebny (bylo zavrhnuto jako prostorově nevyhovující 2) vybudování učebny na 

spojovací chodbě mezi SPŠD a internátem (zamítnuto hygienou). Další se přihlásil pan zastupitel Seifert opět 

s dotazem na pana starostu, jak je vyřešena doprava křimických dětí do ZŠ ve Skvrňanech? Pan Mojžíš 

odpověděl, že jedná s panem náměstkem Vozobulem o navýšení kapacity ranních autobusů a dále jedná se 

starostou Vejprnic a s ČSAD o možnosti využití spoje č.66, který jezdí do Skvrňan z Vejprnic přes Křimice.  

Poté už se do diskuse nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil, a tak pan starosta všem popřál pevné zdraví 

a jednání ZMO ukončil. 

Zapsal 21.6.2021       Souhlasí 21.6.2021: 

Mgr. Ladislav Plochý                           Vít Mojžíš 

Ověřil: 

Dušan Blažek                                                          Alena Vítovcová 


