Město Přeštice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2015

Rada města Přeštice schválila výroční zprávu za rok 2015 usnesením
č. 383/2016 ze dne 6. června 2016.

Městský úřad
Organizační struktura platná od 1. 1. 2014 zůstala pro městský úřad zachována i v roce 2015.
Od 1. ledna byla obsazena funkce interního auditora, který v roce 2005 zpracoval nejprve na
zadání rady města personálně procesní audit úřadu a poté kromě dalších úkolů v oblasti
auditu spolupracoval s finančním odborem při kontrolách subjektů - příjemců dotací od
města Přeštice. K organizační změně došlo až v závěru roku 2015, kdy bylo v odboru výstavby
a územního plánování zřízeno oddělení stavebního úřadu, jehož vedením byla pověřena
dosavadní vedoucí odboru. Na místo vedoucího odboru bylo vypsáno výběrové řízení,
do kterého se přihlásil jediný uchazeč, který splňoval stanovené požadavky. Pracovní
smlouva s novým vedoucím Ing. Jiřím Mužíkem byla podepsána s platností od 1. 12. 2015.
Ke dni 3. 12. 2015 byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru s dosavadní vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na uvolněnou funkci bylo provedeno výběrové řízení,
s účinností od 8. 12. 2015 byla radou města jmenována vedoucí odboru Mgr. Lucie Faiglová.
Ke dni 31. 12. 2015 rezignovala na svoji funkci dosavadní tajemnice Eva Česáková.
Po provedeném výběrovém řízení a udělení souhlasu ředitele Krajského úřadu Plzeňského
kraje byl starostou města jmenován nový tajemník Bc. Ondřej Kokoška s účinností
od 1. 1. 2016.
Městský úřad pokračoval v zajištění projektu Zdravé město Přeštice,
kdy se již osmým rokem podařilo splnit podmínky kategorie „C“
Místní agendy 21. Hodnotící zpráva o činnosti, kampaních a aktivitách
města v projektu Místní agenda 21 v roce 2015 je součástí této
výroční zprávy. Součástí hodnotící zprávy jsou i výsledky veřejného
fóra a následné ankety provedené mezi občany na téma „10
největších
problémů
města“
i
zprávy
o kampaních – v roce 2015 se město připojilo v dubnu ke Dni Země a
v září k Evropskému dni mobility a Evropskému dni bez aut.
Městský úřad svolal v roce 2015 čtyři porady starostů obcí správního obvodu obce
s rozšířenou působností, na kterých se řešily aktuální problémy veřejné správy v samostatné
i přenesené působnosti, prostor dostali i zástupci územního pracoviště odboru dozoru
a kontroly ministerstva vnitra v Plzni.
Městský úřad v roce 2015 opět obhájil certifikaci podle normy ISO
9001:2008 u švýcarské certifikační autority SGS Société Générale de
Surveillance SA Systems &Services Certification, Zurich.
Rovněž systém hodnocení zaměstnanců zařazených do městského
úřadu pokračoval v rámci udržitelnosti výsledků projektu „Rozvoj
řízení lidských zdrojů v MÚ Přeštice“ spolufinancovaného v roce
2011 z prostředků EU z operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost po celý rok. V roce 2015 proběhla kontrola využití finančních prostředků z této
dotace pracovníky Finančního ředitelství v Plzni, která zjistila jen drobné nedostatky.

Úředníci městského úřadu se i v roce 2015 podíleli na vzdělávání studentů středních, vyšších
odborných i vysokých škol v rámci odborných praxí. Pokračovala i spolupráce s úřadem práce
v programu veřejně prospěšných prací, ve kterém město vytvořilo několik pracovních
příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Finanční odbor

Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Dochází ke
změně sazeb daně. Základní sazba daně 21% zůstává beze změny, snížená sazba daně
z přidané hodnoty se rozděluje na první sníženou sazbu daně a druhou sníženou sazbu daně.
První sníženou sazbou daně je sazba daně 15%, druhá snížená sazba daně je 10%. Počátkem
roku 2015 tedy proběhlo v ekonomickém systému Radnice spol. VERA nastavení těchto
sazeb DPH pro účetnictví.
Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva financí č. 312/2014 Sb., o podmínkách
sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Vybrané účetní
jednotky, které plní roli spravující jednotky dílčího konsolidačního celku obec, bez ohledu
na počet obyvatel, mají povinnost zpracovat Seznam účetních jednotek. Povinností obcí
je uvést všechny organizace a společnosti, u kterých obec plní funkci zřizovatele nebo
zakladatele či má jiná majetková práva. Termín pro odeslání vyplněného seznamu dle stavu
k 31. 12. 2015 byl stanoven nejpozději do 15. ledna 2016. Za město Přeštice byl seznam
odeslán 8. 1. 2016.
2. 9. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci referent společné státní správy
a samosprávy – vymáhání daňových nedoplatků. Výběrové řízení vyhrála paní Jana Křenková,
která nastoupila do funkce dne 1. 12. 2015. Po paní Křenkové byla celá správa místních
poplatků, včetně místního poplatku za komunální odpad, svěřena do pracovní náplně paní
Evy Kuběnové, správu hřbitova ke své práci v podatelně a výpravně převzala paní Marta
Kůsová-Šimková.
V průběhu celého roku zajišťoval finanční odbor vedení kompletní účetní, rozpočtové
a majetkové agendy včetně vedení 2 pokladen městského úřadu v ekonomickém systému
Radnice spol. VERA a vedení mzdové agendy v IS Perm spol. Kvasar. Celkem účetní
zpracovaly 2 739 přijatých faktur, 640 vydaných faktur, 9 391 dokladů v příjmových
pokladnách a 990 dokladů ve výdajových pokladnách.
Město Přeštice hospodařilo z počátku roku 2015 podle pravidel rozpočtového provizoria.
Rozpočet na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Přeštice dne 19. 2. 2015,
usnesením č. B/8. V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 22 rozpočtových opatření.

Rozpočet města Přeštice na rok 2015 po 22. rozpočtovém opatření

Příjmy

Příjmy celkem

Schválená částka
97 986 000,00
49 573 596,91
10 080 000,00
23 660 672,58
950 000,00
182 250 269,49

Po úpravách
96 674 992,94
52 524 248,50
9 832 212,00
29 844 989,70
15 387 274,18
204 263 717,32

Výdaje
Běžné výdaje - město
Běžné výdaje - organizační složky
Běžné výdaje - zastupitelstvo a vnitřní správa
Běžné výdaje město - celkem
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní v.
Běžné výdaje - dotace spolkům
Běžné výdaje organizace - celkem
Běžné výdaje - splátky úroků
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje - město
Kapitálové výdaje - organizační složky
Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a vnitřní správa
Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace
Kapitálové výdaje - dotace spolkům
Kapitálové výdaje - celkem
Převody vlastním fondům (záv. ukaz. = sociální fond)
Výdaje celkem
Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)

Schválená částka
51 913 916,13
10 064 250,00
52 686 180,59
114 664 346,72
16 590 000,00
6 985 000,00
2 000 000,00
25 575 000,00
500 000,00
140 739 346,72
44 092 621,00
130 000,00
463 000,00
1 650 000,00
0,00
46 335 621,00
950 000,00
188 024 967,72
-5 774 698,23

Po úpravách
41 748 512,98
9 807 528,91
51 166 866,16
102 722 908,05
16 590 000,00
7 207 352,35
1 917 208,00
25 714 560,35
230 088,37
128 667 556,77
27 465 555,01
119 971,00
4 093 499,85
3 257 888,13
198 500,00
35 135 413,99
15 387 274,18
179 190 244,94
25 073 472,38

Financování

Schválená částka
-5 981 608,00
0,00
-5 981 608,00

Po úpravách
-6 033 713,34
0,00
-6 033 713,34

-11 756 306,23

19 039 759,04

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Dotace z vlastních fondů (záv. ukaz. = soc. fond)

Splátky úvěrů
Přijaté úvěry
Financování celkem
Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)

V listopadu zahájil odbor přípravu na roční účetní závěrku. Byla zpracována vnitřní směrnice
č. 19/2015 k provedení roční účetní závěrky, ve které byl zpracován časový harmonogram
účetní závěrky za rok 2015. Tato směrnice byla vydána tajemnicí města Přeštice dne 2. 11.
2015. Souběžně jsme začaly připravovat plán inventur majetku a závazků města Přeštice v
roce 2015. Fyzická inventura dlouhodobého majetku v členění podle druhu majetku (hmotný
a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný
hmotný majetek evidovaný v podrozvahové evidenci), zásob a OE byla provedena k 31. 12.
2015. Plán inventur pro rok 2015 byl schválen starostou města Přeštice dne 6. 11. 2015.

Odbor investic a majetku
V roce 2015 sekce regionálního rozvoje spolu s vedením města Přeštice v samostatné
působnosti realizovala, pokračovala v realizaci nebo rozpracovala tyto akce:
Oprava areálu KČT
Předmětem akce byla oprava staré loděnice a celého areálu KČT u řeky Úhlavy tak, aby se
v Přešticích vytvořilo příjemné místo pro relaxaci u vody a pro bruslení v zimě. Ing.arch. Petr
Šneberk vypracoval v roce 2013 projektovou dokumentaci pro stavební povolení
a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pod názvem „Návrh opravy areálu KČT
a loděnice, Přeštice“. V roce 2013 byla realizována I. etapa projektu – úprava břehu.
Jako druhá etapa proběhla „Rekonstrukce loděnice a výstavba ČOV“, která byla vysoutěžena
veřejnou zakázkou v ceně 9.185.376,- Kč bez DPH. Firma TAZATA spol. s r.o. započala
s pracemi v říjnu 2014a stavbu včetně navíc objednaného chodníku podél loděnice
a vydlážděného prostoru před kioskems občerstvením dokončila v srpnu r. 2015. Dne
24.srpna proběhla kolaudace a v sobotu 29.srpna 2015 se konalo slavnostní otevření nové
loděnice za účasti široké veřejnosti, vedení města, TJ Přeštice, představitelů vodáckého
sportu z PK i Prahy, modelářů a hlavně přeštických starých i mladých vodáků. Loděnice
posloužila v letošní zimě při bruslení jako ohřívárna a rovněž její kiosek zásoboval bruslící
veřejnost čajem, párky v rohlíku apod.

Rekonstruovaná loděnice – „KČT“

Hřiště na KČT se v zimě opět proměnilo v plochu pro rekreační bruslení

Oprava areálu bude pokračovat i v roce 2016, kdy by měla být realizována úprava
sportovních ploch, zpevnění některých ploch, oprava oplocení, atp.

Rekonstrukce ulice Komenského s podporou ROP
Projekt, vypracovaný v r.2008, řešil nevyhovující stav povrchů místní komunikace
Komenského.
Ve veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení v říjnu 2014 zvítězila firma SILNICE Chmelíř
s.r.o., IČ: 27977951, s cenou za dílo 7.821.555,-Kč včetně DPH. Stavební akce proběhla od
března do května v roce 2015 a zahrnovala rekonstrukci vodovodního řadu a vodovodních
přípojek, rekonstrukci kanalizačních přípojek, vybudování veřejného osvětlení, rekonstrukci
tělesa komunikace včetně sanace podloží, vymezení parkovacích míst v podélných i šikmých
stání v ulici Komenského a na Masarykově náměstí, nové vydláždění chodníků a sadové
úpravy. Při odstraňování živičného povrchu bylo zjištěno nebezpečné umístění plynové
přípojky (40 cm pod povrchem komunikace) a špatný stav plynového potrubí. Plynárny
vyhodnotily situaci jako havarijní stav a zajistily rekonstrukci plynovodu. ČEZ přeložil vzdušné
vedení do země.
Cena dle nabídky z veřejné soutěže byla navýšena o nutnou sanaci podloží v ceně 765.814,Kč vč.DPH, kterou ROP uznal jako uznatelný náklad. Město Přeštice obdrželo z Regionálního
operačního programu dotaci 4.994.166,- Kč.

Ulice Komenského po rekonstrukci

Protipovodňová opatření v Přešticích
Tento projekt řeší ochranu města Přeštice před povodněmi. V roce 2015 se podařilo
státnímu podniku Povodí Vltavy vysoutěžit zpracovatele projektové dokumentace
protipovodňových opatření v Přešticích pro stavební povolení, která bude vycházet
z dokumentace k územnímu řízení, na kterou bylo vydáno v roce 2012 územní rozhodnutí.
Zpracovatelem PD je společnost Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové.
V průběhu roku 2015 proběhlo několik výrobních výborů za účasti zástupců města Přeštice,
Povodí Vltavy a projektantů, kde byly diskutovány konkrétní řešení podoby
protipovodňových opatření a návrhy projektantů.

Zřízení autobusových zastávek u hřbitova v Přešticích
Jedná se o zřízení nových autobusových zastávek umístěných u silnice I/27 na Pohořku
v Přešticích. Účelem je umožnit obslužnost této lokality pro dálkové spoje na trase PlzeňKlatovy. Kromě lepší dostupnosti spojů pro návštěvníky hřbitova, smuteční síně i místní
občany je záměrem vedení města využít parkovací plochu za areálem objektu Hlávkova 33
(bývalé družstvo Kbel) jako odstavné parkoviště vozidel lidí v Přešticích přestupujících na
autobusy směr Plzeň a Klatovy a umožnit tak odlehčení parkovacích ploch na náměstí, kde by
mělo dojít k úpravě parkovacího režimu.

V roce 2015 veřejná soutěž na projekt zastávkových zálivů a nutných navazujících úprav,
které budou muset být realizovány v souvislosti s jejich zřízením. Projekt zpracovává
společnost SUDOP project Plzeň a.s., IČ: 45359148, za cenu 254 100,- vč.DPH.

Rekonstrukce přechodů pro chodce Husova - Červenkova
V lednu 2015 požádalo město Přeštice Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na úpravu
přechodů pro chodce na křižovatce ulic Husova - Červenkova podle projektové dokumentace
vypracované dopravní projektantkou J.Přibáňovou a příslib dotace v květnu 2015 obdrželo.
V červnu byla vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele stavby, vítězem se stala firma SILBA
s.r.o., IČ 26397242, s cenou 1.185.920,-Kč včetně DPH.
V říjnu započaly práce a 30.10.2015 bylo dílo předáno. Kolaudační souhlas pod č.j.:PR-OSDSED/31292/2015 byl vydán 22.12.2015. SFDI poskytl městu dotaci 884.725,-Kč.

Přechod pro chodce v Husově ulici

Rekonstrukce přechodů pro chodce Poděbradova a Červenkova
V rámci projektu byla realizována opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců na vybraných
přechodech pro chodce a doplnění městského kamerového dohledového systému.
a/ přechod pro chodce Poděbradova ulice. Stávající přechod před ZŠ Přeštice byl nasvětlen
adoplněn kamerovým bodem čítajícím tři kamery.
b/ přechod pro chodce – Červenkova ulice. Došlo k posunutí přechodu, jeho nasvětlení,
osazení zábradlí a souvisejícím nutným úpravám obrub a dláždění.

c/ přechod pro chodce Masarykovo nám. Na tomto přechodu došlo k plánovanému přidání
jedné kamery ke stávajícímu kamerovému bodu.
Stavební práce realizovala firma SILBA s.r.o., IČ 26397242. Celkové náklady akce činily
696 238,12,- Kč vč. DPH. Na projekt byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014“
ve výši 500 000,- Kč.

Nový ÚP Přeštice
Jedná se o pořízení nového územního plánu města Přeštice, kde „Návrh ÚP Přeštice“ je
podpořen z fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti
intervence 5.3b.V průběhu roku 2011 zpracovala firma Atelier T – plan s.r.o. „Návrh ÚP
Přeštice“. Dotace ve výši 596 582,-Kč přišla na účet města v dubnu 2012. V roce 2015
zpracovatel zapracoval vyřešené námitky a připomínky do Návrhu územního plánu a dne
10.12.2015 proběhlo opakované veřejné projednání „Návrhu ÚP Přeštice“. Následně byl
„Návrh ÚP Přeštice“ schválen na únorovém jednání zastupitelstva města v roce 2016.

Rekonstrukce chodníku v Žerovicích, II.etapa, za podpory programu PSOV PK 2015
Předmětem akce bude v r.2016 provedená rekonstrukce druhé části chodníku při silnici
II/230 v obci Žerovice na pozemku p.č. 1517/2 v k.ú. Žerovice včetně odvodnění chodníku
napojením do stávající dešťové kanalizace. V roce 2015 v listopadu nabídl PK městu Přeštice
jako náhradníku v programu PSOV 2015 částku 200.000,-Kč s tím, že stavbu lze provést
v r.2016.
Veřejnou soutěží vyhlášenou v listopadu 2015 byl vybrán dodavatel stavby SILBA s.r.o.,
IČ 26397242, s cenou 395.678,- Kč včetně DPH.

Výstavba kanalizační stoky „D“ v Žerovicích
Tento projekt řeší odkanalizování lokality za bývalým obchodem v Žerovicích. Jedná se
o dlouhodobý projekt, při jehož realizaci bylo nutno čelit složitým technickým problémům,
a nakonec se podařilo tento kanalizační sběrač v roce 2015 realizovat a napojit na stávající
kanalizační sít. Akce je realizována dle projektu Ing. Šlemendy za cenu 1 177 139,- Kč vč. DPH
společností Transmix beton s.r.o., IČ 49790129 a momentálně umožní odkanalizování třinácti
objektů v této lokalitě.

V roce 2015 sekce nebytového hospodářství zrealizovala kromě běžných provozních
záležitostí tyto akce:
Střecha ZŠ
Chodník Husova
Rekonstrukce kotelny ZUŠ
Nátěr střechy kostela na Vícově
Chodník Skočice (u pomníku)

980.000,450.000,315.000,60.000,125.000,-

červenec
srpen
leden 2016
říjen
prosinec

V roce 2015 zajišťoval odbor OIM prodej stavebních parcel v lokalitě K10/K12 (ulice
Jetelová a Zahradní), kde bylo prodáno 9 pozemků v celkové hodnotě 9 396 255,- Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
V roce 2015 odbor poskytoval služby v rodinné oblasti 370 rodinám, zde provedl celkem 310
sociálních šetření a ve128 případech byl ustanoven opatrovníkem nezletilých u soudních
jednání, kterých se zúčastnil v 175 případech. Kurátorka pro mládež pracovala za rok
se64 klienty, kteří jako v předešlém roce měli nejvíce výchovné problémy týkající se požívání
alkoholu a užívání drog. Vzhledem k zmíněným výchovným problémům se pracovnice
zúčastnily policejní akce, která se zaměřovala na podávání alkoholu osobám mladších 18 let.
V 10 případech byla využita pohotovostní služba IZS mimo pracovní dobu. Čtyřem matkám
s dětmi bylo poskytnuto azylové ubytování. Pracovnice sociálně právní ochrany dětí
se zúčastnily 3 supervizních setkání s MUDr. Michaelem Krsem.
V rámci pěstounské péče spolupracoval odbor s 9 rodinami, které měly s MÚ Přeštice
sepsané dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci těchto dohod se pěstouni povinně
vzdělávali v místním kulturním a komunitním centru. Na plnění dohod dostává odbor
od úřadu práce státní příspěvek, který plně pokrývá potřeby pěstounů.
Ve spolupráci s Nemocnicí ve Stodě byla uzavřena smlouva na krizové lůžko pro děti, které se
ocitnou ve stavu nedostatku řádné péče. Toto lůžko je určeno k tomu, aby sloužilo
k překonání dvacetičtyřhodinové lhůty, než rozhodne soud o předběžném opatření.
Pracovnice úseku sociálních služeb pracovaly s 760 osobami, práce především spočívala
v poradenství ohledně sociálních dávek, dluhové problematiky, umístění seniorů a výměny
dodatkových označení do vozů pro osoby se zdravotním postižením, kterých bylo vyměněno
429. U vydání dodatkových označení došlo oproti loňskému roku k nárůstu z důvodu výměny
všech průkazů ZTP na úřadu práce. 9 osob se vrátilo z výkonu trestu, těmto osobám
se pracovnice snažily pomoci najít ubytování, shánět práci a na pomoci s vyřízením dávek
hmotné nouze na úřadu práce. Sociální práce je prostřednictvím systému (JIS) sdílena
s úřadem práce.
Mimo výše uvedené sociální pracovnice vykonávaly práci veřejného opatrovníka u 8 osob,
které mají trvalé bydliště na území města Přeštice.
Pracoviště sociálně právní ochrany dětí k 30.6.2015 ukončilo projekt s názvem „Aplikace
standardů kvality sociálně právní ochrany dětí do praxe OSPOD města Přeštice“. V rámci
projektu byl o jednoho pracovníka posílen tým zaměstnanců zabývajících se výkonem
sociálně právní ochrany dětí, všechny pracovnice byly proškoleny v sociální oblasti a byla
vytvořena pravidla odpovídající požadavkům celorepublikových standardů kvality této
ochrany, podle kterých se od 1.1.2015 pracovnice sociálně právní ochrany řídí.
Od května 2015 začala v ulicích města Přeštice pracovat nezisková organizace Ulice –
Agentura sociální práce, o. s., která vykonává výměnný injekční program pro uživatele
návykových látek, provádí testy na HIV / AIDS, syfilis, žloutenky B a C, provádí sociální
poradenství, tyto služby jsou poskytovány klientům zdarma a anonymně.

Odbor správní a dopravní

Odbor správní a dopravní se skládá z následujících úseků a zajišťuje pro občany výkon státní
správy v těchto činnostech:
EVIDENCE ŘIDIČŮ
Ve správním obvodu v roce 2015 bylo registrováno 20583 českých řidičů a 1665 cizinců.
Celkem bylo vydáno 2431 nových řidičských průkazů, 55 mezinárodních řidičských průkazů
podle „Ženevské úmluvy“, 18 mezinárodních řidičských průkazů podle „Vídeňské úmluvy“,
0 průkazů profesní způsobilosti řidičů nákladních vozidel (občan EU, pro české řidiče
se provádí zápis do ŘP), bylo provedeno 504 výpisů z evidenčních karet řidičů, vydáno 111 ks
karet řidičům do digitálních tachografů pro nákladní vozidla 8 karet vozidla, celkově byly
reklamovány 3 karty do digitálního tachografu. V důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti
bylo odňato 17 řidičských oprávnění a 2 řidičská oprávnění bylavrácena. V souvislosti s výše
uvedenou agendou bylo za zjištěné přestupky uloženo 0,- Kč v blokovém řízení, na správních
poplatcích bylo vybráno 174.160,-Kč.
Na úseku bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem ze strany řidičů
bylo v roce 2015 34 řidiči dosaženo 12 bodů, v celém ORP má v současné době dosaženo
12 bodů 75 (ne) řidičů. v souvislosti s porušením zákona bylo v 46 případech vydáno
rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu a v 83 případech byl řidičský průkaz vrácen po
ukončení trestu zákazu řízení motorových vozidel.
AUTOŠKOLY
Ve správním obvodu v roce 2015 bylo činných 7 autoškol, bylo vyzkoušeno 365 žadatelů
o získání řidičského oprávnění, 233 žadatelů o rozšíření řidičského oprávnění, 186 žadatelů
o opravné zkoušky a 56 žadatelů o přezkoušení. Přezkoušeno z odborné způsobilosti bylo
46 žadatelů, rozhodnutím byly provedeny změny údajů ve 5 autoškolách, ve 2 autoškolách
byly provedeny kontroly. Vybrány byly poplatky ve výši 536.800,-Kč.

PŘESTUPKY na úseku provozu motorových vozidel a vnitřní správy
V roce 2015 došlo na úřad k projednání 843 přestupků porušení pravidel silničního provozu
a 272 přestupků na úseku vnitřního pořádku tj. přestupky proti pořádku ve státní správě
a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému
soužití a přestupky proti majetku. Celkem 251 přestupků bylo nutné dokončit
z předcházejícího roku. Bylo uloženo 41 blokových pokut, v příkazním řízení vyřízeno
504 přestupků pokutou, 13 přestupků vyřízeno napomenutím. Ve správním řízení bylo
vyřízeno celkem 86přestupků, z nichž v 6 případech řízení bylo zastaveno, ve 32 případech
vysloven zákaz činnosti, ve 45 případech uložena pokuta, ve 2 případech napomenutí.
Podáno bylo 8 odvolání, kdy odvolacím orgánem bylo ve 2 případech rozhodnutí
zrušeno,a vráceno k novému projednání. Byly uloženy pokuty v celkové výši 1 420 000,- Kč.
Se znaky domácího násilí bylo řešeno celkem 32 přestupků. V rámci řešení protiprávních
jednání v souvislosti s překročením rychlosti v dálničním tunelu „Valík“ dálnice D5 bylo v roce
2015 evidováno 565 oznámení věci, kdy 367 případů bylo vyřešeno uhrazením určené částky
(367000,- Kč), 39 správních deliktů provozovatele bylo vyřízeno uložením pokuty 5000,- Kč
(195000,-Kč + NŘ), 11 správních deliktů provozovatele bylo vyřízeno uložením pokuty 2500,Kč (27500,-Kč + NŘ), ve 142 případech je stále vedeno správní řízení.
V rámci přestupkového řízení jsou zdejším správním orgánem řešeny i přestupky
na základě veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu a to OÚ Čižice, OÚ Dolce, OÚ

Dolní Lukavice - část Krasavce, část Lišice a část Snopoušovy,OÚ Horní Lukavice, OÚ Horšice,
OÚ Horšice – část Újezd, OÚ Chlumčany, OÚ Lužany- část Zelené, OÚ Merklín, OÚ Otěšice,
OÚ Předenice, OÚ Příchovice- část Kucíny, OÚ Radkovice, OÚ Robčice, OÚ Roupov, OÚ
Řenče- část Osek, OÚ Skašov, OÚ Soběkury a OÚ Týniště.

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
V roce 2015bylovydáno 6 stavebních povolení na speciální silniční stavby, 2 řízení
k dodatečnému povolení stavby, 17 kolaudačních souhlasů na tyto stavby, 2rozhodnutí na
předčasné užívání staveb a 12 sdělení k ohlášení provedení stavebních úprav na
komunikacích. Dále bylo vydáno 84 rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice, 18 rozhodnutí
na uzavírky silnic, 13 rozhodnutí na připojení nemovitostí ke stávajícím silnicím, 33 stanovení
přechodné a místní úpravy na pozemních komunikacích (dopravních značení), 153 vyjádření
k projektovým dokumentacím, uděleny výjimky a to 6 x z ochranného silničního pásma
a 1 x ze stavebních norem, 1 x byla uložena pokuta za jiný správní delikt ve výši 4 000,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 120 200,- Kč.
V rámci silničního správního úřadu je dozorováno 73 km silnic II. třídy, 115 km silnic III. třídy
a více jak 30 km místních komunikací. Na těchto komunikacích bylo provedeno
14 průběžných kontrol stavu komunikací a zasláno 13 statistických hlášení. Během roku
poskytována soustavná metodická pomoc obecním úřadům v rámci správního obvodu.

TAXISLUŽBA
V roce 2015 bylo ve správním obvodě registrováno 11 provozovatelů taxislužby, z nichž 1 má
dočasně přerušenu živnost, 12 držitelů průkazu řidiče taxislužby, evidováno 12 vozidel
taxislužby, v roce 2015 byly z evidence vozidel taxislužby vyřazeny 3 vozidla a následně3
vozidlazařazena. V souvislosti se zařazením vozidel do evidence vozidel taxislužby byly
vydány 3 výpisy z evidence vozidel taxislužby, kdy za uvedené úkony bylo na správních
poplatcích vybráno 150,- Kč

EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL
v roce 2015 bylo ve správním obvodě registrováno 19535 provozovaných vozidel, 1105
dočasně vyřazených vozidel, 132 odcizených vozidel, 196 odhlášených vozidel, 454 trvale
vyvezených do zahraničí, došlo k zániku u 9638 vozidel. V souvislosti s výše uvedenou
agendou bylo na správních poplatcích vybráno 2 114800,- Kč, na úseku tzv. ekologických
poplatků bylo vybráno 1 072 000,- Kč.

Odbor školství, kultury a památkové péče

Rok 2015 – zejména jeho závěr – znamenal jednu velkou změnu. Kancelář dokladů
a evidence obyvatel se přestěhovala do jiných prostor ve stejné budově. Přínosem bylo
rozdělení do 2 kanceláří, vytvoření nového výdajového pracoviště a zbudování čekárny pro
klienty. Veškeré prostory jsou klimatizované, občané již nemusí nedůstojně čekat na chodbě
jako v předchozích letech.
Následující agendy odboru vykonává celkem 8 pracovnic.

Výkon státní správy na úseku školství
OŠVVPP měl v roce 2015 ve správě 19 školských právních subjektů. Celkově se jedná o 56
součástí, z toho 13 MŠ, 9 ZŠ, 15 školních jídelen a 3 výdejny, 9 školních družin, DDM, ZUŠ
a 7 odloučených pracovišť (1.stupeň ZŠ Merklín, 1.stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, školní
družina ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, jedna třída MŠ Štěnovice a jedna třída MŠ Merklín).
Ve školském rejstříku došlo v uplynulém roce ke změnám v navýšení kapacity výdejny školní
jídelny ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a školní družiny v Řenčích.
Vedoucí odboru na začátku roku 2015 zpracovala a předložila Odboru školství, mládeže
a sportu (OŠMS) Krajského úřadu Plzeňského kraje návrhy rozpisů rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení obvodu, na rok 2015 bylo
rozděleno na 324,62 pracovních úvazků téměř 119 542 000 Kč na přímé výdaje ze státního
rozpočtu. V září vedoucí odboru vypracovala návrhy na doplnění státních financí v souvislosti
s novým školním rokem. Čtvrtletně odbor přebírá od škol a školských zařízení výkazy
o platech, které zpracovává, komentuje a předává na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. V průběhu školního roku, zejména však po jeho zahájení, shromažďuje opět
pro MŠMT různé druhy statistických výkazů, mimořádné sběry dat apod., zpracovává je,
provádí jejich kontrolu, komentuje a zajišťuje opravy chybných údajů ve spolupráci se
školami a školskými zařízeními. Jedná se zejména o školní matriky, výkaz o MŠ, výkaz o školní
jídelně, výkaz o školní družině, výkaz o ředitelství škol, výkaz o základní umělecké škole,
výkaz o DDM, výkaz o zahájení povinné školní docházky ap.
V souladu se zákony zabezpečoval odbor v samostatné působnosti některé povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání, zpracovával a předkládal RM návrhy na platy ředitelů škol
a školských zařízení, jejich odměny, příplatky za vedení, a na další platové náležitosti
vyplývající ze zákonů. Plnil funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli (škole a školskému
zařízení) v oblasti pracovně právních vztahů. Předkládal RM návrhy na povolování výjimek
z počtu dětí v MŠ. Vedoucí odboru svolávala porady ředitelů škol a školských zařízení ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností, připravovala podklady pro jednání,
prováděla metodickou činnost, organizovala metodická pracovní setkání ředitelů mateřských
škol s účastí ředitelek z okresu Plzeň-jih, připravovala podklady pro finanční odbor pro
vyúčtování neinvestičních výdajů obcím, jejichž žáci navštěvovali školní družinu nebo školní
jídelnu ve školách zřízených městem Přeštice.

V průběhu roku 2015 se nekonal žádný konkurz na ředitele školy nebo školského zařízení.
Pouze v Základní škole a mateřské škole Řenče, okres Plzeň-jih, přísp.organizace je od srpna
2014 zastupující ředitelka za mateřskou dovolenou na dobu 3 let – Mgr. Hana Černíková.
Přehled škol a jejich ředitelé v roce 2015

MŠ Borovy, př.org.
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres PJ, př.org.
ZŠ a MŠ Horšice, př.org.
ZŠ Chlumčany, okres PJ
MŠ Chlumčany, okres PJ
ZŠ a MŠ Lužany, okres PJ, př.org.
ZŠ Merklín, okres PJ
MŠ Merklín, okres PJ
MŠ Oplot, okres PJ, př.org.
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres PJ
MŠ Přeštice, Gagarinova 202, okres PJ
ZŠ a MŠ Skočice, okres PJ, př.org,
ZUŠ Přeštice, okres PJ
DDM Přeštice, okres PJ
MŠ Příchovice, okres PJ
ZŠ a MŠ Řenče, okres PJ, př.org.
ZŠ Štěnovice, okres PJ
MŠ Štěnovice, okres PJ

Zuzana Mastná
Mgr. Ivana Kvíderová
Mgr. Pavla Nohavcová
Mgr. Irena Rampichová
Bc.Štěpánka Haníková
Mgr. Jana Sedláčková
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková
Ing. Michaela Štibraná
Hana Skalová
Mgr. Petr Fornouz
Jitka Erbenová
Jitka Erbenová (pouze shoda jmen)
Mgr. Jaroslava Zadražilová
Bc. Miroslav Vacek
Blanka Zezulová
Jana Milasová
Mgr. Hana Černíková–zástup za MD od 8/14
Mgr. Petr Liška
Mgr. Jitka Adamová

Pro školní rok 2015/2016 neměla ani jedna ze základních škol výjimku z počtu žáků, což
svědčí o životaschopnosti všech pěti malotřídních škol v obvodu.
Pracovnice odboru za úsek školství a památkové péče byly členkami několika komisí –
např. Komise OSPOD, Komise státní památkové péče, České společnosti Josefa Haydna nebo
Spolku pro záchranu historických památek Přešticka.
Dále pokračovala spolupráce s organizačními složkami města patřícími metodicky pod
odbor – Domem historie Přešticka, Městskou knihovnou Přeštice a Dětskou skupinou,
Přeštice. Poslední jmenovaná skončila svoji činnost ke dni 30.6.2015. Hlavním důvodem bylo
nevypsání dalšího dotačního programu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, aby
činnost Dětské skupiny mohla pokračovat. Od ledna do června probíhala činnost již bez státní
dotace, na financování se podílelo město Přeštice, zákonní zástupci dětí a jejich
zaměstnavatelé. Bohužel ani po půl roce očekávání k vypsání dotace nedošlo a rozhodnutím
Rady města Přeštice byla činnost této organizační složky ukončena.

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
Celkem občané v roce 2015 požádali o vydání 4006 občanských průkazů (dále jen OP),
celkem bylo vydáno 3973OP se strojově čitelnou zónou. Z uvedeného počtu bylo pak
vydáno289 prvních OP. Z důvodu skončení platnosti OP uplynutím vyznačené doby platnosti
bylo vydáno 2445 OP, z důvodu změny bydliště 588 OP, z důvodu změny rodinného stavu
265 OP, z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 289 OP, z důvodu zrušení trvalého
pobytu úřední cestou 13. Bylo vyhotoveno 40 OP bez čitelné zóny. V souvislosti s činností na
tomto úseku byly uloženy pokuty v celkové výši 14 800,- Kč. Jednalo se zejména o pozdní
hlášení ztrát OP a pozdní výměny OP. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem

45 250,- Kč. V 47 případech bylo provedeno předání OP v místě bydliště ze zdravotních
důvodů klienta (tzv. OFFLINE podání i předání).

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
V roce 2015 bylo podáno 1 558 žádostí o vydání cestovních dokladů a bylo předáno 1 555
cestovních dokladů, z toho 43 cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny, tzv. pas blesk.
Bylo evidováno 93 ztrát či odcizení cestovních dokladů, 81 dokladů bylo vyměněno z důvodu
změny podoby, skartováno 1 279 neplatných cestovních dokladů, řešeno 27 přestupků na
úseku cestovních dokladů, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 3 000,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 753 300,- Kč.

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
K 31.12.2015 bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6628 obyvatel ČR, z toho 408
obyvatel ve Skočicích, 237 obyvatel v Žerovicích a 110 obyvatel na Zastávce. V roce 2015 bylo
podáno 241 žádostí o změnu trvalého pobytu a bylo vydáno 18 výpisů z agendového
informačního systému evidence obyvatel. V souvislosti s uvedenou agendou bylo na
správních poplatcích vybráno 9650,- Kč. Dále zde bylo provedeno 38 správních řízení ve věci
zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Statistika výkonů za úsek matriky
Vybráno
Vydané prvopisy matričních dokladů - celkem

rodné listy
oddací listy
úmrtní listy
druhopisy matričních dokladů pro úřední potřebu
doslovný výpis na žádost
doslovný výpis pro úřední potřebu
nahlédnutí do MK

105
1
64
40
24
7
9
5
3
54
10
16

Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství - celkem
v souvislosti se zápisem narození do ZM Brno
v souvislosti se změnou příjmení dítěte
Dodatečné zápisy do matričních knih - rozvody
- ostatní

1
1
0
31
16

rodné listy
oddací listy
úmrtní listy
Vydané druhopisy matričních dokladů - celkem

3.500 Kč
700 Kč
900 Kč
500 Kč
1.080 Kč
320 Kč

Postoupení žádostí o druhopisy matričních dokladů příslušným
matrikám
stanovisko k udělení státního občanství ČR
Zvláštní matrika Brno - celkem
žádost o zápis narození
žádost o zápis manželství
žádost o zápis úmrtí
žádost o zápis rozvodu
Změna jména nebo příjmení - celkem
do šesti měsíců po rozvodu
po rozvodu po zákonné lhůtě
změna jména
změna cizojazyčného příjmení
změna příjmení
změna jména - nezletilé dítě
změna příjmení - nezletilé dítě
Oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české
mluvnice
Žádost o vydání nového RL dítěte po sňatku rodičů
Žádost o vydání nového RL dítěte při osvojení
Volba druhého jména
Prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Vysvědčení o právní způsobilosti
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Vydáno matričních dokladů do ciziny
Svatby - celkem
v obřadní síni v oddávací den
v jiný den
na jiném vhodném místě
v jiný den + na jiném místě
z toho s cizincem
církevní
před nematričním úřadem na určeném místě
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti
Prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství
Zaslání matričních dokladů do ciziny - výměna matrik
Žádost o výpis z Czech POINTu - celkem
Rejstřík trestů
"vnitřní"
Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Živnostenský rejstřík
Výpis z bod. hodnocení řidiče
konverze
datová schránka
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

43
4
9
4
3
1
1
10
4
2
0
0
3
0
1

4.200 Kč

2
2
23
0
0
0
5
5
0
64
30
10
14
3
3
5
2
50
2

2.500 Kč

33.00 Kč
10.000 Kč
14.000 Kč
3.000 Kč
6.000 Kč

5
0
51
15
2
15
0
0
1
2
490

7.600 Kč
4.900 Kč
300 Kč
2.400 Kč

30 Kč
21.270 Kč

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Legalizace matričních dokladů do ciziny pro matriční úřady ve
správním obvodu
Kontrolní činnost vedení matričních knih a sbírek listin u matričních
úřadů ve správním obvodu
Merklín
Štěnovice
Zprostředkovaná identifikace

872

3

1 den
1 den
2

Potvrzení ze SL

0

Zaslání MD k opravě

6

Vyžádání RL pro úřední potřebu

3

Vyžádání doslovného výpisu pro úřední potřebu

1

CELKEM vybráno

24.450 Kč

96.520 Kč

Z ostatních činností matriky bez správních poplatků:
Vítání občánků, zlaté aj. svatby, rozesílání blahopřání k životním výročím ve spolupráci
s evidencí obyvatel.
Zasílání statistických hlášení ČSÚ v intervalu 1x měsíčně.
Plnění oznamovací povinnosti při vydávání matričních dokladů a
rozhodnutí ve správním řízení - evidence obyvatel, příslušný matriční
úřad, KÚ, ČSSZ Praha, VZP Plzeň-jih, Okresní soud Plzeň-jih, vojenská
správa.
Zakládání dodatečných záznamů do sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu.
Proškolování zaměstnanců obecních úřadů ORP k provádění legalizace a vidimace listin.
Do konce února uzavření sbírek listin a jejich odevzdání na Krajský úřad
Plzeň - matrika (za uplynulý rok).
Zasílání příspěvků do Přeštických novin v intervalu 1x měsíčně.

Přehled uskutečněných svatebních obřadů za rok 2015
Za rok 2015 bylo před Městským úřadem v Přešticích uzavřeno celkem 64 sňatků, většina
z nich se uskutečnila tradičně v obřadní síni, ale v současné době narůstá počet sňatků, které
se konají mimo obřadní síň. Městský úřad Přeštice může povolit snoubencům uzavření
manželství „na jiném vhodném místě“, které musí být v matričním obvodu našeho úřadu.
Sňatek se také může uzavřít před nematričním úřadem / obecní úřad v našem správním
obvodu, kde není matrika/, kdy musí být splněna podmínka, že jeden ze snoubenců má
v této obci trvalý pobyt a sňatek je uzavírán před starostou nebo místostarostou tohoto
obecního úřadu za účasti matrikářky Městského úřadu Přeštice.

Přehled všech sňatků:
Přeštice 40 obřadní síň
1 Vícov – kostel svatého Ambrože
3 kostel Nanebevzetí Panny Marie
1 Farní sbor ČCE v Přešticích, Rebcova 557
1

restaurant Crossroad PřešticeR

1

fotbalové hřištěant

Chlumčany
Lužany

1 areál Mysliveckého spolku Obora Chlumčany
5 zámecká kaple
2 zámecká zahrada
1 vrchol Lužanské hory – „Taneček“

Dolní Lukavice

1 rodinný dům Krasavce

Příchovice

3 zámek
4 „Březník“ - zahrada

Přehled cizinců, kteří u nás uzavřeli manželství:
3 x občan Slovenska
2 x občan Ukrajiny
Nejvíce obřadů připadlo na 11.července a 15. srpna.

Výkon státní správy na úseku památkové péče
K 1. lednu 2015 bylo na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
evidováno celkem 75 nemovitých kulturních památek. Největší koncentrace kulturních
památek se nachází v Přešticích, a sice 12 kulturních památek, 6 kulturních památek
je v obcích Merklín a Borovy, dalších 5 nemovitých kulturních památek se nachází v Dolní
Lukavici. V katastru obcí Nezdice nad Úhlavou a Štěnovice se nachází po 4 nemovitých
kulturních památkách, v obcích Kbel, Nebílovy, Příchovice, Roupov a Soběkury je po
3 památkových objektech. V Horšicích, Lužanech a Řenčích se nachází 2 objekty se statutem
kulturní památky. Jedna kulturní památka je pak v obcích Buková, Čižice, Horušany,
Chlumčany, Libákovice, Netunice, Oplot, Předenice, Radkovice, Skočice, Újezd u Horšic,
Útušice, Vlčí a Zálesí.
K plánované obnově kulturních památek bylo v roce 2015 vydáno celkem 26 rozhodnutí
nebo závazných stanovisek, z nich 21 bylo vydáno ke stavební obnově nemovitých kulturních
památek, 4 rozhodnutí byla vydána k zajištění restaurátorské obnovy nemovitých kulturních
památek. Podle § 10 památkového zákona bylo vydáno jedno rozhodnutí o nápravných
opatřeních k rozsáhlé havárii budovy bývalého pivovaru v areálu zámku v Dolní Lukavici.
Z celkového památkově chráněného fondu nemovitých kulturních památek na Přešticku je
pět objektů aktuálně zařazeno mezi ohrožené nemovité kulturní památky České republiky.

Jedná se o sýpky v obcích Merklín a Horšice, o tvrze v obcích Netunice a Řenče a o zámecký
areál v Dolní Lukavici.
Během provádění oprav na památkově chráněných objektech byl po celý rok za účasti
pracovníků NPÚ ÚOP v Plzni vykonáván státní stavební dozor. V jarních měsících byla
dokončena oprava fasádních omítek dříve havarijní barokní fary ve Kbele. Na jižní straně této
barokní stavby byly restaurátorským způsobem obnoveny původní sluneční hodiny. V areálu
státního zámku Nebílovy došlo k opravě a doplnění části ohradní zdi a ke statickému zajištění
a úpravě koruny zdiva bývalé lodžie. Na kapli sv. Anny na zámečku v Újezdě u Horšic byla
opravena střecha a položena nová střešní krytina. Pokračovala celková oprava krovové
konstrukce rozsáhlé barokní sýpky v Horšicích zařazené mezi ohrožené kulturní památky
České republiky. Ve druhé polovině roku byla opravena střecha kaple na zámku v Lužanech.
Drobné udržovací práce byly provedeny v závěru roku též na budově pobočky České
spořitelny v Přešticích.
Při konzultačních dnech byla vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům o historickou
architekturu zprostředkována odborná pomoc.
Jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové péče vydal odbor školství, vnitřních
věcí a památkové péče správním orgánům nebo jednotlivým žadatelům celkem 142
samostatných vyjádření nebo stanovisek. Podle § 29 odstavec 2 písm. c) památkového
zákona uplatnil odbor stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém se
nachází nemovitá kulturní památka. V roce 2015 se jednalo celkem o 5 stanovisek
k územnímu nebo regulačnímu plánu obcí, a sice k územnímu plánu obce Horní Lukavice,
Horšice, Nebílovy, Roupov a regulačnímu plánu obce Lužany.
Odbor byl nápomocen majitelům kulturních památek při získávání dotací z různých dotačních
titulů. Z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky byla poskytnuta dotace
na opravu další části krovové konstrukce sýpky v Horšicích ve výši 280.000,- Kč. V uplynulém
roce byla dokončena oprava střechy zámku v Pteníně, která trvala s přestávkami 18 let.
Na tuto poslední etapu přispěl Plzeňský kraj částkou 80.000,- Kč. Z dotačních programů
Plzeňského kraje byla ještě poskytnuta dotace na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v obci
Osek. Také v roce 2015 administroval náš odbor dotační program Ministerstva kultury České
republiky určený k obnově nemovitých kulturních památek. Jeho prostřednictvím získal
správní obvod ORP Přeštice prostředky ve výši 390.000,- Kč. Celá tato částka byla poskytnuta
na zahájení opravy věže kostela Všech svatých ve Kbele.
Součtem všech výše uvedených finančních příspěvků dojdeme k částce 765.000,- Kč, tato
částka představující součet podpory Ministerstva kultury České republiky a Plzeňského kraje
přispěla k dalšímu vylepšení stavu památkového fondu na území Přešticka v roce 2015.
Dle § 4 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech zajišťuje
odbor agendu spojenou s evidencí válečných hrobů a pietních míst v rámci správního
obvodu. Podle nových zjištění je průběžně doplňována a aktualizována celorepubliková
databáze válečných hrobů a pietních míst. Ke každému hrobu nebo pietnímu místu
evidovaném podle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech byla
v průběhu uplynulého roku pořízena aktuální fotografie, která byla následně vložena do
celorepublikové databáze. K 31.12.2015 bylo ve správním obvodu ORP Přeštice evidováno
celkem 73 válečných hrobů nebo pietních míst, z nichž 18 připadá na válečné hroby s ostatky
a 55 na pietní místa.

Odbor výstavby a územního plánování
Uvedený odbor je členěný na dva správní úřady: stavební úřad a úřad územního plánování.
Změnou organizačního řádu k 1. 12. 2015 bylo na odboru zřízeno oddělení stavebního úřadu.
Oddělení vykonává v přenesené působnosti obecný stavební úřad pro 20 obcí a v samostatné
působnosti obce přiděluje čísla popisná a evidenční v Přešticích. Dále je editorem údajů
do registru územní identifikace adres a nemovitostí jako příslušný stavební úřad a obec
Přeštice. Uvedenou editační činnost vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
rovněž za obce Oplot, Horní Lukavice, Kbel, Týniště a za rok 2015 vložil do systému
identifikační údaje za 310 objektů.
Pracovníci stavebního úřadu při výkonu státní správy vyplývající ze stavebního zákona
v uvedeném období vydali celkem 272 územních posouzení staveb, z toho 160 územních
rozhodnutí, celkem 110 povolení k provedení stavby, z toho 58 stavebních povolení. Dále
posuzovali 111 povolení užívání stavby, z toho vydali 33 kolaudačních souhlasů a přijali
66 ohlášení užívání stavby, rozhodovali o udělení 15 výjimek z obecných požadavků
na výstavbu, vydali 372 vyjádření a stanovisek.
Pracovníci stavebního úřadu provedli 90 kontrolních prohlídek na stavbách, při kterých
kontrolovali průběh výstavby povolených staveb.
Pracovníci úřadu územního plánování vydali 75územně plánovacích informací,114vyjádření
úřadu územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska a 28 ostatních vyjádření.

Úřad územního plánování v roce 2015 projednával územně plánovací dokumentace
v obcích ORP Přeštice:
Územní plány:
ÚP Lužany (veřejné projednání 9/2015)
ÚP Merklín (veřejné projednání 5/2015, účinnost 10/2015)
ÚP Nebílovy (veřejné projednání 8/2015, účinnost 12/2015)
ÚP Netunice (veřejné projednání 11/2015)
ÚP Přeštice (opakované veřejné projednání 12/2015)
ÚP Radkovice (projednáván návrh 5/2015, veřejné projednání 9/2015)
ÚP Roupov (projednán návrh zadání 12/2015)
ÚP Týniště (veřejné projednání 3/2015, účinnost 6/2015)

Změny územních plánů:
Změna č. 4 ÚPO Horní Lukavice (schváleno zadání 11/2015)
Změna č. 1 ÚP Čižice (DOSS 8/2015, projednáván návrh 10/2015)
Změna č. 2 ÚP Štěnovice (projednáván)

Regulační plány:
Změna č. 1 RP Obytné zóny Lužany 2 (schváleno zadání 12/2015)
RP Přeštice (projednáván)

Pořizování územně plánovací dokumentace je patrné také z přiloženého zobrazení.

Odbor živnostenský úřad

Obecné údaje
Personální situace odboru je dlouhodobě stabilizovaná, k žádné změně nedošlo. Jako jediný
z obecních živnostenských úřadů v kraji byl náš úřad zapojen do pilotního ověřování
modelování agendy A 121. Od ledna do července, kdy běžel jiný projekt, nazvaný Dobrý úřad,
obdržel živnostenský úřad nejvíce hodnocení ze všech odborů MÚ Přeštice. Konkrétně to
bylo ve sledovaném období 20 hodnocení. Hodnotitelé mohli ke každému hodnocenému
parametru (otázce) přiřadit max. 5 hvězdiček. Výsledek hodnocení ukazuje následující
tabulka.
Nejhůře bylo hodnoceno prostředí kanceláří, k němuž mělo výhrady 65 % respondentů.
Patrně proto, že nábytek v nich je starý 20 a více let.

otázka
Jak hodnotíte odbornost úředníka?
Jak hodnotíte rychlost úředníka?
Jak hodnotíte ochotu úředníka?
Jak hodnotíte zdvořilost úředníka?
Jak hodnotíte prostředí kanceláře?
CELKEM

počet
získaných
*

procento
ztracených
*

počet
hodnocení
se ztrac. *

96
98
98
98
76
466

4
2
2
2
24
6,8

3
2
2
2
13
13

procento
hodnotitelů,
kteří nedali
všechny *
15,0
10,0
10,0
10,0
65,0
2,6

max.
možný
počet *
100
100
100
100
100
500

počet
hodnocení

20

Správní poplatky
S postupem modernizace státní správy, kdy se rozšiřuje trend obíhání informací mezi úřady
(nikoli občanů) klesá příjem ze správních poplatků. Podnikatelé musí hlásit změny stále méně
a ty pak dostává živnostenský úřad z jiných agendových systémů. Následně je bez
zpoplatnění aktualizuje. Kromě toho je v agendě živnostenského podnikání zpoplatněn malý
okruh činností. V důsledku toho bylo z podání učiněných podnikateli v roce 2015
zpoplatněno 265 podání, což činí pouze 33,3 % z celkového počtu.Živnostenské úřady tak
stále více úkonů provádějí na náklady státu resp. obcí. Za správní poplatky za všechny
agendy, prováděné živnostenským odborem se vybralo 147 255,- Kč, což je opět pokles
téměř o 16 tisíc korun obdobně jako v r. 2014, konkrétně o 15 925,- Kč.
Prostřednictvím platebního terminálu, umístěného v kanceláři odboru, se uskutečnilo
113 plateb, při nichž se vybralo 69 620,- Kč, což je 47,2 % z celkové částky správních
poplatků, hrazených za úkony prováděné živnostenským úřadem.Za správní poplatky, týkající
se evidence zemědělců bylo vybráno 9 515,- Kč. Vývoj plateb ukazuje následující graf.

Registrace
Nově bylo ohlášeno 139 živností (o 25 více než v r. 2014), v jednom případě ohlašovatel
nesplňoval podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad přijal
24 žádostí o vydání koncese. Zastavil se tak nárůst počtu žádostí o vydání koncesí způsobený
změnou legislativy, když v r. 2014 byla podána 131 žádost. Změn ohlášení živností a koncesí
provedl úřad 263.Ukončení nebo zahájení provozovny se týkala 142 podání. Vyrozumění
o přerušení provozování živností bylo vydáno 145. Vyrozumění o pokračování provozování
živností (když před tím bylo přerušeno) bylo vydáno 27.Zrušení živnostenských oprávnění na
žádost podnikatele bylo provedeno u 45 subjektů. Ne všichni podnikatelé z tohoto počtu
však zcela ukončili svoji činnost.Oproti roku 2014 došlo u většiny úřadů v kraji k nárůstu
počtu podnikatelů (celkem o 1 901, v ORP Přeštice o 92) a nárůstu počtu živnostenských
oprávnění (celkem o 4 115, v ORP Přeštice o 202). V nárůstu počtu podnikatelů byly Přeštice
na 4. místě, když třetí Klatovy byly pouze o 1 podnikatele před námi.
Počty podnikatelů a živnostenských oprávnění v Plzeňském kraji ukazují následující tabulky.
1. tab. - pořadí podle počtu podnikatelů ve správních obvodech jednotlivých ORP
2. tab. - pořadí podle počtu platných živnostenských oprávnění v rámci ORP
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Obec s rozšířenou
působností
Plzeň
Nýřany
Klatovy
Rokycany
Domažlice
Tachov
Sušice
Kralovice
Stod
Přeštice
Stříbro
Horšovský Týn
Blovice
Horažďovice
Nepomuk
Součet

Počet
podnikatelů
46 680
10 955
10 389
9 792
8 280
7 346
5 081
4 476
4 118
4 096
3 009
2 508
2 409
2 299
2 107
123 545

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Obec s rozšířenou
působností
Plzeň
Nýřany
Klatovy
Rokycany
Domažlice
Tachov
Sušice
Kralovice
Přeštice
Stod
Stříbro
Horažďovice
Horšovský Týn
Blovice
Nepomuk
Součet

Počet platných
ŽO
68 197
16 294
16 233
14 364
12 370
11 176
7 609
6 648
6 252
5 959
4 528
3 968
3 878
3 738
3 201
184 415

Vývoj počtu podnikatelů se sídlem ve správním obvodu ORP Přeštice ukazuje následující graf.

V případě podání učiněných u ŽÚ Přeštice podnikateli, příslušných jiným živnostenským
úřadům, jednoznačně převládají podnikatelé z Plzně. Těch zde učinilo alespoň jedno podání
44 (58)1. Na druhém místě jsou podnikatelé příslušní Stodu, kterých bylo 17 (21), na třetím
místě podnikatelé příslušní do Klatov se 11 (14) resp. do Prahy s 13 (19) podáními (pokud
se nerozlišují jednotlivé pražské obvody). Celkem u ŽÚ Přeštice učinilo podání 115 (153)
místně nepříslušných podnikatelů.
V průběhu roku zemřelo 18 (7) podnikatelů a zaniklo 8 (1) právnických osob. Ke konci r. 2015
evidoval živnostenský úřad ve svém správním obvodu 1 048(1 349) provozoven, z toho 919
(822) provozoven patřících podnikatelům, majícím sídlo ve správním obvodu ORP Přeštice.
Jak je vidět během roku zaniklo 300 provozoven.

Kontrola
V roce 2015 vykonal živnostenský úřad celkem 84 kontrol podnikatelů. Pokles počtu
vykonaných kontrol je způsobený nízkou personální obsazeností odboru. Pracovnicemající
kontroly na starosti, si začala zvyšovat kvalifikaci a v důsledku toho se zvýšila její absence na
pracovišti, což vedlo ke snížení počtu kontrol. Krajský úřad nařídil uskutečnit kontroly
podnikatelů s živnostenským oprávněním:
Oční optika
Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona – obor
č. 58 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
V rámci celostátní akce „ALKOHOL“, kterou koordinovala krajská ředitelství policie, byly
vykonány dvě kontroly společně se zástupcem Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Policie ČR a strážníků městské policie
Přeštice. Z podnětu Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj byla provedena jedna
kontrola, zaměřená na chov psů.
1

Údaje v závorkách jsou počty podání v r. 2014.

Na provozovnách bylo provedeno 19 kontrol, z nich 2 byly mobilní. V sídle podnikatele
se uskutečnily 3 kontroly a na živnostenském úřadu 62 kontrol.
Porušení zákona bylo zjištěno u 8 subjektů, tj. u 9,5 % kontrolovaných subjektů. V pěti
případech došlo k porušení živnostenského zákona, ve třech k porušení zákona o povinném
značení lihu. V roce 2015 bylo uloženo 5 blokových pokut v celkové výši 3 200,- Kč a 3 pokuty
ve správním řízení ve výši 6 000,- Kč a ve 3 případech bylo nařízeno propadnutí zboží.
Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování živnostenského zákona, zákona o ochraně
spotřebitele a zákona o značení lihu.

Sankční řízení
Na podnět OSSZ Plzeň – jih bylo zrušeno živnostenské oprávnění jednomu podnikateli, který
dlužil větší částku na státní politiku zaměstnanosti. S jedním podnikatelem takto bylo
zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění, ale před jeho skončením se podnikatel
dohodl s OSSZ na splátkovém kalendáři a začal svůj dluh splácet. OSSZ tak vzala svůj návrh
zpět a řízení bylo zastaveno.

Třem podnikatelům bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro ztrátu bezúhonnosti. Ve třech
případech byla živnostenská oprávnění zrušena pro nedoložení právního důvodu k užívání
sídla a ve dvou případech z důvodu vzniku konkurzní překážky po té, co byl konkurz zrušen
pro nedostatek majetku.

Zemědělské podnikání
V oblasti zemědělského podnikání je situace stabilizovaná. Během roku bylo vydáno
9 nových osvědčení zemědělského podnikatele, 2 zemědělci ukončili svoji činnost, 1 přerušil
podnikání, u dalších 4 byly provedeny změny.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy v rozsahu
daném právními předpisy zejména podle následujících zákonů a s nimi souvisejících právních
předpisů: zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
zákon o odpadech, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lesní zákon, zákon o
rostlinolékařské péči, zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně
ovzduší, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Personálně byl v roce 2015odbor životního prostředí zajištěn vedoucím a pěti referenty
(od 01.05.2015 referenti čtyři).
− Bc. Vít Dvořák vedoucí odboru, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond
− Bc. Petr Štěpanovský, vodoprávní úřad
− Bc. Luboš Tříska, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti
týrání

− Bc. Jitka Vokráčková, odpady, ochrana přírody a krajiny
− Tomáš Vondrovic, vodoprávní úřad
Pracovní úvazky byly mezi referenty vodoprávního úřadu rozděleny takto:
Mgr. Stanislav Duchek

na 0,1 úvazku do 30.04.2015

Tomáš Vondrovic

na 0,7 úvazku od 01.05.2015 (od 01.09.2014 do 30.04.2015 na
0,6 úvazku)

Bc. Petr Štěpanovský

na 1,0 úvazku od 01.11.2015 (od 01.09.2014 do 31.10.2015 na
0,9 úvazku jako referent odboru životního prostředí –
vodoprávní úřad + 0,1 úvazku na odboru výstavby a územního
plánování jako referent na úseku územního plánování)

V roce 2015 v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy byly odborem životního
prostředí provedeny tyto úkony:
−
−
−
−
−
−
−

vydání správních rozhodnutí ve věci: ----------------------------------------------- 188
vydání závazných stanovisek, vyjádření, osvědčení a sdělení: ---------------- 865i
udělení souhlasů k odnětí půdy ze ZPF: ---------------------------------------------- 39
zpracování statistiky „mysl“ ročně:--------------------------------------------------- 378
vydání rybářských a loveckých lístků: ----------------------------------------------- 211
zpracování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů:---------- 281
zpracování hlášení o odpadech v ISPOP:-------------------------------------------- 200

V době mimo krizového stavu je odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice
povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností, po vyhlášení krizového stavu přebírá
tuto zodpovědnost krizový štáb. Vedoucí odboru životního prostředí, je tajemníkem
Povodňové komise obce s rozšířenou působností Přeštice. V ORP Přeštice nebyl v roce 2015
zaznamenán žádný stupeň povodňové aktivity zapříčiněný zvýšeným průtokem na vodních
tocích.
Naopak v roce 2015 postihla území západní a střední Evropy, včetně České republiky,
významná epizoda sucha, která se postupně projevila výskytem všech typů sucha a širokým
spektrem jeho dopadů. Průtoky ve vodních tocích byly negativně ovlivněny rovněž na sníh
relativně chudou zimou a vysokým výparem v důsledku horkých vln v průběhu léta. Proto
byla většinou překonána průtoková minima z roku 2003. Historické analogie
k hydrologickému suchu 2015 lze tedy spatřovat spíše v letech 1947, či 1904. [Zdroj:
PUBLIKACE Vyhodnocení sucha vyhodnocení sucha na území a území České republiky v roce
2015 Předběžná zpráva Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 14306
Praha-Komořany © ČHMÚ, 2015]

Obrázek 1 Úhlava – Štěnovice porovnání průtoku v roce 2015 s normálem. [Zdroj: Prezentace Manipulace na
nádržích v povodí Berounky při suchu 2015 Petr Vicenda, Oblastní vodohospodářský dispečink v Plzni, POVODÍ
VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK, říjen 2015]

Obrázek 2 Průměrné měsíční srážkové úhrny pro červen - srpen 2015 v jednotlivých krajích ve srovnání
s normálem 1981 – 2010.[Zdroj: Prezentace Manipulace na nádržích v povodí Berounky při suchu 2015 Petr
Vicenda, Oblastní vodohospodářský dispečink v Plzni, POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK, říjen 2015]

Oddělení informační techniky
Oddělení informační techniky se stará o veškerý hardware a software potřebný pro výkon
agend městského úřadu, města, městské policie a vypomáhá i organizačním složkám města
a obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Oddělení zajišťuje soulad používaných IS s právními předpisy a standardy informačních
systémů veřejné správy, provoz a údržbu hardwarových zařízení, informačních
a komunikačních systémů, provádí aktualizaci veškerého softwaru, zabezpečení proti
kybernetickým útokům, nákup informačních technologií v rámci pravidelného procesu
obnovování techniky a programového vybavení, pořizování nových informačních technologií
dle dlouhodobě plánovaných technologických změn a rozšiřování programového vybavení
v rámci rozšiřování agend informačního systému.
Informační systém pracuje na virtualizovaných serverech v technologickém centru města
s operačními systémy Windows Server a Linux. Servery včetně datových úložišť jsou fyzicky
zdvojeny a umístěny ve dvou různých lokalitách (Masarykovo náměstí 107, Husova ulice 465)
pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti, dostupnosti a redundance služeb. Základem
informačního systému městského úřadu je systém agend „Radnice VERA“ s postupně
doplňovanými a dle legislativy aktualizovanými moduly, rozšířený o další systémy, jako je

např. VITA – stavební a vodoprávní úřad, PERM – mzdový systém, MISYS – mapové podklady,
CODEXIS – právní systém, CLAVIUS – knihovní systém atd.
V rámci výzvy č. 22 IOP byl v roce 2015 realizován projekt "Konsolidace IT, zvýšení
bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice". Celkové náklady na projekt
činily 4 381 916 Kč, město se na nákladech podílelo z 15%, 85% nákladů bylo hrazeno z fondů
IOP, přičemž celá akce musela být městem předfinancována. V rámci projektu bylo mimo
jiné pořízeno hw i sw vybavení pro virtualizaci klientů (terminálové služby) včetně
klientských stanic, odpovídající diskové úložiště, skenovací linky včetně sw pro digitalizaci
dokumentů a automatizaci autorizované konverze, byl rozšířen firewall a významně byly
doplněny a rozšířeny stávající agendy IS VERA.
Za finanční podpory Plzeňského kraje pokračovala výstavba metropolitní optické datové sítě
města Přeštice (směr Chmelnice a Mateřská škola Gagarinova ulice) včetně pořizování
a implementace aktivních prvků. Probíhalo i další rozšiřování kamerového systému v souladu
s požadavky MP a PČR a s ohledem na infrastrukturu stávající metropolitní optické datové
sítě.

Krizové řízení
V průběhu roku 2015 zasedala Bezpečnostní rada ORP dvakrát.
Na jednání se řešily úkoly vyplývající z novelizovaného zákona 240/2000 Sb. a nařízení
vlády 462/2000. Projednány byly zejména následující body:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projednání plnění Harmonogramu zpracování krizového plánu obce s rozšířenou
působností Přeštice
Finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace
a jejich řešení ve správním obvodu ORP
Plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP Přeštice
Zajištění připravenosti ORP na krizové situace a návrh opatření
Stav připravenosti povodňové komise města a ORP
Roční zpráva o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu a způsob
náhradního varování
Plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP
Seznámení se změnami v e-výpisu Havarijním plánu PK pro ORP
Podmínky nouzového přežití obyvatelstva
Způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu ORP
Podklady, které ke každému jednání připravili vedoucí odborných skupin s informací
o stavu připravenosti své skupiny ( rok 2015 Bc. Novotný, )

Bezpečnostní ředitel dále plnil úkoly v oblasti krizového řízení stanovené Krajským úřadem
Plzeňského kraje.

•
•
•
•
•
•

Zpracování dalších katalogových listů v systému NSRK (národní systém reakce na
krizi)
V měsíci červnu proběhlo školení celého krizového štábu a ostatních zaměstnanců
úřadu , Námět cvičení KŠBlesková vichřice, prudký liják a průtrž mračen
1x ročně proběhla prověrka dosažitelnosti jednotlivých členů KŠ
Metodika pro plánování a zajišťování ND
Byla zpracována bezpečnostní analýza města Přeštice za roky 2013-2014
JSDHO provedli údržbu techniky a uložení materiálů ve skladu KŠ

Městská policie Přeštice
V tomto roce zůstal stav strážníků v počtu pěti nezměněn. Vlastní výkon služby byl
realizován zejména pěšími hlídkami v odpoledních a nočních hodinách zpravidla kombinací
pěší a motorizované hlídky. Byly prováděny kontroly míst, kde dochází k narušování
veřejného pořádku (okolí barů, heren a provozoven jakými jsou Přeštická stodola, Krijcos,
Kebab - hlavně v nočních hodinách, dále nádraží, okolí marketů, městské parky), kontroly
chatových oblastí, kontroly cyklistů, parkování v centru města. Ve všední dny dohled
strážníků nad cestou dětí do/ze škol včetně usměrňování dopravy před přechody pro chodce u
základních škol, dohled na chování žáků na autobusových zastávkách, v parcích a na jejich
bezpečné přecházení. Městská policie úzce spolupracovala s Policií ČR Obvodní oddělení
Přeštice, provedla pro ni 64 výjezdů a předala jí 14 pachatelů podezřelých ze spáchání
trestného činu. Byly realizovány společné hlídky a bezpečnostní akce na požívání
alkoholických nápojů řidiči před a během jízdy, hry na výherních automatech a prodej a podej
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let-celkem 26x, výpomoc při služebních zákrocích
a zajištění míst trestných činů. S Hasičským záchranným sborem ČR spolupracovali strážníci
ve třech případech při otevírání bytů a usměrňování dopravy při dopravních nehodách.
Záchranná zdravotní služba byla strážníky volána třikrát nejen k případům silně podnapilých
osob, jejichž stav si vyžadoval hospitalizaci, ale i k osobám ohroženým na životě a zdraví.
Hlídky při výkonu služby dohlížely na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
obce, na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, na zajištění dopravy při
úklidu města, přispívaly k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílely se na dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu i na prevenci kriminality, odhalovaly přestupky a
jiné správní delikty.
Občané města si již zvykli na časté kontroly pěších hlídek strážníků ve městě, proto
postupně dochází ke snižování páchaní přestupků týkající se znečišťování veřejného
prostranství, drobných krádeží, požívání alkoholických nápojů a omamných látek na
veřejnosti, hlavně před místními večerkami, kde docházelo k častému narušování veřejného
pořádku převážně v pozdních odpoledních a večerních hodinách. K tomuto postupnému
snižování zjištěných přestupků a pachatelů též dopomohl městský kamerový dohledový
systém včetně vydaných obecně závazných vyhlášek města.
Vzhledem k rozsáhlosti území spadající do teritoria obvodního oddělení Policie ČR,
nápadu událostí a potřebnému času na jejich zpracování nezbývalo hlídkám PČR mnoho času
na zajišťování veřejného pořádku v samotných Přešticích. Tato činnost je prováděna převážně
strážníky, hlavně v noční době, o víkendech či v pozdních večerních hodinách ve všední dny.

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho ostatních

950

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních

123

254
412
33
164
22
34
31

61
8
11
24
2
14
0
3

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
oznámených přísl. orgánům
z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích
z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání
z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona
z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích
z toho ostatních

40
23
2
1
14
0

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

14

Počet fyzických útoků na strážníky*

1

Počet případů použití služební zbraně strážníkem

0

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR
Provozování pultu centralizované ochrany Ano = 1/Ne = 0***
Počet rozhodnutí o odstranění vozidla
Počet osob převezených do záchytné stanice

64
0
1
6

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob
Počet nalezených odcizených vozidel
Počet odchycených zvířat

7
5
1
35

Porovnání zjištěných přestupků
zjiš.přest. v/ období
Doprava
Měření rychlosti
Veřejný pořádek

2012
348
346
167

2013
231
385
453

2014
142
280
490

2015
315
420
338

V roce 2015 došlo k více jak 100% nárůstu přestupků ohrožujících bezpečnost silničního
provozu, které byly převážně oznamovány místními občany, kteří nemohli vyjet ze svých
garáží a dvorů, zajet na vyhrazená parkoviště či kvůli nemožnosti chůze po chodnících.
Nejvíce přestupků je řešeno v nově opravované ul. Komenského a u ZŠ v ul. Poděbradova,
kde jsou ohroženy děti při cestách do školy.
Preventivní měření rychlosti bylo prováděno z důvodu opakujících se stížností občanů
celkově 114x, průměrně 10x měsíčně, tj. každý třetí den po cca 1,5 h. Nejvyšší naměřené
rychlosti: Přeštice Zastávka a ul. Nepomucká-84 km/h, Skočice, ul. Husova, Palackého,
tř.1.máje-80 km/h.
Statistika zjištěných přestupků měření rychlosti v roce 2015

Měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Přestupek dle §
125c odst. 1,
písm. f, bod 4,
z.č.361/2000 Sb.
(rychl.5372km/h)
20
20
28
32
26
24
32
51
43
43
43
37
399

Přestupek
dle
§125c odst. 1,
písm. f, bod 3, z.
č.361/2000 Sb.
(rychl.7392km/h)
2
--2
1
1
3
--2
3
2
3
2
21

Přestupek dle §
125c odst. 1,
písm. f, bod 2,
z.č.361/2000 Sb.
rychl.93 km/h a
více
---------------------------

Městský kamerový dohledový systém
MPP se věnovala kontrole veřejného pořádku též pomocí kamer MKDS. Jedná se o velmi
účinnou preventivní činnost, neboť po zjištění pachatele operátorem MKDS je tento ihned
hlídkou zadržen a vyřešen na místě či předán k vyřešení na správní orgán nebo Policii

ČR.MKDS je dále využíváno k archivování záznamů, kde jsou zpětně dohledáni pachatelé
skutků, které jsou zjištěny nebo nahlášeny dodatečně. Budování MKDS bylo v Přešticích
započato v první polovině roku 2012 a dne 9.7.2012 byl spuštěn zkušební provoz na 4
kamerových bodech – 2x na Masarykově nám., 2x na křižovatkách na Tř. 1. máje. V druhé
polovině roku 2012 se rozšířil o 6 kamerových bodů-ul. Mlýnská, Hlávkova, Havlíčkovo
nám., Nepomucká, Na Jordáně a v Městském parku. Dále projekt pokračoval v roce 2014
rozšířením o kamerové body v ul. Hlávkova, Mlýnská, Komenského, Havlíčkovo nám.,
Veleslavínova, Krátká, Na Jordáně, V Brance a v roce 2015 o další kamerové body v ul.
Hlávkova u hřbitova. V roce 2016 je dále plánován kamerový bod v ul. Poděbradova a
rozšíření kamerového bodu v ul. V Brance.MKDS je využíván ze strany obou policií pro
přestupkové i trestní řízení jak k dopadení pachatelů, tak i jako samotný důkazní prostředek.
Za období cca 40 měsíců, kdy je využíván, se osvědčil, a je významným pomocníkem v boji
proti kriminalitě a zajišťování veřejného pořádku. V roce 2015 byl využit v 68 případech ke
zjištění pachatele trestné činnosti.

Počet odhalených a objasněných přestupků (období 8.-12. měsíc v roce):

Odhalených
přestupků

r. 2011
celkově
§ 47/1a,b př.z.
0
§ 47/1c př.z.
0
§ 47/1d př.z.
7
§ 47/1g př.z.
1
§ 47/1h př.z.
0
§ 47/1 i př.z.
0
§ 49/1a př.z.
1
§49/1 b př.z.
0
§ 49/1c př.z.
1
§ 50/1a př.z.
2
§ 50/1b př.z.
0
§ 50/1 c př.z.
0
§ 46/1 př.z.drogy,kouření
0
Trestných činů
0
Osoba
0
v pátrání

r. 2012
r. 2012
odhaleno odhaleno r. 2012
MKDS
strážníky celkově
8
15
23
15
13
28
12
28
40
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
9
2
11
2
6
8
0
1
1
0
0
0
3
1

0
0

3
1

1

0

1

r. 2013
odhaleno
MKDS
22
8
31
0
1
2
0
1
1
8
1
1
27
2
1

r. 2013
odhaleno
strážníky
23
10
14
0
0
1
0
1
5
11
5
0

r. 2013
celkově
45
18
45
0
1
3
0
2
6
19
6
1

17
10

44
12

1

2

Odhalených
přestupků

r. 2014
r. 2014
odhaleno odhaleno r. 2014
MKDS
strážníky celkově
§ 47/1a,b př.z.
14
9
23
§ 47/1c př.z.
7
10
17
§ 47/1d př.z.
31
21
52
§ 47/1h př.z.
1
1
2
§ 47/1i př.z.
1
3
4
§ 49/1a př.z.
0
3
3
§ 49/1b př.z.
0
1
1
§ 49/1c př.z.
7
2
9
§ 50/1a př.z.
12
9
21
§ 50/1b př.z.
0
4
4
§ 50/1c př.z.
0
0
0
§ 46/1 alkoh.,
22
7
29
drogy,kouření
Trestných činů
6
9
15
Osoba
0
v pátrání
1
1

r. 2015
odhaleno
MKDS
20
5
7
4
0
0
0
2
6
3
0

r. 2015
odhaleno
strážníky
16
7
6
3
0
1
0
2
13
0
0

r. 2015
celkově
36
12
13
7
0
1
0
4
19
3
0

6
3

4
3

10
6

2

1

3

Celkově došlo ve stejném období (1.8.-31. 12.) proti roku 2012 v roce 2013 k odhalení a
objasnění o 73 přestupků více (přímá návaznost na amnestii prezidenta ČR) a v roce 2014
dochází k mírnému poklesu než v roce 2013 a to o 25 přestupků. Je třebazdůraznit, že
z celkového počtu přestupků je více než polovina odhalena a objasněna díky neustálému
rozšiřování kamerových bodů MKDS a jejich využívání oběma složkami policií, neboť
tyto přestupky by nikdy odhaleny nebyly. Operátoři MKDS v roce 2013 odhalili přímo při
činu 2 pachatele trestných činů, v roce 2014 celkem 6 a v roce 2015 celkem 3 pachatele
trestných činů. Dále došlo v roce 2013 a 2015 sledováním MKDS ke zjištění 3 osob
v celostátním pátrání.
Další výčet činnosti městské policie za rok 2015:
Na městskou policii bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 2810 událostí.
• zjištěno bodovaných přestupků-354
•zadrženo pachatelů trestných činů –14
+ ohrožení pod vlivem návykové látky– 3
+ maření výkonu úředního rozhodnutí– 5
+ krádeže–4
+ týrání osoby žijící ve společném obydlí–1
+ násilí proti úřední osobě-1
• převezeno osob do protialkoholní stanice–6
• pomoc osobám v nouzi–36
• výjezdy na narušené objekty-signál-20
• výjezdy na oznámení občanů na špatné parkování-84
• zjištěno řidičů pod vlivem alkoholu a omamných látek–7
• počet rozhodnutí o odstranění vozidla/nalezeno autovraků-1/3
• preventivní akce na neosvětlené cyklisty/používání pásů a dětských autosedaček ve
vozidlech–4/10
(Kontrolováno vozidel-117, dětí-139, zjištěno přestupků-10)
• zjištěno prodejců prodávajících alkohol mladistvým-2

• asistence MP-nezúčastněné osoby (policie,MÚ)–10
• usměrňování dopravy-12
• výjezdů na potulující se zvířata/odchyceno-48/31 psů +1 srna, 1 kůň, 1 daněk, 1 papoušek
• na území města nalezeno věcí: 20 (injekčních stříkaček–2, mobilní telefon–1, registračních
značek–2, klíčů–7, batohů–2, peněženek s doklady–5, ostatní–1)
• zjištěno poškozených dopravních značek–6, komunikace+ostatní- 12, nefunkčnost
veřejného osvětlení–4,
• zjištěno znečištění a nesjízdnost komunikací+chodníků/nesprávná funkčnost dopravního
značení-11/3
• na žádost státních orgánů doručeno písemností-12
• provedeno besed v ZŠ,MŠ,se seniory–12
• výjezdů na rušení nočního klidu,veřejného pořádku,občanského soužití,výtržnosti,rvačky130
• nalezeno podnapilých osoby ležících v silnici či v parku –18
• zajištění veřejného pořádku na 32 akcích

Odebrané zboží pachateli krádeže v prodejně Penny

Rvačka v herně Niki

Zadržen pachatel krádeže v Průmyslové ul.

Organizační složky města

Dům historie Přešticka
1. Informace o organizaci
Dům historie Přešticka je organizační složkou města Přeštice, ustavenou zřizovací listinou
ze dne 30. 10. 2008. Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb. v
platném znění. Činnost Domu historie Přešticka je financována z rozpočtu zřizovatele, tj.
města Přeštice.
Dům historie Přešticka je městským muzeem se stálou expozicí živností a řemesel
provozovaných na Přešticku do první poloviny 20. stol. Expozice vznikla v roce 2000 z darů
občanů Přešticka a dlouhodobých zápůjček sbírkových předmětů, vztahujících se k regionu,
z fondu Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace a Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, příspěvkové organizace.
Vybraný soubor sbírkových předmětů, tvořících stálou expozici řemesel a živností, je
přístupný veřejnosti celoročně ve stanovenou návštěvní dobu (út–pá 9–12, 13–17, so, ne,
svátky 14–17). Krátkodobá pozastavení standardu časové dostupnosti byla v roce 2015 nutná
v případě instalací nových výstav, a to především z důvodu ochrany návštěvníka před
úrazem, ochrany instalovaných předmětů před poškozením či odcizením a v neposlední řadě
z potřeby personálu plně se věnovat tvorbě výstavy. Tato omezení byla v souladu s
požadavkem §10a zákona 122/2000 Sb. veřejně oznámena prostřednictvím tisku, systému
s dálkovým přístupem i vývěskou na budově Domu historie Přešticka.
Pro sledovaný rok byl v organizační složce uplatňován také zavedený standard
ekonomické dostupnosti, který umožňuje volný vstup pro děti do šesti let a snížené vstupné
pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a osoby se zdravotním
postižením. V případě výstavy výtvarného oboru ZUŠ Přeštice byl umožněn, po souhlasu
Radou města Přeštice, žákům Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích vstup zdarma.
Budova Domu historie Přešticka, vybavená osobním výtahem a bezbariérovým vchodem,
splňuje také standard fyzické dostupnosti.
Statutárním zástupcem Domu historie Přešticka je starosta města Přeštice. Vedením
organizační složky je pověřena Bc. Drahomíra Valentová.

2. Odborná činnost
Předkládaná výroční zpráva za rok 2015 uzavírá patnáctý rok činnosti Domu historie
Přešticka. Statisticky je činnost přeštického muzea za zmíněný rok vykázána v Ročním
výkazu o muzeu za rok 2015, který je předkládán ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě.

V rámcovém úvodním zhodnocení roku 2015 konstatujeme, že jeho průběh byl stabilní
v oblasti ekonomické, personální i v oblasti zajišťování služeb návštěvníkům, pro které bylo
připraveno deset krátkodobých výstav, 27 doprovodných a speciálních programů a akcí
k výstavám.
Program muzea se nesl v rámci oslav 15. výročí otevření Domu historie Přešticka, 70.
výročí osvobození města americkou armádou, 240. výročí od dostavby kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Přešticích a celoročním projektem k 250. výročí narození J. J. Ryby - Pocta
Jakubu Janu Rybovi v Přešticích. Zároveň se Dům historie Přešticka podílel na projektech
Devět týdnů baroka, Dožínky Plzeňského kraje a Den pro rodinu.
Vedle provozu v městském muzeu zajišťoval personál Domu historie Přešticka již sedmým
rokem na základě telefonické či e-mailové objednávky pro skupiny od deseti zájemců
průvodcovskou službu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. V roce 2015 využilo
této služby 910 osob.
Dům historie Přešticka dlouhodobě spolupracuje při zajišťování muzejní činnosti se
Západočeským muzeem v Plzni,p.o., Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech,p. o. a
Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
V hodnoceném roce jsme při tvorbě výstav spolupracovali se soukromými sběrateli, ZUŠ
Přeštice, Mikroregionem Přešticko, Farním úřadem Přeštice, Základní školou Josefa Hlávky v
Přešticích, Kulturním a komunitním centrem Přeštice, Městskou knihovnou v Přešticích,
Domem dětí a mládeže v Přešticích a již tradičně se zájmovými spolky, působícími nejen na
území města Přeštice; především se Spolkem pro záchranu historických památek na území
Přešticka, o.s., spolkem Betlemáři Plzeňska, Baráčníky, Ženským pěveckým sborem Carmina
(zpívaný betlém), Sokolem (schodoběh).
Profesně je Dům historie Přešticka organizován v Asociaci muzeí a galerií a je přispívajícím
členem Společnosti Jakuba Jana Ryby.

Organizační složka má dvě pracovnice na plný úvazek. Na dohodu o provedení práce
celoročně v Domu historie Přešticka působí osm průvodkyň. Pracují o víkendech a svátcích
od 13. 30 hod do 17. 30 hod. vždy ve dvou (pokladna, kustod). Formou dohody o provedení
práce je zajišťována také výpomoc při stavbě a likvidaci výstav, předváděcí akce či vystoupení
při vernisážích. Během roku 2015 pracoval v Domu historie Přešticka pracovník na veřejně
prospěšné práce, který pomáhal realizovat stavbu výstav, ošetřoval darované a sbírkové
předměty, věnoval se úklidu kolem kostela a muzea a vykonával další potřebné práce.
V tomto směru je Dům historie Přešticka personálně podhodnocen. Ideálním stavem by byl
stabilní celoroční pracovník nejméně na čtyři hodiny denně.

Dům historie Přešticka má také několik nezištných pomocníků. Ing. Jiří Běl pro přeštické
muzeum pořizoval fotografickou dokumentaci konaných akcí. Spolupracovnicí byla také paní
Věra Kokošková, bývalá ředitelka Kulturního zařízení Přeštice, která je nejen průvodkyní, ale
propaguje muzeum prostřednictvím tisku a internetu.

Seznam výstav Domu historie Přešticka v roce 2015

Návštěvnost
Tabulka - Statistika návštěvnosti – celkový přehled DHP 2015.

Počet obyvatel Přeštic k 31. 12. 2015
Počet návštěvníků Domu historie Přešticka za rok 2015
Počet návštěvníků kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích v roce 2015
Celkový počet návštěvníků kostela i Domu historie Přešticka v roce 2015
Celkový počet návštěvníků Domu historie Přešticka od otevření v roce 2000

6628
8114
910
9024
95481

První řádka tabulky představuje a porovnává počet obyvatel Přeštic a přidružených obcí
(Skočice, Žerovice, Zastávka). Další tři řádky se věnují počtu návštěvníků Domu historie
Přešticka a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Poslední řádka uvádí počet
návštěvníků Domu historie Přešticka od jeho otevření v roce 2000.
Dům historie Přešticka byl v roce 2015 pro veřejnost otevřen 256 dnů. Prezentace činnosti se
uskutečnila prostřednictvím nových webových stránek www.dumhistorie.cz , muzejního
facebooku, celoroční aktualizovanou reklamou na portálu Regionplzen.cz, plzeňským
rozhlasem, reportážemi z výstav, natočenými televizí ZAK, tiskem a plakáty.
Sbírkotvorná činnost
Ve sbírkotvorné činnosti se v roce 2015 počet sbírkových předmětů rozšířil o dvacet
přírůstků. Významným přírůstkem je obraz dolnolukavského akademického malíře Václava
Černého – pohled na Přeštice z roku 1925. Zakoupen byl také portrét T. G. M. z pozůstalosti
akademického malíře Otto Peterse, rodáka z Dolců.

Z pozůstalosti řezníka Václava Vovsa z Příchovic byla obohacena sbírka kupeckých a
hostinských památek. Průběžně doplňována o nové přírůstky byla také sbírka pohlednic
Přeštic.
Nové přírůstky zapsané do sbírky DHP v roce 2015:
PřírČ

Inv. Č.

Počet

1/15

DHP

7611/15

1

2/15

DHP

7612/15

1

3/15

DHP

7613/15

1

4/15

DHP

7614/15

1

5/15

DHP

7615/15

1

6/15

DHP

7616/15

1

7/15

DHP

7617/15

1

Popis
Obraz -olejomalba Přeštické Piety, 1. pol.
18. stol.
Betlém vyřezávaný dřevěný skříňkový,
inspirovaný reáliemi Přeštic (kostel NPM, J.
J. Ryba)
Odznak „Rybovy oslavy a sjezd pěv. župy
Plzeň – Pallovy
Přeštice 2.6.1935“
Maketa matriky přeštického bratrstva sv.
Barbory,
1. polovina 18. stol.
Obraz Nejstarší kostel v Čechách – Vícov,
olej na překližce, akad. malíř. Hladík,
signován, nedatován
Pohlednice barevná Památník Jakuba Jana
Ryby v Přešticích.
K 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby
Pohlednice čb. Přeštice, Plzeňská pivnice a
vinárna Jan Rund,
1. republika

8/15

DHP

7618/15

1

9/15

DHP

7619/15

4

10/15

DHP

7620/15

1

11/15

DHP

7621/15

1

Plášť k mužskému sokolskému kroji, černý
flauš, 30. léta 20. stol.
Vyznamenání čs. dobrovolníku „Médaille de
Darney“
z roku 1948 s diplomem
Pozvánka na tradiční ples,
Čs. Jednota bývalých vojínů Přeštice, 16. 1.
1976
Obraz - kolorovaná fotografie chlapce na
houpacím koni,
30. léta 20. stol.

12/15

DHP

7622/15

1

Plnička na lahvové pivo krámská, litina, 30.
léta 20. stol.

13/15

DHP

7623/15

1

14/15

DHP

7624/15

15/15

DHP

16/15

Akvizice

Doklad

K

kupní smlouva č. 2014-5

K

kupní smlouva č. 2014-8

D

dar.sml.č.2015-1

D

dar.sml.č.2015-2

K

kupní smlouva č. 2015-1

D

dar.sml.č.2015-5

D

dar.sml.č.2015-7

D

dar.sml.č.2015-9

D
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Špalek řeznický, polovina 20. stol.
Talíř dětský dvouplášťový s motivem
pohádky
O červené karkulce

K

paragon z 3.11.2015

7625/15

1

Schránka reklamní na prezentaci zubních
kartáčků zn. Elektra

K

paragon z 3.11.2015

DHP

7626/15

1

K

Paragonz 3.11.2015

17/15

DHP

7627/15

1

K

paragon z 3.11.2015

18/15

DHP

7628/15

1

N

nález 1-2015

19/15

DHP

7629/15

1

Pohlednice bar. Pozdrav z Přeštic,
3 okénka, nákl. J. Bešty v Přešticích - F.J.Š.P.
Pohlednice bar. Přeštice, pohled na kostel
přes jez,
datována 26.12.1909
Obraz - olejomalba, panorama Přeštic,
signován Václav Černý, datován 1933, v
rámu
Pohlednice čb. (fotopohled) Hostinec u
Stočků, Příchovice,
30. léta 20. stol.

K

kupní sml.č.2015-5

20/15

DHP

7630/15

1

Obraz Otto Peters: Prezident T. G. Masaryk,
olejomalba, překližka, bez signatury

K

kupní smlouva č.2015-3

V oblasti práce se sbírkou byly odborně zrestaurovány restaurátorem Bc. Martinem Naušem
tři sbírkové předměty a osm předmětů prošlo konzervátorským zásahem v Domu historie
Přešticka.
Dlouhodobým problémem Domu historie Přešticka jsou depozitáře pro uložení sbírkových
předmětů. Neodpovídají svým klimatickým vybavením ani velikostí.
Dům historie Přešticka jako organizační složka města Přeštice pracuje s rozpočtem
schváleným zastupitelstvem města Přeštice. Ve všech položkách bylo čerpání rozpočtu
dodrženo. Kontrola ČOI proběhla v červnu 2015.

3. Údržba objektu
V rámci nákupu ostatních služeb Domu historie Přešticka proběhly pravidelné revize
zabezpečení, elektrospotřebičů a nářadí. 14. 9. 2015 proběhla výměna kamerového systému
v celém objektu muzea. Opraveny byly nefunkční kliky (výměna prasklého péra) u obou
vchodových dveří muzea. V průběhu roku probíhala postupná výměna halogenových
reflektorových a bodových žárovek za žárovky LED, které nehřejí na předměty a slibují
dlouhou životnost při častém používání.

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2015

20

Počet inventarizovaných evidenčních čísel za rok 2015
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 2015

761
3

Počet předmětů ošetřených konzervací
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů Domu historie Přešticka celkem k
31. 12. 2015

8
7 624

Městská knihovna Přeštice
Městská knihovna Přeštice zaujímá významné místo v kulturním životě města a regionu.
Jedná se o knihovnu univerzálního typu, čemuž odpovídá profil fondu, skladba uživatelů a
zaměření služeb. Městská knihovna je organizační složkou Města Přeštice.
Cílem naší knihovny je představovat nejen vzdělávací instituci, kde je možné si půjčit knihy,
ale také společenské místo setkávání, oddychu a odpočinku. Proto se knihovna neustále
snaží vylepšovat služby a také prostředí knihovny. Bylo zakoupeno 30 lehkých
stohovatelných židlí, dataprojektor, promítací plátno, notebook.
V roce 2015 byla v celé budově provedena výměna oken a následně byly všechny prostory
vymalovány. Během této akce byla knihovna uzavřená. Kromě ochrany nábytku, knih a

úklidových prací byla v oddělení pro dospělé čtenáře provedena aktualizace veškeré naučné
literatury.V dalších letech bychom opět rádi pokračovali v modernizaci nábytku.
Knižní fond
Knižní fond je průběžně rozšiřován. Knihovny se snaží pružně reagovat na poptávku čtenářů
a v krátkém časovém horizontu jim nabídnout novinky knižního trhu. Při nákupu knih klade
důraz na efektivní vynaložení finančních prostředků. Využívá výhodných nabídek různých
dodavatelů. Nákup naučné literatury podřizuje požadavkům studentů středních
a vysokých škol a odborných učilišť. Také ostatní čtenáři si mohou vybrat dle svého zájmu
a koníčků. Knihovna zabezpečuje také vnitrostátní meziknihovní výpůjční službu pro
publikace, které nemá ve svém fondu.V oddělení akvizice a katalogizace se zpracovávají
knihy nejen pro městskou knihovnu, ale také do výměnných souborů pro místní knihovny.
Za rok 2015 bylo zpracováno 1 746 knih.Pracovníci knihovny se každý rok účastní
vzdělávacích akcí, které jsou většinou pořádány Státní vědeckou knihovnou v Plzni. Kvalita a
spektrum služeb poskytovaných městskou knihovnou se neustále zvyšuje, pracovnice se
snažípružně reagovat na poptávku čtenářů, návštěvníků i vzdělávacích institucí tak, aby si
knihovna nejen udržela stávající čtenáře, ale také získávala čtenáře nové. I prostředí
knihovny se začíná pomalu řídit tržními principy a návštěvník knihovny je čím dál tím více
náročnější na standard a kvalitu poskytovaných služeb.
Regionální knihovny
Městská knihovna v Přešticích jako organizační složka města Přeštice je pověřena výkonem
regionálních funkcí. V obvodu své působnosti má 26 knihoven, kam dodává výměnné
soubory knih. Pro knihovníky místních knihoven pořádá pravidelné porady, kde je pracovníci
knihovny seznamují s novinkami v metodice knihovnictví.
Kulturní a vzdělávací akce
Kulturně vzdělávací činnost byla zaměřena především na dětské čtenáře, u kterých se
knihovna snaží podpořit zájem o čtení a knihy obecně. Dětské oddělení úzce spolupracuje se
Základní školou Josefa Hlávky Přeštice, především pak s prvním stupněm, školní družinou,
s MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova, Domem dětí a mládeže. S téměř každým ročníkem na prvním
stupni základní školy pracujeme během školního roku na některém z projektů.
První třídy absolvují každoročně projekt „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“.
V průběhu školního roku se prvňáčci mohli zúčastnit výtvarných soutěží „Skřítci, strašidla a
jejich obydlí“a „Barvy pekla“/výtvarná a fotografická část/. Každá soutěž měla svoji výstavu.
Všechny první třídy navštívily knihovnu dvakrát během druhého pololetí. Při návštěvě
v dubnu se děti seznámily s chodem knihovny, se systémem půjčování knih atd. Při druhé
návštěvě v květnu pak při plnění zábavných úkolů prokazovaly své čtenářské dovednosti. Dne
4. června se v obřadní síni městské radnice konalo slavnostní pasování na čtenáře panem
starostou. Tento slavnostní ceremoniál získal oblibu jak u dětí, tak u rodičů i
prarodičů.Všechny druhé třídy navštívily besedu „Václav Čtvrtek“ a třetí třídy„Astrid
Lindgrenová“. Třeťáci se mohli zapojit do kvízové soutěže „Víš to, znáš to?“ Na závěr
projektu byli vyhodnoceni a odměněni nejpilnější čtenáři každé třídy.S oběma mateřskými
školami Dukelská a Gagarinova byly návštěvy tříd a témata besed vždy domluveny dle přání a
požadavků vyučujících. Návštěvy ostatních školských zařízení, spádových i okolních škol byly
realizovány po vzájemné domluvě, přání a potřeb vyučujících. Knihovna se snažívšem
maximálně vyjít vstříc.V roce 2015 byly vyhlášeny tři výtvarné a jedna literární soutěž pro

žáky MŠ a ZŠ:„Skřítci, strašidla a jejich obydlí“, „Barvy pekla“, „Logo městské knihovny“, „Můj
domov“.
Knihovna v číslech k 31. 12. 2015
rok 2014

rok 2015

rozdíl

Městská knihovna Přeštice
Počet svazků celkem

49 086

50 192

+ 1 106

Počet svazků naučné literatury

15 288

15 171

+ 117

Počet svazků beletrie

33 798

35 021

+ 1 223

Počet titulů časopisů

77

70

-7

1 134

1 119

- 15

501

526

+ 25

53 538

53 713

+ 175

5054

4 720

- 334

32386

33 501

+ 1 115

Naučná literatura pro děti

1163

1 248

+ 85

Beletrie pro děti

5962

5 573

-389

Výpůjčky časopisů

8973

8 671

- 302

2

14

+ 12

17

53

+ 36

Počet obsluhovaných knihoven

26

26

Počet výměnných souborů půjčených
obsluhovaným knihovnám

46

37

-9

5344

4 365

- 979

Počet návštěv webové stránky

2717

5 564

+ 2 847

Počet vstupů do elektronického katalogu

1898

1 285

- 613

Počet registrovaných čtenářů
Počet registrovaných čtenářů do 15-ti let
Počet výpůjček (svazky) celkem
v tom:
Naučná literatura pro dospělé
Beletrie pro dospělé

Meziknihovní výpůjční služba
Obdržené a kladně vyřízené požadavky z
jiných knihoven
Zaslané a kladně vyřízené požadavky jiným
knihovnám
Regionální fond

Počet svazků půjčených obsluhovaným
knihovnám

Webové stránky knihovny,
www.knihovnaprestice.webk.cz

Další projekty a akce roku 2015
Celoroční čtenářská soutěž - hra „Lovci perel“ /II.ročník/
Hra děti velmi zaujala. Od ledna do listopadu četly knihy /perlorodky/ a plnily úkoly. Za
povinné úkoly obdržely perlu a za nepovinné peníze - tzv. Moriony. Perly si děti navlékaly na
šňůry, které byly rozvěšené v knihovně. Na konci hry se pak staly majetkem lovců. Moriony
lovci mohli utratit 2x za rok v prodejním krámku. Někteří lovci dokonce za jednu perlu úkoly
pro ostatní vytvářeli. Soutěž ukončilo 56 lovců perel, nasbíráno bylo1 255 perel.
Nejúspěšnější mezi dětmi ze 67 knihoven v republice byla Magdalena Mikulecká se 160
perlami. Ocenění nejlepších lovců se uskutečnilo u příležitosti Dne pro dětskou knihu.
Noc s Andersenem
Letos se konal jubilejní XV. ročník akce „Noc s Andersenem“. V naší knihovně spalo 8 dětí ve
věku 9 – 10 let a 2 knihovnice. Sraz byl v knihovně v 16,30 hodin. Poté, co si všichni uložili své
věci, všichni vyrazili ven. Pan Cingaisl předvedl dětem parádně vycvičené dva německé
ovčáky. Poté dětem ukázal s jedním psem, jak se učí poslušnosti a plnit různé povely. Podělil
se s nimi o mnohaleté zkušenosti a zajímavosti z výcviku. Po krátké zastávce v knihovně se
děti přesunulydo sportovního areálu, kde si opekly vuřty. Po návratu nazákladnu /knihovna/
se objevily u některých jedinců různé chutě, tak si děti daly pečené dobrůtky od maminek.
Jednoznačně vedla bábovka. Před osmou hodinou všichni přivítali milého večerního hosta
pana Zdeňka Zajíčka, ředitele „Muzea strašidel“ v Plzni. V osm hodin začala očekávaná
beseda na téma „Pohádky a pověsti našeho kraje“. Na tuto besedu přizvaly knihovnice i
veřejnost. Byla to smršť poutavého
vyprávění
o plzeňském znaku,
o čtyřech řekách…., poslechu pověstí, písní. A najednou bylo bezmála deset hodin.
Následovala příprava pelíšků. Kdo byl hotov, začal si vybírat knihy, časopisy. Děti si
prohlédly knihu „Ducháčkovic rodina…“a úplně novou „Na hradě Bradě“. Před jedenáctou
děti hlasovaly pro noční pohádku. Zvítězil pohádkový příběh „Tři bratři“. K filmu se sice
všichni uložili, ale vydrželi až do konce, nikdo neusnul!!! Po pohádce trocha nejnutnější
hygieny a šupito na kutě. Po jedné odfukovali už všichni. Ráno děti vstávaly kolem sedmé
hodiny, uklidily spaní a připravily stolky na snídani. Po bohaté snídani si ještě připomenuly
Andersenovy a Drdovy nejznámější pohádky. Na závěr všichni dostali pamětní list, Drdovy
Hastrmany, upomínkové drobnosti. Kdo chtěl, ještě si četl nebo si popovídal s kamarádem.
Před devátou hodinou zaklaply dveře za posledním nocležníkem.
Tvořivé středy v dětském oddělení
Pravidelně každou první středu v měsíci bylo v dětském oddělení tvořivé odpoledne. Zájemci
si mohli vlastnoručně vytvořit své dílko na dané téma a strávit tak čas v knihovně trochu
jinak.

„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“
Tak se nazývala soutěž, kterou vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně společně
se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, které se naše knihovna
zúčastnila.
Soutěžící si v knihovně vyzvedl průkazku pro potvrzení 12 návštěv knihovny, při kterých si
musel vypůjčit alespoň 1 knihu o přírodě. Do soutěže se přihlásilo 21 dětí. Odměnou byla
vstupenka do ZOO a Botanické zahrady.
Den pro dětskou knihu
V sobotu 12. prosince pozvala městská knihovna k návštěvě všechny své příznivce, zejména
ty nejmladší. Konala se každoroční akce pod záštitou SKIP - Den pro dětskou knihu a Den
otevřených dveří. V úvodu si účastníci poslechli příjemný malý koncert žáků ZUŠ, kteří
navodili kouzelnou předvánoční chvíli. Poté následovalo vyhodnocení a ocenění fotografické
a výtvarné soutěže „BARVY PEKLA“ a celoroční čtenářské soutěže „Lovci perel“. Po skončení
slavnostnější části dne se všichni rozešli za svými zájmy. Kdo chtěl, využil možnosti
prohlédnout si výstavu dětských prací, pohrát si v dětském koutku, vrátit nebo půjčit si knihy,
v dětském oddělení se zadarmo zaregistrovat, zaluštit si, něco si přečíst nebo si jen tak
popovídat, občerstvit se. Dále si mohl každý něco vytvořit a hotový výrobek odnést domů.
V patře si děti pod vedením paní Němečkové vyráběly papírové ozdoby na stromeček,
vyzkoušely si Kusudamu – japonské skládání papírových květů. V přízemí tradičně probíhalo
oblíbené zdobení vánočních perníčků a svícnů s paní Hořkou. Letos do knihovny opět zavítala
paní Wolfová s barevnými písky. Ukázala dětem, jak se tvoří obrázky a pak už se barevné
písky jen sypaly a sypaly. Nejšikovnější zkusili dokonce i složitější ornamenty. Nádherné vůně
se linuly od stolu s krásnými svícny, zdravými svíčkami a vosky. Zájemci si zde mohli pořídit
vkusný vánoční dárek.

Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven od 5.10. do 9.10. se uskutečnily tyto akce:
„MYSTIC“ – výstava fotografií – Jan Picka
Zábavné odpoledne nejen s básněmi Jiřího Žáčka
„KNIHY DO ČEKÁRNY“ – instalace knihovny do čekárny

Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
„PŘEŠTICKÉ KRONIKY“ – beseda s kronikářem Michalem Tejčkem

Knihy do čekárny
Od listopadu byla zavedena nová služba pro občany, kterou chce knihovna do budoucna
ještě rozšířit. V 1.patře lékařského domu /Masarykovo nám. 142/ byla umístěna knihovnička
s vyřazenými knihami a časopisy pro všechny, kdo si chtějí zkrátit a zpříjemnit pobyt
v čekárně před návštěvou svého lékaře. Rozečtenou knihu nebo časopis si mohou pacienti
vzít s sebou domů a příště je vrátit nebo přinést výměnou jiné. Knihy a časopisy budou
průběžně doplňovány.
Celostátní akce, ke kterým jsme se připojili:

Pasování prvňáčků na čtenáře

Noc s Andersenem

„BARVY PEKLA“ – výtvarná soutěž

Václav Čtvrtek - 2.r.

Malování knihovny

Výměna oken, malování

„O Květušce a tesaříkovi“ – Jitka Vítová

Den pro dětskou knihu

Pečovatelská služba Přeštice
Město Přeštice jako obec s rozšířenou působností je samo registrovaným
poskytovatelem pečovatelské služby u Krajského úřadu v Plzni a plní všechny povinnosti
vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pečovatelská služba Přeštice (PSP)
je organizační složkou města Přeštice, poskytuje terénní a ambulantní služby s danými
základními činnostmi vymezenými zákonem, je městem zřizována a financována. Je členem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.
Obecně je pečovatelská služba nejrozšířenější a nejžádanější terénní službou pro svoji
místní a časovou dostupnost, má napomáhat s řešením nepříznivé životní situace ve
venkovských lokalitách, kde jiná nabídka sociálních služeb neexistuje, s cílem pro uživatele zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle je to možné. Její působnost se vztahuje nejen
na samotné město, ale i na přilehlé spádové obce. Tím se stává zajištění PS logisticky i
finančně náročnější, proto je důležitá participace obcí na financování pečovatelské služby.
V roce 2015 poskytla PSP služby jak občanům Přeštic, Skočic a Zastávky, tak občanům
obcí správního obvodu na základě uzavřených smluv (celkem 14) mezi městem Přeštice a
jednotlivými obcemi: Dolní Lukavice - Snopoušovy, Horní Lukavice, Soběkury - Horušany,
Kbel - Babice, Mečkov a Nová Ves, Lužany, Nezdice, Oplot, Příchovice a Příchovice – Kucíny,
Vlčí.
Terénní služba je dostupná v pracovních dnech a provozní doba byla rozšířena od
7,30 do 19,00 hod., ve středisku osobní hygieny pak do 15,00 hod. po předchozím objednání.

Cílová skupina uživatelů:
Osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, kteří žijí ve
svém přirozeném prostředí, senioři.
Průměrný věk klientů, kterým byly provedeny úkony PS je 80,0 let, přičemž 17% bylo
ve věku 80-84 let, 25% 85-89 let, 13% 90-94 roků a 2% 95 a více.
Klienti podle pohlaví, u nichž byly provedeny úkony v období od 1.1. do 31.12.2015
ŽENY

MUŽI

CELKEM

47

25

72

Personální zajištění PSP:
Vychází z požadavků personálních standardů kvality, aby byly zabezpečeny základní funkce
organizace. K 1.5.2015 došlo ke změně na pracovní pozici vedoucí, na místo Pavly Bradové
nastoupila Mgr. Michaela Kazdová, která zároveň vykonává i funkci sociální pracovnice (ve

zlomku úvazku), poskytuje formou základního sociálního poradenství potřebné informace
zájemcům o službu, rodinným příslušníkům i klientům.
Pro zajištění potřeb cílových uživatelů byla přijata jedna pracovnice v sociálních službách
(pečovatelka), organizační strukturu tak tvoří 6 pracovnic. Dále jsou trvale k dispozici tři
pracovnice na dohodu dle aktuálních požadavků na zajištění provozu. Všechny pracovnice
pro práci v terénu splňují kvalifikační předpoklad – akreditovaný kurz pro pracovníky
v sociálních službách.
Soustavně je naplňována zákonná povinnost zaměstnavatele dle paragrafu 116 zákona
108/2006 Sb. zabezpečit další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rozsahu nejméně
24 hodin za kalendářní rok. S cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a kompetence
jednotlivých pracovnic absolvovaly dvě pracovnice v závěru roku certifikovaný základní kurz
„Bazální stimulace“. Koncept Bazální stimulace se v terénní péči využívá u lidí
dezorientovaných, neklidných (většinou z důvodu demence) pro podpoření pohybových
schopností a získání pocitu jistoty a bezpečí v domácím prostředí klienta.
Všechny pracovnice mají možnost řešit pracovní témata a reflektovat sami sebe při
pravidelných supervizí probíhajících v intervalu 1x za dva měsíce. Cílem setkání je soustavné
posilování vědomí osobní odpovědnosti a uvolnění atmosféry při náročnosti práce.

Pravidla pro úhradu a maximální výše úhrady:
Maximum úkonů je definováno na měrnou jednotku = čas, výjimku tvoří praní prádla, které
je definováno jednotkou kilogram. Cena za jednotku i seznam úkonů (položek úhradníku)
jsou v souladu s legislativou a stejné pro všechny úkony.
Výhodou pro klienty, méně pak pro zřizovatele byla účtovaná cena ve výši 85,- Kč/hod., tj.
nejnižší možná sazba daná zákonem 108/2006 Sb.

Poskytovaná péče:
Dodávka obědů do domácnosti:
V březnu 2015 byla vypsána veřejná soutěž na dodávky obědů pro PS a od 1.6.2015 se stala
firma Závodní jídelna – Marek Racek, Dolní Lukavice. Jedná se o externího dodavatele,
podnikatelský subjekt, který poskytuje zároveň distribuci jídel, došlo i k rozšíření nabídky
jídel – výběr ze čtyř jídel.
Pečovatelská služba provádí rozvoz obědů (doprava stravy a její doručení) na základě
smlouvy o poskytování pečovatelské služby a postupně se snaží omezovat tuto službu pro
klienty bez potřeby následného úkonu, aby obědy pouze „nepřekupovala“. Došlo tak
k organizační změně a pečovatelka už není pouze řidičkou zodpovědnou i za provoz auta
(převzalo Město), nýbrž vykonává i potřebné následné úkony, podporuje uživatele
v dodržování pitného režimu, získává zpětnou vazbu od svých klientů.
Celkem bylo zajištěno 5.295 obědů.

Obědů

„Zajištěných obědů v období leden 2015 - prosinec 2015“

„Cena provedené péče v období od 1.1. do 31.12.2015“
Průměrný
příjem
/1 klient

Cena péče/ Kč

Cena, *10000

Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

34 335,48
37 781,24
39 278,75
45 862,96
44 526,87
51 353,24
47 162,54
42 998,90
57 049,40

636
741
770
917
909
1027
963
860
1119

Říjen
Listopad
Prosinec

53 396,89

Celkem

550 301,97

48 670,43
47 885,28

1136
1014
1041

DALŠÍ AKTIVITY
V roce 2015 probíhaly ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou smlouvou
mnohé akce a aktivity jak pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, tak pro ostatní
klienty PS i veřejnost.
V září byl ve spolupráci s „Člověkem v tísni“ ke Dni finanční gramotnosti uspořádán
seminář „Obezřetnost se vyplácí“.
V říjnu, při akci „Den pro rodinu“ – Křížem krážem Přešticemi byl Dům
s pečovatelskou službou jednou ze sedmi zastávek, kde byla pro účastníky připravena
prohlídka kompenzačních pomůcek a diplom za jízdu zručnosti s invalidním vozíkem.
V listopadu pak při příležitosti 20. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou
proběhla slavnost pod záštitou starosty města Mgr. Karla Naxery, který předal pro tuto
příležitost vytvořené pamětní listy.
Bylo představeno nové logo PSP z dílny mladé výtvarnice Bc. Ivy Pelcové.

V prosinci – době adventu – přicházeli žáci spolu s pedagogy zpříjemnit seniorům
různými vystoupeními předvánoční čas.
Při hodnocení lze shrnout, že Pečovatelská služba Přeštice dostála svému závazku
poskytovatele sociálních služeb.

Dětská skupina Čtyřlístek
Dětská skupina Čtyřlístek byla po vyhodnocení efektivity vynaložených nákladů, na základě
usnesení ZM ze 18. 6. 2015 zrušena ke dni 30. 6. 2015.

Hodnotící zpráva
o stavu místní Agendy21 a o činnosti v projektu
Zdravé město Přeštice
za rok 2015

V Přešticích dne 24. 2. 2016 zpracovala komise a koordinátor Zdravého města
Přeštice.
Hodnotící zpráva byla schválena radou města Přeštice usnesením č. 163/2016
ze dne 7. 3. 2016.

Politická a finanční podpora projektu ZMP a MA21
Komise Zdravého města Přeštice byla zřízena usnesením rady města na jejím prvním jednání
dne 10. listopadu 2014, v čele s předsedou MUDr. Richardem Hájkem, který je také politikem
Zdravého města Přeštice na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2014.
Ostatní členové komise byli jmenováni na druhém jednání rady města dne 24. 11. 2014, a to:
MUDr. Ivana Froňková, Ing. Jan Kovářík, Jan Satke a Oldřich Váca.
Koordinátorkou zdravého města byla o v roce 2015 Eva Česáková, která se k 31. 12. 2015
této funkce vzdala. Proto byl zastupitelstvem města s účinností od 1. 1. 2016 pověřen
koordinátorem Bc. Ondřej Kokoška usnesením č. E/1 ze dne 10. 12. 2015.
Projekt ZMP byl finančně podpořen v rozpočtu města částkou 60 000,- Kč včetně příspěvků
na výdaje neziskových organizací na pořádání či spolupořádání akcí a kampaní ZMP,
rozpočet byl schválen radou města 2. 3. 2015 usnesením č. 148/2015.

Veřejné fórum zdravého města

Veřejné fórum zdravého městase konalodne 17. března 2015 za účasti 56 občanů.
Veřejné fórum zahájil starosta města Mgr. Karel Naxera, přivítal přítomné občany, zástupce
NSZM, zastupitele města a vedoucí odborů městského úřadu. Koordinátorka Eva Česáková
seznámila přítomné s programem jednání a představila garanty jednotlivých témat.
Zdravé město Přeštice představil tradiční prezentací starosta města. Hlavní částí prezentace
bylo vyhodnocení plnění Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích za rok 2014,
zejména řešení 10 problémů města, vybraných občany na fóru a v následné anketě minulého
roku.
Prezentaci NSZM představilafacilitátorka Dana Diváková, která poté vedla pracovní část
veřejného fóra.
Diskuse probíhala v sedmi skupinách podle sedmi připravených diskusních témat, byl
připraven i stůl mládeže, leč tentokrát se mládež nedostavila. Pracovní témata byla rozdělena
následovně:
1. Veřejná správa, informovanost, komunikace s občany
2. Strategický rozvoj, investice
3. Životní prostředí
4. Veřejný pořádek, bezpečnost
5. Doprava
6. Zdravý životní styl, zdravotní prevence a služby, sociální problematika
7. Školství, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity

V těchto skupinách účastníci diskutovali o tom, kde jsou dle jejich názoru v dané oblasti
největší problémy a navrhovali možnosti jejich řešení. Mluvčí jednotlivých skupin pak fóru
představili ty problémy, které jejich skupina ve své oblasti vyhodnotila jako nejpalčivější.
Výsledkem diskuse v celém fóru byl výběr dvou nejdůležitějších problémů v dané oblasti
života ve městě, které zapisovatelky zapsaly do hlasovacích přehledů. Mezitím proběhlo za
účasti starosty města a ředitele kanceláře NSZM losování dárků pro přítomné občany
Diskuse byla ukončena hlasováním přítomných o pořadí 10 největších problémů, výsledek byl
následně předložen ve veřejné anketě občanům města, ověřené výsledky byly poté předány
komisi ZMP k zapracování do Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích.
V anketě bylo odevzdáno celkem 56 hlasovacích lístků. „10P“ roku 2015 má tento výsledek:
VF
Vybudování domu seniorů
16
Výstavba cyklostezek a pěších stezek
7
Výstavba (rekonstrukce) kulturního domu
15
Výchova majitelů psů k dodržování čistoty ve 11
městě
Lávka přes Úhlavu pod Vícovem
12
Rozšíření parkovacích míst ve městě
7
Rozšíření ordinačních hodin odborných lékařů
9
Vybudování naučných stezek
14
Dokončení městského kamerového dohledového 4
systému
Zpracování koncepce městské zeleně
5

Pořadí Problémy k řešení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anketa
85
71
51
46

Celkem
101
78
66
57

38
39
32
12
21

50
46
41
26
25

19

24

Výsledky byly následně zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života
v Přešticích. Komunitní plán byl projednán radou města a doporučen zastupitelstvu ke
schválení. Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný komunitní plán usnesením č. B/8 ze
dne 18. 6. 2015.

Veřejné plánovací akce
V roce 2015 se konaly dvě veřejné plánovací akce: jedna k největší stavební akci města –
rekonstrukci Komenského ulice, druhá k výstavbě výrobní haly soukromým investorem
v areálu průmyslové zóny na území bývalého podniku Prefa Přeštice, u které již v době
přípravy v loňském roce vyjádřili někteří občané obavy z vlivu výrobního provozu na životní
prostředí v okolí areálu. Obě akce se konaly v únoru tak, aby občané mohli vyjádřit své
názory a připomínky a dostali dostatek informací před započetím stavebních prací.

1. Na 5. 2. 2015 bylo svoláno v pořadí druhé setkání s občany týkající se zahajované celkové
rekonstrukce Komenského ulice, projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad.
Jednání se konalo v zasedací místnosti MÚ v Husově ulici za přítomnosti starosty a

místostarosty města, pracovníků odboru investic a majetku MÚ Přeštice a zástupce
zhotovitele stavby. Tato schůzka byla svolána k datu zahájení rekonstrukčních prací, kdy
již byly na základě provedených přípravných prací známy detaily plánované rekonstrukce i
časový harmonogram stavby. Účelem jednání bylo nejen seznámit přítomné s plánem
stavební akce, ale zejména získat od občanů a obchodníků sídlících v ulici Komenského
připomínky, požadavky a informace potřebné k tomu, aby průběh stavby co možná
nejméně narušoval podmínky pro bydlení a podnikání, protože se jedná o poměrně rušnou
obchodní ulici v centru města.
Na schůzce informovalo vedení města přítomné o průběhu prací a nutných omezeních
podle časového harmonogramu rekonstrukce, která zahrnuje opravu vodovodu, kanalizace,
změnu elektrického vedení ze vzdušného na podzemní, zúžení vozovky (jednosměrný
provoz zůstane zachován) a rozšíření počtu parkovacích míst. Bezbariérově budou
upraveny přechody na obou koncích ulice, mezi nimi bude rovněž bezbariérově upraveno
několik přechodových míst. Připomínky a požadavky občanů a podnikatelů byly
zaznamenány s tím, že další mohou být řešeny na pravidelně konaných kontrolních dnech
přímo na místě stavby. Jednání se zúčastnilo 42 osob.
2. Dne 12. 2. 2015 se konalo setkání vedení města, investora firmy CT Park a budoucího
uživatele plánované haly firmy IACG s veřejností. Na projednání byli pozváni i autoři
petice proti výstavbě areálu CTP. Toto setkání mělo sloužit k rozptýlení obav a vyjasnění si
rizik spojených s budoucím provozem IACG. Investor stavby seznámil přítomné
s projektovou dokumentací stavby a předpokládaným rozsahem a harmonogramem
stavebních prací. Budoucí uživatel představil budoucí výrobní program, v závodě se budou
vyrábět díly pro automobilové karosérie.
V diskusi byly zodpovězeny dotazy zejména na rizika spojená s budoucím provozem, ať již
vliv výroby na stav ovzduší, zdravotní rizika pro zaměstnance i obyvatele sousedící
zástavby a také na vliv zvýšené kamionové dopravy hlavně v Průmyslové ulici (výjezd
hasičů, vjezdy do dalších podniků včetně sběrného dvora, vstup do areálu fotbalového
hřiště), na třídě 1. máje (součást silnice I/27) a případně i v ulici Dukelské. Na základě
požadavků občanů investor přislíbil spolupráci na úpravě křižovatky Průmyslová – Tř. 1.
máje a také úpravu stavebních prací tak, aby na stavbě neprobíhaly o víkendech práce
s nadměrnou hlučností.Na závěr představitelé města i zástupci příslušných organizací
konstatovali, že ač toto jednání bylo určeno především občanům podepsaným pod peticí
proti výstavbě této haly, nikdo z petentů se na jednání nedostavil. Účast 12 osob.

Kampaně a akce pro veřejnost

Hodina Země- v roce 2015 se město 29. března již tradičně připojilo k celosvětové akci na
podporu ochrany klimatu, Hodina Země. V době od 20:30 do 21:30 bylo vypnuto slavnostní
osvětlení chrámu Nanebevzetí panny Marie v Přešticích.

Den Země –I když Den Země připadá každoročně na 22. dubna, s ohledem na časové
možnosti organizátorů akcí se letos úklid města s názvem „Úředníci městu“ konal v pátek 17.
dubna. Ráno vyrazilo do parků a na zelené plochy po městě celkem 45 dobrovolníků z řad
zaměstnanců města rozdělených do sedmi skupin. Šest skupin převážně obsazených ženami
uklízelo město, zahrady mateřských škol a nejbližší okolí rozvojové zóny na severní straně
města. Poslední ryze mužská skupina opravovala cestu v místní části Zastávka. I když počasí
letos akci vyloženě nepřálo a akce byla dokončována za vytrvalého deště, následné zvážení
svezených pytlů naplněných nejrůznějším odpadem ukázalo, že úředníci sesbírali celkem 200 kg
odpadů.
Akce spojené se Dnem Země pokračovaly úklidem břehů řeky Úhlavy, pořádaným
kynologickým klubem v Přešticích.
Město přispělo ke zlepšení zeleně v centru zatravněním a novou květinovou výsadbou v části
parku na hlavním náměstí po skončení rekonstrukce přilehlé Komenského ulice v červnu
2015.

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut
Lichý rok znamená, že v Přešticích se v září koná Evropský týden mobility. Tentokrát se
„něco“ dělo každý den od 16. do 22. září 2015. Evropský týden mobility byl zahájen „Dnem
s městskou policií“, kdy spolu se strážníky vykonávali dozor nad pořádkem ve městě a nad
dodržováním dopravních předpisů žáci druhého stupně základní školy Josefa Hlávky. Podle
vyjádření velitele městských strážníků měla akce dobrý ohlas nejen mezi žáky, ale i ze strany
veřejnosti.
Ve čtvrtek byl v Přešticích Evropský den bez aut. Pro dopravu byla uzavřena ulice Ostrovní a
část ulice Pobřežní, provoz byl omezen i v ulicích Mlýnská, Jungmannova a na Havlíčkově
náměstí. Na okruhu těchto ulic probíhaly dopravně bezpečnostní závody na kolech,
koloběžkách i pěšky, kterých se dopoledne zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků základní
školy, odpoledne děti ze školní družiny, tedy prvňáčci a druháci. Škoda jen, že se pro tuto
akci nedá uzavřít hlavní průtah městem, kde stále vzrůstající frekvence dopravy obtěžuje
centrum města a hlavní ulici hlukem, smogem i otřesy vyvolané zejména kamionovou
dopravou.
Páteční dopoledne patřilo dětem z mateřských škol, pro které byla připravena dopravně
výchovná hra v Městském parku. V sobotu se jela tradiční cyklojízda v čele se starostou
města, zakončená občerstvením a tombolou pro účastníky akce v nově zrekonstruovaném
sportovním areálu KČT u řeky. Nedělní vycházka se seniory nazvaná „Den bez bariér“
ukázala seniorům další bezbariérově upravené trasy v Komenského ulici a na Masarykově
náměstí. V pondělí se zájemci o informace ze zahraničních cest sešli v konferenčním sálku
Kulturního a komunitního centra v Přešticích na zajímavé prezentaci Roberta Hájka o jeho
dlouhém putování Ruskem, Japonskem a Kanadou.
Celý program vyvrcholil v úterý 22. září dopravně bezpečnostní akcí pro veřejnost na
Masarykově náměstí nazvaný „Den s BESIPem“. Zájemci si mohli vyzkoušet své znalosti
z pravidel silničního provozu, na simulátorech si mohli vyzkoušet řízení motorky i
automobilu, dokonce i náraz vozidla do překážky na simulátoru dopravní nehody. Další
atrakcí byl pohyb v tzv. „opilých“ a „drogových“ brýlích, zde zájemci stáli místy i fronty.
Akce se na jednom stanovišti zúčastnili také strážníci městské policie.

Osvětová akce k udržitelnému rozvoji
Zdravé město Přeštice rozhodnutím rady města zahájilo přípravu strategického rozvojového
plánu města, a to komunitním způsobem. Strategický plán má být vypracován do poloviny
roku 2017 s výhledem na roky 2018 – 2025. Před zahájením přípravy byla svolána společná
schůzka zastupitelů, vedoucích zaměstnanců úřadu i zájemců z řad občanů, která měla za účel
seznámit účastníky nejen s důvody, které vedly radu města k rozhodnutí
o zpracování nového strategického plánu rozvoje města, který by měl respektovat zásady
udržitelného rozvoje. První strategický plán rozvoje města byl zpracován v létech 2005 2006 s výhledem do roku 2015; je z větší části naplněn, některé jeho části lze použít, příp.
upravit pro nový strategický plán. Václav Vorel ze společnosti VIA Optima - consulting
s. r. o., Plzeň - koordinátor projektu - představil své pracovní zkušenosti související
se strategickým plánováním a svoji představu o zahájení spolupráce vedení města, úředníků
a občanů, kteří budou ochotni se na zpracování strategického plánu podílet. Seznámil také
přítomné s plánovaným harmonogramem I. etapy.
Doc. Ing. Horejc, PhD. (ZČU Plzeň), který je odborným garantem přípravy vize a strategie
rozvoje města, ve své přednášce zdůraznil zásady udržitelného rozvoje jako takového způsobu
rozvoje města, kdy hospodářský a společenský pokrok je v souladu se zachováním životního
prostředípro budoucí generace jeho obyvatel. Strategický plán zachovávající zásady
udržitelného rozvoje města by měl zahrnovat vyvážené sociální, ekonomické
a environmentální aspekty. Doc. Horejc dále prezentoval přítomným výklad základních
pojmů a postupů strategického plánování.
Z následné diskuse vyplynul vznik sedmičlenného užšího koordinačního týmu, který bude
následně vytvářet odborné pracovní skupiny pro stanovené oblasti strategického plánování;
byl definován návrh 21 procesů (bez priorit) a podán návrh na vytvoření informačního kanálu
dostupného všem účastníkům procesu strategického plánování. Vyhodnocení naplnění
původního strategického plánu bude provedeno členy koordinačního týmu.

Společná akce tří sektorů
Loňská celodenní akce pro děti i dospělé, která měla za účel představit činnost některých
příspěvkových organizací města, spolků i podnikatelských subjektů, měla takový úspěch, že
nešlo jinak, než akci uspořádat i letos. Takže „Den pro rodinu aneb křížem krážem
Přešticemi“ opět organizačně zajistilo Kulturní a komunitní centrum Přeštice v sobotu 3. října
2015. Garantem akce bylo město Přeštice.
„Hlavní stan“ akce na přeštickém náměstí byl k dispozici od 10 do 16 hodin, akce na
jednotlivých místech se konaly do 15 hodin. I letos byl zapůjčen autovláček ze Zoologické
zahrady v Plzni, který zajišťoval přepravu účastníků z Masarykova náměstí pravidelnými
okružními jízdami mezi jednotlivými stanovišti. Ve stánku KKC na náměstí si účastníci
vyzvedli pasy pro rodiny, jednotlivce a seniory. Na jednotlivých stanovištích - na radnici,
v KKC, v budově I. stupně základní školy, Domě dětí a mládeže, Základní umělecké škole,
v Domě historie Přešticka a v domě s pečovatelskou službou čekaly na splnění úkoly
nejrůznějších žánrů a náročnosti podle věku účastníků. Do akce se dále zapojily tyto spolky a
podnikatelé: za podnikatelský sektor: kosmetická firma AVON, Plzeňský deník, laserová

střelnice Buffallo Bill a za neziskový sektor: nadace Šance onkoláčkům a Divadelní spolek
Úhlavan. Za aktivní účast dostali účastníci „celní“ razítko do pasu, za účast na minimálně
čtyřech stanovištích byly pasy zařazeny do závěrečného slosování o hodnotné ceny.
Při losování se ukázalo, že pověst akce již přesáhla město Přeštice, protože mezi
vylosovanými byla řada účastníků z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Medializace projektu

O všech aktivitách projektu Zdravé město Přeštice pravidelně informovaly Přeštické noviny,
o probíhajících projektech města podpořených finančními prostředky z fondů EU informoval
Plzeňský deník. O akcích, kampaních a veřejném fóru jsou občané informováni letáky,
plakáty, příp. adresnými pozvánkami roznášenými do domovních schránek. Veškeré
informace jsou dále zveřejňovány na webu města, městským rozhlasem a na informačních
deskách městského úřadu ve městě i místních částech.

Splnění cílů plánu zlepšování
Město Přeštice, které se usnesením zastupitelstva ze dne 8. března 2007 přihlásilo k členství
v Národní síti zdravých měst ČR a k postupnému plnění kritérií Místní agendy 21, postoupilo
již v roce 2008 do kategorie „C“, kterou si udrželo až do roku 2015. Městský úřad opět splnil
i podmínky certifikace podle normy ISO 9001:2008. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní
práci Plzeň byla zpracována aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku
s prodloužením jeho platnosti na roky 2016 – 2018. O rekonstrukci areálu Hlávkova 33 rada
ani zastupitelstvo města v roce 2015 nerozhodly, nebyla tedy zpracováván ani studie, ani
projektová dokumentace předpokládaného kombinovaného sociálního zařízení pro seniory.
Projekt „Stabilizace odtokových poměrů v povodí Příchovického potoka“ pokračoval ve
spolupráci zainteresovaných obcí, města Přeštice a dalších partnerů vč. Regionální rozvojové
agentury. Interní audit města probíhal podle stanoveného plánu.
Další cíle plánu zlepšování byly také splněny, jak vyplývá z jednotlivých kapitol této zprávy.
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