Město Přeštice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2012

Zastupitelstvo města Přeštice vzalo výroční zprávu za rok 2012 na vědomí usnesením
č. C/3 ze dne 20. června 2012.

Městský úřad
Městský úřad plnil v roce 2012 úkoly v rámci přenesené i samostatné působnosti
v nezměněné organizační struktuře. Pouze v odboru kancelář starosty vzniklo oddělení
regionálního rozvoje a v odboru kancelář tajemnice oddělení informační techniky.
Pro starosty obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností pořádal městský úřad
čtvrtletní porady, na jejichž programu byly problémy elektronizace veřejné správy, novely
zákonů dotýkajících se hospodaření obcí, samosprávy a přenesené působnosti státní správy.
I v tomto roce se úředníci městského úřadu podíleli na vzdělávání studentů středních, vyšších
odborných i vysokých škol v rámci odborných praxí.
Městský úřad pokračoval v zajištění projektu Zdravé město Přeštice, kdy se již pátým
rokem podařilo splnit podmínky kategorie „C“ Místní agendy 21 . Hodnotící zpráva
projektu za rok 2012 je součástí této výroční zprávy.
Byl zahájen nový systém hodnocení úředníků a
zaměstnanců
zařazených do městského úřad
s výjimkou obslužných profesí, který
je jedním
z výstupů projektu Rozvoj řízení lidských zdrojů
v Městském řadu Přeštice spolufinancovaného
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
v minulém roce. .
Městský úřad také v roce 2012 potřetí splnil
podmínky normy ISO 9001:2008 a obhájil certifikát
udělený švýcarskou certifikační autoritou SGS
Société Générale de Surveillance SA Systems &
Services Certification, Zurich.

Finanční odbor
Počátkem roku 2012 proběhlo nastavení účetnictví pro potřeby evidence přenesené daňové
povinnosti u stavebních prací v oblasti DPH. Byly také doplněny předkontace a nastavení
ekonomického informačního systému Radnice VERAo údaje, které vyžaduje nový statistický
výkaz PAP (pomocný analytický přehled). Pro účetní to znamenalo osvojení si dalších nových
postupů a způsobů práce. S poskytovatelem ekonomického systému byly průběžně řešeny
požadavky na úpravy jednotlivých agend.
V průběhu roku 2012 došlo na finančním odboru k personálním změnám v souvislosti
s odchodem Silvie Dražkové pověřené vedením odboru na mateřskou dovolenou. V květnu
2012 nastoupila na finanční odbor Ing. Pavla Kroupová, která byla radou města jmenována
do funkce vedoucí finančního odboru od 25. 6.2 012.
V průběhu celého roku zajišťoval finanční odbor vedení kompletní účetní, rozpočtové a
majetkové agendy včetně vedení 2 pokladen městského úřadu v ekonomickém systému
Radnice VERA a vedení mzdové agendy v IS Perm.. Celkem účetní zpracovaly 2 563 přijaté
faktury, 648 vydaných faktur, 13 571 doklad v příjmových pokladnách a 1 179 dokladů ve
výdajových pokladnách.

Rozpočet města Přeštice na rok 2012 po 27. rozpočtovém opatření
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Dotace z vlastních fondů
Příjmy celkem

Schválená částka
64 242 100,00
34 039 590,81
9 000 000,00
24 400 252,00
800 000,00
132 481 942,81

Po úpravách
70 712 558,24
41 259 488,44
11 796 979,00
50 134 287,42
12 023 159,57
185 926 472,67

Výdaje
Běžné výdaje - město
Běžné výdaje - organizační složky
Běžné výdaje - zastupitelstvo a vnitřní správa
Běžné výdaje město - celkem
Běžné výdaje - příspěvkové organizace
Běžné výdaje - příspěvky ostatním organizacím
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 - příspěvky ostatním
organizacím
Kapitálové výdaje - celkem
Převody vlastním fondům
Výdaje celkem
Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)

Schválená částka
47 525 793,00
9 396 560,00
41 653 974,00
98 576 327,00
18 445 000,00
1 000 000,00
19 445 000,00
1 040 000,00
119 061 327,00
39 216 605,00
35 000,00
443 000,00
1 280 000,00

Po úpravách
44 641 888,54
8 777 435,01
40 789 299,87
94 208 623,42
19 668 102,90
1 412 059,00
21 080 161,90
701 041,64
115 989 826,96
63 718 490,03
365 383,00
272 141,00
770 670,00

600 000,00
41 574 605,00
800 000,00
161 435 932,00
-28 953 989,19

600 000,00
65 726 684,03
12 023 159,57
193 739 670,56
-7 813 197,89

Financování
Splátky úvěrů
Přijaté úvěry
Financování celkem

Schválená částka
-9 866 400,00
15 000 000,00
5 133 600,00

Po úpravách
-4 879 435,11
10 000 000,00
5 120 564,89

Fyzická inventura dlouhodobého majetku za rok 2012 v členění podle druhu majetku
(hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek,
drobný hmotný majetek evidovaný v podrozvahové evidenci) a operativní evidenci byla
provedena k 31.12.2012.

Hospodářský odbor
Hospodářský odbor zabezpečuje správu, opravy a údržbu majetku města včetně hřbitova a
veřejných prostranství, materiálně technické zásobování a autoprovoz pro činnost městského
úřadu a organizačních složek, správu místních poplatků a pronájmy nebytových prostor.
Dále spravuje centrální spisovnu úřadu, stavební archiv a archiv bývalého Okresního
národního výboru Plzeň-jih.
V roce 2010 byly provedeny tyto nejdůležitější opravy – hodnota v Kč:
Oprava chodníků v MŠ Dukelská
Oprava komunikace 5. května – 1. část
Rekonstrukce kotelny Palackého 922
Oprava ohradní zdi kostela sv. Ambrože
Střecha ZŠ Na Jordáně
Oprava vodovodu Na Jordáně – 1. část
Oprava kanalizace Na Pajzovně ve Skočicích

250.000,580.000,300.000,300.000,925.000,445.000,865.000,-

V oblasti místních poplatků je nejdůležitějším příjmem města poplatek za systém likvidace
komunálních odpadů. V roce 2013 se na tomto místním poplatku vybralo o 200 tis. Kč více,
než předpokládal rozpočet, z toho 100 tis. Kč bylo vyměřeno jako navýšení poplatku
dlužníkům. Důslednou kontrolou a vymáháním tohoto místního poplatku se podařilo snížit
počet neplatičů oproti dřívějším rokům na polovinu, tj. na méně než 300.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rok 2012 představoval pokračování reformy sociálního systému našeho státu. Od 1.ledna
2012 přešla správa dávek pro zdravotně postižené a dávek pro osoby v hmotné nouzi pod
krajská pracoviště úřadu práce. Spolu s dávkami byli na tuto práci pod úřad práce přeřazeni tři
zaměstnanci.. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo připraveno pracoviště úřadu práce,
pracovali zmínění tři pracovníci ještě do dubna 2012 na dosavadním pracovišti odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Přešticích. Postupně se během celého roku
předávaly spisy z městského úřadu na úřad práce.
Odbor pracoval s 59 osobami, které se vrátily z výkonu trestu nebo se pohybují na okraji
společnosti. Těmto občanům jsme se snažili pomoci uspořádat jejich osobní poměry, zajistit
nouzové ubytování, shánět práci a na úřadu práce si vybavit dávky hmotné nouze. Práci
původních dvou kurátorů převzaly dvě nové pracovnice odboru. Kromě částečného úvazku
kurátora pro dospělé převzaly tyto dvě pracovnice i sociální šetření v terénu dle zákona o
sociálních službách .
V oblasti rodinného práva, náhradní rodinné péče a trestnosti mládeže se odbor staral o
celkem 375 jednotlivců a rodin. Kurátorka pro mládež měla celkem 78 klientů. Bohužel
vzrostla závažnost páchaných trestných činů a zhoršily se i poruchy chování dětí a mládeže.
Ve třinácti případech došlo k umístění dětí do výchovných zařízení nebo do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. Ve třinácti případech byla navržena ústavní výchova.
Pracovnice se účastnily 42 výslechů dětí a mladistvých, jedné výchovné komise a 17
přestupkových řízení. Byl zaznamenán vyšší počet anonymních oznámení, zlepšila se
spolupráce se školami a policie začala oznamovat i případy násilí, jehož svědky byly děti.
Tyto aktivity probíhaly v souvislosti se změnami v metodice v oblasti péče o ohrožené děti.
Během celého roku se odbor intenzivně připravoval na velkou novelu zákona o sociálně
právní ochraně dětí účinné od 1.ledna 2013. Konaly se případové konference na pomoc
ohroženým dětem. Pracovnice sociálně právní ochrany dětí se dobrovolně podrobily supervizi
s Dr. Michaelem Krsem spolu s pracovníky Městských úřadů Blovice a Nepomuk.
Pracovnice se účastnily dosud rekordního počtu 176 jednání soudu a samy v 289 případech
prošetřovaly výchovné prostředí v rodinách. Vzhledem k pozdějšímu odchodu jedné
pracovnice
a
již
zmíněnému nárůstu agendy
sociálně právní ochrany
dětí, byl od 1.listopadu
2012 proto odbor znovu
doplněn
o
jednu
pracovnici.
Pokračovaly
schůzky
řídícího týmu, pracovních
skupin
i
veřejnosti
v otázkách dalšího postupu
v komunitním
plánování
sociálních služeb. Byl
ukončen první a zahájen
druhý
cyklus
tohoto
plánování.

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 je registrováno 20 075 řidičů, v roce 2012 bylo
vydáno 1 109 nových řidičských průkazů, 29 průkazů profesní způsobilosti řidičů nákladních
vozidel, bylo provedeno 400 výpisů z evidenčních karet řidičů, vydáno 129 ks karet řidičům
do digitálních tachografů pro nákladní vozidla, v důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti bylo
odňato 22 řidičských oprávnění a 3 řidičská oprávnění byla vrácena.V souvislosti s výše
uvedenou agendou bylo za zjištěné přestupky uloženo 1 200,- Kč v blokovém řízení, na
správních poplatcích bylo vybráno 156 610,- Kč.
- autoškoly - ve správním obvodu je zaregistrováno 12 autoškol, v roce 2012 bylo
vyzkoušeno 567 žadatelů o získání řidičského oprávnění, z toho 49 cizinců. Vybrány byly
poplatky ve výši 368 200,- Kč
- přestupky na úseku provozu motorových vozidel a vnitřní správy a vnitřní správy –
v roce 2012 došlo na úřad k projednání 404 přestupků porušení pravidel silničního provozu a
251 přestupků na úseku vnitřního pořádku. Celkem 141 přestupků bylo nutné dokončit
z předcházejícího roku. Byly uloženy pokuty v celkové výši 1 107 300,-Kč. Se znaky
domácího násilí byl řešeno celkem 42 přestupků.
V rámci přestupkového řízení jsou zdejším správním orgánem řešeny i přestupky na základě
veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu v těchto obcích: Bolkov, Borovy, Buková,
Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín,
Nezdice, Oplot, Otěšice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury,
Štěnovice, Týniště a Vlčí.
- silniční správní úřad - bylo v roce 2012 mj. vydáno 23 stavebních povolení na speciální
silniční stavby, 80 rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice, 18 rozhodnutí na uzavírky silnic,
15 rozhodnutí na připojení nemovitostí ke stávajícím silnicím, 31 stanovení přechodné a
místní úpravy na pozemních komunikacích (dopravních značení), 116 vyjádření
k projektovým dokumentacím. V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních
poplatcích vybráno 105 000,- 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.
- taxislužba – ve správním obvodě je registrováno 13 taxikářů z nichž 1 má dočasně
přerušenu živnost, s počtem 11 vozidel, v roce 2012 došlo ke 3 změnám v registraci
taxislužby.
- evidence motorových vozidel – v roce 2012 bylo ve správním obvodě registrováno 17 395
provozovaných vozidel, 952 dočasně vyřazených vozidel, 116 odcizených vozidel, 217
odhlášených vozidel, 297 trvale vyvezených do zahraničí, došlo k přeevidování 1 698
vozidel. Od 1. července 2012 byl uveden do provozu nový celostátní informační systém
evidence vozidel, který vykazoval značné chyby a způsoboval nepřiměřené prodloužení času
potřebného pro zpracování žádostí klientů. V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na

správních poplatcích vybráno 2 522 915,- Kč, na úseku tzv. ekologických poplatků bylo
vybráno 877 000,- Kč.
- výkon státní správy na úseku cestovních dokladů – v roce 2012 bylo podáno 1 520
žádostí o vydání cestovních dokladů a bylo předáno 1 596 cestovních dokladů, mj. bylo
řešeno 15 přestupků na úseku cestovních dokladů. V souvislosti s výše uvedenou agendou
bylo na správních poplatcích vybráno 494 600,- Kč. Na uvedeném pracovišti bylo provedeno
92 zápisů do ověřovacích knih. V souvislosti s agendou ověřování bylo na správních
poplatcích vybráno 3 120,- Kč.
- Výkon státní správy na úseku občanských průkazů – celkem občané v roce 2012
požádali o vydání 2 676 občanských průkazů (dále jen OP), celkem bylo vydáno 2 695 OP
se strojově čitelnou zónou a vyhotoveno 39 OP bez čitelné zóny. V souvislosti s činností na
tomto úseku byly uloženy pokuty v celkové výši 15 100,- Kč. Jednalo se zejména o pozdní
hlášení ztrát OP a pozdní výměny OP. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem
65 650,- Kč.
- výkon státní správy na úseku evidence obyvatel – k 31.12.2012 bylo v rámci Města
Přeštice evidováno celkem 6 607 obyvatel, z toho 397 obyvatel ve Skočicích, 222 obyvatel
v Žerovicích a 105 obyvatel na Zastávce. V roce 2012 bylo podáno 234 žádostí o změnu
trvalého pobytu. V souvislosti s uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 8
600,- Kč. Na tomto pracovišti bylo provedeno 32 ověření shody opisu nebo kopie s listinou
(vidimace) a 102 ověření pravosti podpisu (legalizace). V souvislosti s uvedenou agendou
bylo na správních poplatcích vybráno 4 830,- Kč. Dále zde bylo provedeno 31 správních
řízení ve věci o zrušení místa trvalého pobytu.
- výkon státní správy na úseku
matriky - v roce 2012 bylo vydáno
57 oddacích listů, 43 úmrtních listů,
13 osvědčení o státním občanství,
provedeno 33 dodatečných zápisů
do matričních knih, 12 změn jména
nebo příjmení, uskutečněno celkem
60 svatebních obřadů. V souvislosti
s uvedenou agendou bylo na
správních
poplatcích
vybráno
36.260,- Kč. V systému
Czech
POINT bylo vyřízeno 146 žádostí
o výpis z rejstříku trestů, 18 žádostí
o výpis z obchodního rejstříku a 42
žádostí o výpis z katastru nemovitostí a 10 žádostí o výpis z živnostenského rejstříku..
V souvislosti s uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 21 750,-Kč. Dále
zde bylo provedeno 609 ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a 1578
ověření pravosti podpisu (legalizace). V souvislosti s uvedenou agendou bylo na správních
poplatcích vybráno 81 740,-Kč.
Byly provedeny dvě kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů
ve správním obvodu.

Odbor školství, kultury a památkové péče
Odbor spravuje úsek školství, propagace a prezentace města, agendu památkové péče a
válečných hrobů, podílí se na přípravě některých kulturních akcí města. Od roku 2012 byla
odboru svěřena agenda Grantového programu města Přeštice v oblasti kultury, sportu,
volného času a vzdělávání a agenda poskytování finančních příspěvků města Přeštice na
pravidelnou činnost sportovním, kulturním a jiným zájmovým organizacím.
Odbor měl v roce 2012 ve správě 19 školských právních subjektů, které tvořilo 51 součástí
(školní jídelny, školní výdejny, školní družiny, základní školy, mateřské školy). Stav se oproti
předcházejícím letem nezměnil, což svědčí o životaschopnosti zřízených škol v obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice. Došlo k navýšení kapacity ve školních družinách (Štěnovice,
Merklín).
Odbor na začátku roku 2012 zpracoval a předložil Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeňského kraje návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního
rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení obvodu, na rok 2012 bylo ve spolupráci
s OŠMS KÚ PK rozděleno na 307,31 pracovních úvazků 105 269 000 Kč na neinvestiční
výdaje ze státního rozpočtu. V září odbor vypracoval návrhy na doplnění státních financí
v souvislosti s novým školním rokem.
V souladu se zákony v samostatné působnosti zabezpečoval odbor povinnosti obce v oblasti
výchovy a vzdělávání, plnil funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli (škole a školskému
zařízení) v oblasti pracovně právních vztahů.
V souvislosti s novelou § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů vyhlásily některé obce konkurzy na obsazení pracovního místa ředitele školy nebo
školského zařízení. Podle tohoto ustanovení končil výkon práce na vedoucím pracovním
místě k 31.7.2012, pokud byli ředitelé k 1. 1. 2012 ve funkci déle než 6 let. Konkurz se konal
v Merklíně (mateřská škola), v Chlumčanech (základní škola) a v Řenčích (základní škola).
V Přešticích proběhl konkurz na ředitele Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže,
Základní školy a mateřské školy Skočice a Mateřské školy Přeštice Dukelská. Všichni čtyři
dosavadní ředitelé a ředitelky byli potvrzeni ve funkci.
Přehled škol a jména ředitelů v roce 2012
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
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

Zuzana Mastná
Mgr. Ivana Kvíderová
Mgr. Pavla Nohavcová
Mgr. Ludmila Grafová – do 31.7.2012
Mgr. Irena Rampichová – od 1.8.2012
Štěpánka Haníková
Mgr. Jana Sedláčková
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková
Jaroslava Votlučková – do 31.7.2012
Ing. Michaela Štibraná – od 1.8.2012
Hana Skalová
Mgr. Josef Šperl
Pavla Hřebcová
Jitka Erbenová
Mgr. Jaroslava Zadražilová
Bc. Miroslav Vacek

DDM Přeštice, okres PJ
MŠ Příchovice, okres PJ
ZŠ Řenče, okres PJ, př.org.
ZŠ Štěnovice, okres PJ
MŠ Štěnovice, okres PJ

Blanka Zezulová
Jana Milasová
Mgr. Jindřiška Červená – do 31.7.2012
Mgr. Věra Burdová – od 1.8.2012
Mgr. Petr Liška
Bc. Jitka Adamová

Pro školní rok 2012/2013 nemá ani jedna ze škol výjimku z počtu žáků. V obci Řenče
započali s výstavbou nové budovy pro mateřskou školu, která bude fungovat od 1.1.2013.
Nový název má od 1.září 2012 přeštická základní škola – Základní škola Josefa Hlávky
Přeštice.
Od roku 2008 fungoval v prostorách budovy základní školy Na Jordáně šestiletý obor
odloučeného pracoviště Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23. Bohužel vlivem
nedostatečného počtu uchazečů se od září 2010 ani od září 2011 nepodařilo otevřít 1.ročník, a
tak město Přeštice ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Plzeňského kraje a vedením Gymnázia iniciovalo ukončení fungování pobočky. K 31.8.2012
tak svoji činnost toto odloučené pracoviště ukončilo, zbývající žáci přešli do kmenové školy
v Plzni.
Odbor metodicky řídí dvě organizační složky Dům historie Přešticka a Městskou knihovnu
Přeštice. Jejich činnost lze sledovat na www.knihovnaprestice.webk.cz
a
www.dumhistorie.cz .
V průběhu roku 2012 odbor sám organizoval nebo se organizačně podílel spolu s Kulturním a
komunitním centrem Přeštice na několika kulturních akcích, které přispěly ke zpestření života
občanů v Přešticích.

Květen: Májové oslavy na náměstí – spolupráce
s Junáky, se ZUŠ Přeštice,
oslava výročí osvobození v roce 1945 –
Masarykovo náměstí (Military club car a kapela
Pošumavská dechovka)

Červen:
Noc kostelů – 1.ročník – kostelík sv.
Ambrože na Vícově,
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu –BATON

Září: Přeštické pivní slavnosti – 2.ročník,
20. ročník Haydnových slavností – koncert
vážné hudby v kostele na Vícově a v kostele
Nanebevzetí P. Marie v Přešticích,
Dny evropského kulturního dědictví –
podklady pro propagační materiály a
koordinace prohlídek Vícovského a
přeštického kostela s průvodcovskou službou
Spolku pro záchranu historických památek
Přešticka

Listopad: Lampiónový průvod – oslavy státního
svátku 17. 11.,
neděle adventní : Adventní koncert na Vícově –
Úhlavan, dětský soubor Lukaváček,
rozsvícení vánočního stromu na náměstí (divadelní
spolek Úhlavan, děti z přeštických MŠ)

Prosinec: Vánoční zpívání koled, Masarykovo náměstí

Odbor zažádal na Krajském úřadě Plzeňského kraje o dotaci na publikaci Divotvůrkyně
přeštická, která vyšla v tomto roce. Dotaci ve výši 40.000,- Kč město obdrželo a odbor
provedl i vyúčtování a zároveň provádí i distribuci publikace.
K 1. lednu 2012 bylo na území Přešticka evidováno celkem 75 nemovitých kulturních
památek. V roce 2012 bylo vydáno celkem 20 rozhodnutí nebo závazných stanovisek ke
stavební obnově nemovitých kulturních památek nebo k zajištění restaurátorské obnovy
movitých nebo nemovitých kulturních památek. Během provádění oprav na památkově
chráněných objektech byl za účasti pracovníků Národního památkového úřadu vykonáván
státní stavební dozor. Při pravidelných konzultačních dnech byla vlastníkům kulturních
památek i dalším zájemcům o historickou architekturu zprostředkována odborná pomoc.
Odbor byl také nápomocen majitelům kulturních památek při získávání dotací z různých
dotačních titulů Ministerstva kultury České republiky
Jako dotčený orgán státní správy vydal odbor školství, kultury a památkové péče jednotlivým
žadatelům přes 40 samostatných vyjádření nebo stanovisek. Podle památkového zákona
uplatnil odbor 13 stanovisek k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém se
nachází nemovitá kulturní památka. (Chlumčany, Horšice, Nebílovy, Přeštice, Příchovice,
Radkovice, Řenče, Štěnovice).
.
Z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky byly v působnosti obce
s rozšířenou působností Přeštice poskytnuty dotace na opravy kostelů ve Kbele v hodnotě
120 000,- Kč a v Dolní Lukavice ve výši 250 000,- Kč, z téhož programu byl poskytnut
příspěvek vlastníku památkově chráněné tvrze v obci Řenče v částce 180 tisíc Kč. Plzeňský
kraj poskytl v rámci svého dotačního programu pro obnovu nemovitých kulturních památek
našeho regionu příspěvek v celkové výši 250 000,- Kč. Na obnovu části střechy zámku v obci
Ptenín poskytl Plzeňský kraj dotaci ve výši 100.000,- Kč. Částkou 150.000,- pomohl Plzeňský
kraj při opravě statických poruch tvrze v Řenčích.

Mimořádnou akcí z hlediska rozsahu i kvality restaurování byla v uplynulém roce zahájená
obnova malířské výzdoby velkého sálu zámku Nebílovy. Práce byly svěřeny renomované
restaurátorce paní Karin Artouni. Na strop i stěny sálu se postupně po dlouhých 44 letech
vrátila unikátní původní výmalba od malíře Antonína Tuvory.

V roce 2012 pokračoval odbor v administraci dalšího dotačního programu ministerstva
kultury určeného k obnově nemovitých kulturních památek. Jeho prostřednictvím získal
správní obvod prostředky ve výši 403 000,- Kč. Z této částky bylo 56 tisíc Kč využito na
restaurování kamenného portálu bočního vstupu do kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích,
103 000,- Kč bylo poskytnuto na 2. etapu celkové obnovy památkově chráněného špýcharu
v obci Borovy. Zbývající částka ve výši 244 000,- Kč byla použita na opravu ohradní zdi
kolem kostela sv. Ambrože na Vícově.
Součtem všech výše uvedených finančních příspěvků dojdeme k sumě 1.203.000,- Kč. Tato
částka představuje součet podpory ministerstva kultury a Plzeňského kraje na vylepšení stavu
kulturních památek na území Přešticka v roce 2012.
Dle zákona o válečných hrobech a pietních místech zajišťuje odbor agendu spojenou
s evidencí válečných hrobů a pietních míst v rámci správního obvodu. K 31. 12. 2012 bylo ve
správním obvodu evidováno celkem 71 válečních hrobů nebo pietních míst.

Odbor výstavby a územního plánování
Odbor výstavby a územního plánování vykonává v přenesené působnosti obecný stavební
úřad pro 20 obcí, úřad územního plánování pro 30 obcí a v samostatné působnosti obce
přiděluje čísla popisná a evidenční v Přešticích. Uvedený odbor je členěný na dva správní
úřady: stavební úřad a úřad územního plánování.
Celý odbor v roce 2012 prošel velkými personálními změnami. Došlo k obměně referenta
úřadu územního plánování a tří referentů stavebního úřadu. Od září 2012 rada města schválila
navýšení personálního obsazení stavebního úřadu o jednoho pracovníka.
I přes velkou obměnu pracovníků odboru za nové, odbor dostál všem povinnostem
vyplývajícím ze stavebního zákona a v uvedeném období vydal celkem 286 územních
posouzení staveb, z toho 141 územních rozhodnutí, celkem 203 povolení k provedení stavby,
z toho 83 stavebních povolení. Dále posuzoval 126 povolení užívání stavby, z toho vydal 37
kolaudačních souhlasů a přijal 62 ohlášení užívání stavby, rozhodoval o udělení 27 výjimek
z obecných požadavků na výstavbu, vydal 221 vyjádření a stanovisek, 58 územně plánovacích
informací a 73 vyjádření úřadu územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska.
Úřad územního plánování v roce 2012 vymezil zastavěné území obce Nebílovy, provedl
druhou úplnou aktualizaco územních analytických podkladů správního obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice, projednával územně plánovací dokumentace v těchto
obcích:
Územní plány obcí Nezdice a Útušice (nabyl účinnosti), územní plány obcí Dolce, Kbel,
Oplot, Otěšice, Přeštice, Ptenín, Řenče, Soběkury (projednáván návrh), obcí Týniště,
Radkovice, Borovy, Horšice, Nebílovy, Netunice, Příchovice, Skašov, Bolkov (schváleno
zadání), obcí Lužany a Merklín (schváleno pořízení) a regulační plán Přeštice (schváleno
zadání).
Změny územních plánů: změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Lužany (projednáván
návrh), změna č. 1 územního plánu obce Dolní Lukavice (projednáván návrh), změna č. 2
územního plánu obce Dolní Lukavice (projednáván návrh), změna č. 2 územního plánu
sídelního útvaru Merklín (projednáván návrh), regulačního plánu Lužany (projednáván
návrh), změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Chlumčany (projednáváno zadání).

Pořizování územně plánovací dokumentace je patrné také z následujícího zobrazení.

Odbor živnostenský úřad
V průběhu roku odešla pracovnice kontroly do starobního důchodu a na její místo byla přijata
nová zaměstnankyně, počet pracovníků odboru se nezměnil. Předání agendy proběhlo hladce.
Odbor i nadále zajišťoval také agendu evidence zemědělských podnikatelů, která metodicky
spadá pod Ministerstvo zemědělství.
Od 1. 7. 2012 došlo k propojení Informačního systému registru živnostenského podnikání (IS
RŽP) se základními registry. IS RŽP se stal jedním z agendových systémů pro registr osob
(ROS). Jedním z kladných důsledků spuštění základních registrů bylo „vyčištění“ IS RŽP.
V rámci systému Czech POINT bylo v roce 2012 uskutečněno celkem 42 podání, správní
poplatky za tuto agendu činily 4 600,- Kč.
Výběr správních poplatků se na odboru uskutečňuj i prostřednictvím platebního terminálu,
v roce 2012 se uskutečnilo 154 plateb v celkové výši 86 200,- Kč, což činí 44,3 % z celkové
částky správních poplatků, vybraných za úkony, prováděné živnostenským úřadem. Na
správních poplatcích v oblasti živnostenského podnikání bylo celkem vybráno 179 900,- Kč,
což je pokles o 13 % proti r. 2011. Za správní poplatky, týkající se evidence zemědělců bylo
vybráno 9 912,- Kč.

Ke konci roku 2012 živnostenský úřad evidoval 3 830 podnikatelů s alespoň jedním platným
živnostenským oprávněním. Poprvé od roku 2003 odbor zaznamenal více než 300
právnických osob s živnostenským oprávněním. Naproti tomu počet zahraničních fyzických
osob (ZFO) klesl z počtu 151 v r. 2009 na 74. Je to způsobeno dvěma faktory:
1. cizinci, kteří získají povolení k trvalému pobytu se ve statistikách ZFO již neobjevují,
2. byly zpřísněny podmínky pro povolování dlouhodobého pobytu cizinců.
Za rok 2012 bylo ohlášeno 201nových živností, podáno 8 žádostí o vydání koncese a 395
změn ohlášení živnosti a koncesí.
Počty podnikatelů a živnostenských oprávnění v Plzeňském kraji ukazují následující tabulky.
Pořadí podle počtu podnikatelů

Obec s rozšířenou působností
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plzeň
Nýřany
Klatovy
Rokycany
Domažlice
Tachov
Sušice
Kralovice
Stod
Přeštice
Stříbro
Horšovský Týn
Blovice
Horažďovice
Nepomuk

Kód
3209
3208
3205
3211
3202
3215
3214
3206
3212
3210
3213
3204
3201
3203
3207

Počet podnikatelů
46665
10340
10120
9602
8142
7435
4977
4299
3871
3830
2920
2572
2231
2224
2029

Počet platných ŽO
63984
14384
14581
13261
11271
10260
6884
5872
5276
5487
4063
3620
3211
3447
2886

Pořadí podle počtu platných ŽO

Obec s rozšířenou působností
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plzeň
Klatovy
Nýřany
Rokycany
Domažlice
Tachov
Sušice
Kralovice
Přeštice
Stod
Stříbro
Horšovský Týn
Horažďovice
Blovice
Nepomuk

Kód
3209
3205
3208
3211
3202
3215
3214
3206
3210
3212
3213
3204
3203
3201
3207

Počet podnikatelů
46665
10120
10340
9602
8142
7435
4977
4299
3830
3871
2920
2572
2224
2231
2029

Počet platných ŽO
63984
14581
14384
13261
11271
10260
6884
5872
5487
5276
4063
3620
3447
3211
2886

V případě podání učiněných u našeho úřadu podnikateli, příslušnými jiným živnostenským
úřadům, jednoznačně převládají podnikatelé z Plzně, kteří u nás učinili 46 (v loňském roce
44) podání. Na druhém místě jsou podnikatelé příslušní Stodu, kteří u nás učinili 17 (32)
podání, na třetím místě příslušní do Klatov s 8 (12) resp. do Prahy s 12 (17) podáními (pokud
nerozlišujeme jednotlivé pražské obvody). Celkem u nás nám místně nepříslušní podnikatelé
učinili 141 (149) podání.
Ve správním obvodu evidujeme 1061 (1062) provozoven, z toho 655 (678) provozoven patří
podnikatelům, majícím sídlo nebo místo podnikání, v našem správním obvodu..

Činnost kontroly živnostenského podnikání byla v druhém pololetí poznamenána tzv.
metanolovou aférou. Prakticky po celé druhé pololetí byly kontroly zaměřeny zejména na
prodej alkoholu, resp. nejprve na dodržování zákazu prodeje alkoholu a následně na
dodržování zákona o spotřebních daních. Kromě toho krajský úřad nařídil kontrolu jedné
cestovní kanceláře, všech prodejců zbraní a střeliva a kontroly prodejců oční optiky.
V roce 2012 vykonal živnostenský úřad celkem 161 kontrol podnikatelů, Porušení zákona
bylo zjištěno u 25 subjektů, tj. u 15,5 % kontrolovaných. Nejčastější porušení zákona se
týkalo označení provozoven, kde byly zjištěny nedostatky v 8 případech.. V roce 2012 bylo
uloženo 25 blokových pokut v celkové výši 9 200,- Kč. Tak jako v předchozích letech,
pokračovaly společné kontroly s Českou obchodní inspekcí. Kontroly byly zaměřeny zejména
na dodržování živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních
daních.
V oblasti zemědělského podnikání je situace stabilizovaná. Během roku odbor vydal 8
nových osvědčení zemědělského podnikatele, 2 zemědělci přerušili svoji činnost, 1 zcela
ukončil činnost a v 5 případech byla spisová dokumentace postoupena jinému úřadu z důvodu
přestěhování se podnikatele.

Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy v rozsahu
daném právními předpisy zejména podle těchto 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, nový 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 tvořil v roce 2012 odbor životního prostředí vedoucí a pět pracovníků, z nichž
jeden pracoval na třetinový úvazek.
V roce 2012 v rámci výkonu přenesení působnosti státní správy byly odborem životního
prostředí provedeny tyto úkony:
vydání správních rozhodnutí ve věci: -------------------------------------------- 236
vydání závazných stanovisek, stanovisek nebo vyjádření: -------------------- 701
udělení souhlasů k odnětí půdy ze ZPF: -------------------------------------------63
zpracování statistiky „mysl“ ročně: ----------------------------------------------- 452
vydání rybářských a loveckých lístků: ------------------------------------------- 238
zpracování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů: ----------- 310
zpracování hlášení o odpadech v ISPOP: ----------------------------------------- 206
zpracování hlášení souhrnné provozní evidence ovzduší v ISPOP: ---------- 148
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.

Oddělení regionálního rozvoje
Oddělení regionální rozvoje v roce 2012 spolu s vedením města Přeštice v samostatné
působnosti realizovala, pokračovala v realizaci nebo rozpracovala tyto nejdůležitější akce:

Čistá Berounka – etapa II.
Největší
a
dlouho
připravovaná investiční akce
řešila odvádění a čištění
odpadních vod ve městě
Přeštice. V rámci kanalizace
byla provedena rekonstrukce
části
stávající
jednotné
kanalizace,
kterou
jsou
odpadní vody odváděny na
čistírnu odpadních vod. Dále
byla provedena částečná
rekonstrukce
čistírny
odpadních vod a vybudována
tlaková kanalizace u hřbitova
v Přešticích.
Akci realizovalo sdružení
firem EUROVIA CS, a.s.,
HOCHTIEF CZ a.s. a
STREICHER, spol. s r.o. V rámci rekonstrukce kanalizační sítě v Přešticích byla provedena
rekonstrukce kanalizační stoky „F“ na Havlíčkově náměstí a ve Veleslavínově ulici a
rekonstrukce kanalizační stoky „C“ v ulicích Mlýnská a Hlávkova. S těmito zmíněnými
stavbami souviselo též nutné provedení přeložky vodovodního řadu na Havlíčkově náměstí a
v Hlávkově ulici, dále byly na nově vybudovanou tlakovou kanalizaci v lokalitě „U hřbitova“
napojeny doposud neodkanalizované stavební objekty, čímž byla splněna jedna z dotačních
podmínek akce Čistá Berounka – etapa II. Souběžně s rekonstrukcí kanalizační sítě probíhala
rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod.
Akce měla být spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, avšak do konce roku
2012 se nepodařilo uzavřít dotační smlouvu. Celou akci Čistá Berounka – etapa II. tedy
předfinancovalo město celkovým výdajem v částce 27,5 mil Kč, z toho 10 mil. Kč bylo kryto
investičním úvěrem od Komerční banky a. s.
V souvislosti s provedením rekonstrukce kanalizačního řadu na Havlíčkově náměstí byla v
roce 2012 provedena celoplošná rekonstrukce povrchu komunikace a vybudovány nové
chodníky.
Přeštice – nová úpravna vody
Druhou největší investiční akcí roku 2012 byla realizace projektu nové úpravny vody,
spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat novou úpravnu vody s kapacitou 20 l/s pro město
Přeštice a přiléhající obce s celkem více než 6 300 obyvateli. Díky realizaci projektu došlo
k výraznému zvýšení kvality pitné vody pro obyvatelstvo. Příprava projektu v létech 2009 až

2011 přišla město na 2,3 milionu Kč, vlastní stavba probíhala od března 2012 do konce
listopadu 2012 a stála Město Přeštice 21 milionů Kč. Z dotace se městu v roce 2012 vrátilo na
účet 16 milionů Kč.

Protipovodňová opatření v Přešticích
Tento projekt řeší ochranu města Přeštice před povodněmi a vychází ze snahy znovu zařazení
výstavby protipovodňových opatření na řece Úhlavě v Přešticích do programu 129 120
ministerstva zemědělství „Podpora před povodněmi“, ze kterého byl původní projekt vyřazen
s doporučením upravit technické řešení dle expertního posudku. Nová dokumentace, která
respektuje doporučení odborníků, byla vypracována v roce 2011.V průběhu roku 2012 byla
ukončena jednání s vlastníky dotčených pozemků, pozemky byly vyňaty ze zemědělského
půdního fondu a město podalo žádost o územní rozhodnutí.
Nový územní plán města Přeštice
Jedná se o pořízení nového územního plánu města Přeštice, který je podpořen z fondů
Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.3b.
V průběhu roku 2011 zpracovala firma Atelier T – plan s.r.o. návrh územního plánu. Dotace
ve výši 596 582,-Kč přišla na účet města v dubnu 2012. V průběhu roku probíhalo
projednávání návrhu územního plánu a dne 25.10.2012 proběhlo projednání s veřejností.
Rekonstrukce ulice „Na Pajzovně“ ve Skočicích
Projekt řeší současný nevyhovující stav povrchů místní komunikace „Na Pajzovně“
v Přešticích – místní části Skočice. V roce 2012 se podařilo získat dotaci z havarijního fondu
Plzeňského kraje ve výši 800 000,- Kč. Díky tomu bylo možno zrealizovat I. etapu –
rekonstrukci větve „A“ zmíněné komunikace za celkovou cenu 3 013 901,-Kč vč. DPH.
Rekonstrukci ulice provedla firma BEKROSTAV s.r.o., Chlumčany.
Rekonstrukce rybníka – Přeštice, místní část Zastávka
Předmětem akce je rekonstrukce rybníka na p.č.: 633, k.ú. Žerovice. V roce 2012 proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce rybníka – retenční nádrže. Vítěznou nabídku
podala společnost DYBS Plzeň s.r.o. s celkovou cenou 1 922 037,- Kč. Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o opatření ve veřejném zájmu a
ministerstvo zemědělství poskytlo na rekonstrukci dotaci ve výši 1 922 000,- Kč. V roce
2012 byly prostavěny finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč. Rekonstrukce bude dokončena
v roce 2013.
Remízek BI4, BI5: Obytná zóna K Lukavici
Jedná se o developerský projekt výstavby 18 rodinných domků v zónách BI/4, BI/5 dle
regulačního plánu. V roce 2012 firma AREA group s.r.o. postavila technickou infrastrukturu,
která zajistí připojení 18 řadových domů v developerském režimu a 9 volně stojících
rodinných domů, pro jejichž výstavu prodává pozemky město.
Oprava areálu „KČT“
Město jako vlastník pozemku jedná s Tělovýchovnou jednotou Přeštice jako vlastníkem
stavby o jejím převodu na město, aby bylo možno realizovat akci opravy staré loděnice a
celého areálu „KČT“ (bývalého Klubu českých turistů) u řeky Úhlavy. Výsledkem akce by
mělo být vytvoření příjemného místa pro sport a relaxaci u vody v letním období a pro
bruslení v zimě. V roce 2012 byla vypracována projektová dokumentace opravy opevnění
břehu a byla vybrána projektová studie pro řešení celého areálu.

Oddělení informační techniky
Oddělení informační techniky se stará o funkčnost hardware i software potřebného pro výkon
agend městského úřadu a městské policie. S využitím informační techniky pomáhá i
organizačním složkám města a obcím správního obvodu obce s rozšířenou působností, těm
zejména se zajištěním kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.
Na základě zpracované „Informační strategie Města Přeštice“ zajišťuje oddělení soulad
informační techniky města s právními předpisy a standardy informačních systémů veřejné
správy, zajišťuje provoz a údržbu používaných zařízení a informačních a komunikačních
technologií, nákup informačních a komunikačních technologií v rámci pravidelného procesu
obnovování techniky a programového vybavení, pořizování nových informačních a
komunikačních technologií v rámci dlouhodobě plánovaných technologických změn a
rozšiřování programového vybavení v rámci plánovaného rozšiřování podpory agend
informačním systémem.

Základ informačního systému městského úřadu tvoří agendový systém Radnice VERA,
doplněný systémem VITA pro stavební a vodoprávní úřad, mzdovým systémem PERM a
dalšími specializovanými programy, např. pro sledování insolvenčního rejstříku. Městská
knihovna využívá pro svou činnost informační systém CLAVIUS.

Od roku 2012 přibyla do náplně práce oddělení informační techniky povinnost zajistit
napojení informačního systému městského úřadu na základní registry. Ve spolupráci
s pracovníky pověřených odborů a agend byla aktualizována data registru územní
identifikace, adres a nemovitostí, registru osob (právnických) a registru obyvatel. Registru
práv a povinností orgánů veřejné moci byl v průběhu roku tvořen registrací agend ústředními
orgány veřejné správy, k jednotlivým agendám se následně přihlašovaly jednotlivé orgány
veřejné moci včetně obcí. Tento proces je v podstatě trvalý, protože systém povinností
v základním registru práv a povinností se musí měnit v závislosti na novelizacích právních
předpisů.

Krizové řízení
V průběhu roku 2012 bezpečnostní rada zasedala třikrát. Na jednání se řešily úkoly
vyplývající z novelizovaného krizového zákona č. 240/2000 Sb. a prováděcího nařízení vlády
č. 462/2000 Sb., ke krizovému zákonu.
Projednány byly zejména následující body:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednání plnění Harmonogramu zpracování krizového plánu obce s rozšířenou
působností Přeštice (dále jen ORP)
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
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 ORP a způsob
náhradního varování
plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP
seznámení se změnami v e-výpisu Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obce
s rozšířenou působností
podmínky nouzového přežití obyvatelstva
způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu ORP
podklady vedoucích odborných skupin s informací o stavu připravenosti skupiny (
v roce 2012 Ing. Seidlová a Bc. Novotný)
zpracování dalších katalogových listů v systému NSRK (národní systém reakce na
krizi)
metodika pro plánování a zajišťování ND
Krizový plán ORP Přeštice

V měsíci červnu proběhlo školení celého krizového štábu a ostatních zaměstnanců úřadu
v krizovém řízení, v jeho rámci se uskutečnila prohlídky Základny humanitární pomoci ve
Zbirohu.
Jako každoročně proběhla také prověrka dosažitelnosti členů krizového štábu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce provedla údržbu techniky a inventuru materiálu
uloženého ve skladu krizového štábu.

Organizační složky města
Počet organizačních složek zřízených městem ani jejich personální obsazení se v roce 2012
nezměnily. Výroční zprávu města obohatily svými příspěvky Dům historie Přešticka, Městská
knihovna Přeštice a Pečovatelská služba Přeštice.

Dům historie Přešticka
Činnost Domu historie Přešticka v roce 2012 byla v zásadě stabilní a klidná. Rok můžeme
hodnotit pracovně bohatým a dobrým, plným spolupráce se zajímavými lidmi z regionu
Přešticko.
Paradoxně byl rok 2012 zahájen ukončením výstavní sezóny roku 2011. V neděli 8. ledna
2012 proběhla slavnostní dernisáž výstav Vánoce u kupců a Keramické Vánoce Jany
Holubové. Pozvali jsme všechny vystavovatele a spolupracovníky Domu historie Přešticka v
roce 2011. Při setkání zazpívala sopranistka Jitka Šťasná za klavírního doprovodu Terezy
Živné. Jednalo se o první takové setkání a zahájila se jím tradice, nazvaná Tříkrálové setkání
v Domu historie Přešticka.
V hodnocení roku 2012 zůstává nejvýznamnější oblastí činnosti městského muzea
v Přešticích pochopitelně výstavní činnost a práce s návštěvníky. Druhou sledovanou oblastí
je sbírkotvorná a dokumentační práce.
Pracovnice Domu historie Přešticka, od roku 2012 ve spolupráci se členy Spolku pro
záchranu historických památek na území Přešticka, o.s., zajišťují průvodcovskou službu
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Služba je zajišťována na objednání pro
skupiny od deseti osob.
Výstavní činnost a práce s návštěvníky
Připravený výstavní plán roku 2012 obsahoval deset výstav. Čtyři pro sál v přízemí a šest
expozic do podkrovního výstavního prostoru Domu historie Přešticka. Výstavní rok byl
tvořen s ohledem na výročí místních organizací a obecně na prezentaci práce především
místních či regionálních tvůrců. Jako tradičně jsme zvolili na zimní období výstavy pro rodiče
s dětmi. Ve spolupráci s Klubem modelářů v Přešticích a panem Josefem Němečkem jsme
nabídli ke zhlédnutí veřejnosti desítky modelů automobilů, lodí a vláčků. Letní období bylo
tematicky věnováno regionálnímu tématu pro rozšíření povědomí letních návštěvníků města a
turistů Tentokrát bylo zvoleno téma „Naše řeka Úhlava“. Podzimní výstava představila,
s využitím sbírkového fondu Domu historie Přešticka, knihu žerovické obyvatelky Miloslavy
Kuntzmannové „S trochou nostalgie aneb se vařilo a jedlo za císaře pána“. Tradičně velmi
dobře navštěvovaná vánoční výstava byla v roce 2012 věnována svátečním pokrmům a
pečivu.
Podkrovní komorní výstavy prezentovaly výročí místních organizací TJ Sokol Přeštice a
Junák, svaz skautů a skautek. Tradičně podkrovní prostor zaplnily také obrázky amatérských
výtvarníků a poprvé v historii jsme ve spolupráci se Západočeským muzeem a Vlastivědným
muzeem Dr. Hostaše v Klatovech připravili, v rámci výstavy „Naše řeka Úhlava“, malou
archeologickou expozici, věnovanou nálezům z posledních výzkumů v Rybově ulici

v Přešticích. Výstava představila originální nálezy i repliky prehistorických nástrojů a nádob
objevených archeology v minulosti kolem řeky Úhlavy.
Všechny expozice byly připraveny ve spolupráci s vystavujícími a přáteli Domu historie
Přešticka. V případě výstavy o řece Úhlavě jsme požádali o spolupráci místní rybáře, vodáky,
odbor životního prostředí MěÚ Přeštice, obec Dolní Lukavici a správce řeky v námi
sledovaném úseku. Expozice vznikly svépomocí za nezbytné (minimální) finanční náklady.
S výstavami úzce souvisí práce s návštěvníky. Dům historie Přešticka plní vedle muzejní
funkce (průvodcovská služba expozicemi pro skupiny žáků, studentů či turistů s výkladem o
historii exponátů i města Přeštice a předvádění k tomu určených exponátů), také funkci
informačního místa ve městě s prodejem publikací, pohlednic a upomínkových předmětů
z majetku města Přeštice. V rámci práce s návštěvníky proběhlo v muzeu také několik
předváděcích akcí a besed. Nejvýznamnější akcí roku byla prezentace knihy „Divotvůrkyně
Přeštická, 300 let obrazu a poutí“. Na základě výsledků bádání k 300. výročí poutí
v Přešticích k milostnému a zázračnému obrazu Panny Marie Přeštické, knihu vydalo město
Přeštice.
Sbírkotvorná, dokumentační a ostatní činnost
V oblasti sbírkotvorné pracovníci naplňovali ideový plán, vytvořený v době zápisu
přeštického muzea do Centrální evidence sbírek v roce 2002. Do sbírky jsme v roce 2012
zapsali 43 předmětů. Šlo především o obchodní památky, pohlednice města Přeštice,
předměty z domácností a písemnosti regionálního charakteru. Nákup sbírkových předmětů
podléhal schválení sbírkotvorného sboru a starosty města. Další přijaté předměty jsou
evidovány pouze jako pomocný materiál. Dokumentace probíhala standardním způsobem
prostřednictvím muzejního programu Demus a zápisy byly pravidelně v určených časových
intervalech odesílány na Ministerstvo kultury ČR.
Za rok 2012 proběhla inventarizace sbírky v rozsahu 760 inventarizovaných sbírkových
předmětů (10% všech sbírkových předmětů).
Organizační složka Dům historie Přešticka v roce 2012 hospodaření s přidělenými finančními
prostředky ve výši 234 tis. Kč, rozpočet byl dodržen. Zmíněný rozpočet byl využíván na
nákup materiálu na výstavy, ostatní služby, drobný dlouhodobý majetek, knihy, cestovné,
pohoštění, restaurování a nákup sbírkových předmětů.
Personální obsazení Domu historie Přešticka bylo v počtu dvou odborných pracovnic. Na
dohodu o provedení práce zabezpečovalo průvodcovské služby o víkendu osm stabilních
průvodkyň, které sloužily ve dvojicích (pokladna + průvodce muzeem). Na pomoc se stavbou
výstav v roce 2012 byl zaměstnán na dohodu o provedení práce další pracovník.
Na drobné opravy, údržbu a převoz sbírkových předmětů využíval Dům historie Přešticka
pracovníky údržby města Přeštice. V rámci údržby bylo vymalováno přízemí (kupecký krám,
přízemní výstavní sál, kancelář pracovnic) a suterén Domu historie Přešticka. Opravena byla
podezdívka domu. Z požárně bezpečnostních a energetických důvodů jsme požádali o
doplnění druhých dveří v suterénu muzea. Po dvanácti letech byly také kompletně obnoveny
venkovní nátěry oken, dveří a všech venkovních dřevěných detailů budovy muzea.
Prezentace Domu historie Přešticka

Prezentace Domu historie Přešticka probíhala po celý rok prostřednictvím webových stránek
www.dumhistorie.cz , Přeštických novin, Plzeňského deníku, MF Dnes, na webových
portálech turistických a cestovních kanceláří, inzercí v rádiích západočeské oblasti. a
prostřednictvím vývěskové služby. Výstavy byly díky paní Mirce Kuntzmannové
prezentovány v pořadu ČT Barvy života a dvě reportáže natočila televize ZAK přímo ve
výstavních prostorách Domu historie Přešticka.
Exteriér Domu historie Přešticka obohatil ve výklenku s dělovými koulemi z dobývání hradu
Skála kámen s vyobrazením hradu Skála. Obraz podle předlohy v kapli na hradě Švihově
namalovala paní Jiřina Andrlíková z Příchovic.

Vybrané statistické údaje Domu historie Přešticka za rok 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet návštěvníků Domu historie Přešticka - 5 539 osob
Počet návštěvníků kostela Nanebevzetí Panny Marie – 479
Počet uspořádaných výstav - 10
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost - 268
Počet evidovaných sbírkových předmětů – 7 567
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok – 43
Počet inventarizovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – 760
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení – 296
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů půjčených od jiného zařízení – 244
Počet zrestaurovaných předmětů – 2

Výstavy v roce 2012

Publikace Divotvůrkyně
Přeštická
Na konci léta roku 2012 vydalo město Přeštice
publikaci Divotvůrkyně Přeštická, 300 let obrazu a
poutí. Dům historie se na přípravě publikace podílel
finanční částkou 30 000 Kč a zabezpečil také
smlouvy
k použití
obrazového materiálu publikovaného k jednotlivým
kapitolám od příslušných institucí.
Editorkou knihy byla doc. PhDr. Michaela Ottová,
která je také autorkou kapitoly Podoba zázračného
obrazu Piety Přeštické a jeho devoční kopie
v kostele v Přešticích.

Úvodní slovo napsal Mons. THLic. Karel Plavec, Th. D., farář Římskokatolické farnosti
Přeštice.
Krátký úvod Město Přeštice, jeho dějiny a vztah k Panně Marii Přeštické napsal Mgr. Jan
Königsmark, 2. místostarosta města Přeštice.
Kapitolu Posvátná místa a milostné obrazy a sochy v Západních Čechách a na Šumavě napsal
prof. Ing. PhDr. Jan Royt.
Architekturou chrámu Nanebevzetí Panny Marie se zabýval v kapitole Kilián Ignác
Dientzenhofer a architektura chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích PhDr. Richard
Biegel.
Poslední dvě kapitoly Barokní poutní místo Přeštice a Úcta k Panně Marii Přeštické v 19. a
20. století napsal Mgr. Michal Tejček.
Kniha je pro poznání historie města Přeštice zásadní, jedinečnou a první vysoce odborně
zpracovanou publikací. Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli publikaci přihlásit do
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012, jejíž výsledek budeme znát v květnu roku
2013.

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. Cílem činnosti knihovny je představovat nejen vzdělávací instituci, kde je
možné si půjčit knihy, ale také společenské místo setkávání, oddychu a odpočinku.

V roce 2012 pokračovala obměna zastaralého vybavení knihovny, především v oddělení
dospělých čtenářů, kam byly na míru vyrobeny nové stojany na periodika. V únoru a březnu
proběhla rekonstrukce rozvodů vody a odpadů. Celková rekonstrukce se protáhla téměř na
jeden a půl měsíce a přinesla organizační problémy především v dětském oddělení.
Knižní fond knihovny je průběžně rozšiřován. Knihovnice se snaží pružně reagovat na
poptávku čtenářů a v krátkém časovém horizontu jim nabídnout novinky knižního trhu. Při
nákupu knih je kladen důraz na efektivní vynaložení finančních prostředků využíváním
výhodných nabídek různých dodavatelů.
Nákup naučné literatury je především podřízen požadavkům studentů středních a vysokých
škol a odborných učilišť. Pestrá nabídka umožňuje i ostatním čtenářům vybrat si 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 jiné knihovny. V říjnu 2012 byla kompletně uzavřena revize
knižního fondu, která začala v červnu 2011.
Městská knihovna v Přešticích je pověřena výkonem regionálních funkcí. V obvodu své
působnosti má 26 knihoven, kam 2x ročně dodává výměnné soubory knih. Pro knihovníky
místních knihoven pořádá pravidelné porady, kde je pracovníci knihovny seznamují s
novinkami v metodice knihovnictví.
Kvalita a spektrum služeb poskytovaných městskou knihovnou se neustále zvyšuje,
knihovnice se snaží vyhovět svým zákazníkům tak aby si knihovna nejen udržela stávající
čtenáře, ale také získala čtenáře nové. I prostředí knihovny se začíná pomalu řídit tržními
principy, protože návštěvník knihovny je čím dál tím náročnější na standard a kvalitu
poskytovaných služeb.

KNIHOVNA V ČÍSLECH k 31. 12. 2012

rok 2011
Městská knihovna Přeštice
Počet svazků celkem
Počet svazků naučné literatury
Počet svazků beletrie
Počet titulů časopisů
Počet uživatelů (vč. Uživatelů internetu v
obou odděleních)
Počet registrovaných čtenářů
Počet registrovaných čtenářů do 15-ti let
Meziroční nárůst čtenářů celkem
Počet uživatelů internetu
Počet výpůjček (svazky) celkem
Naučná literatura pro dospělé
Beletrie pro dospělé

rok 2012

rozdíl

44458
14584
29874
65

45761
14720
31041
58

1303
136
1167
-7

10900
989

10192
1011

-708
22

336

304

1798
55632
5670
31593

1018
54749
5783
30419

-32
13
-780
-883
113
-1174

Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Výpůjčky časopisů
Meziroční pokles výpůjček knih
Meziknihovní výpůjční služba
Obdržené a kladně vyřízené požadavky z
jiných knihoven
Zaslané a kladně vyřízené požadavky
jiným knihovnám

1730
5615
11024

1417
6942
10188

-313
1327
-836
-883

50

7

-43

17

38

21

26

26

0

Regionální fond
Počet obsluhovaných knihoven
Počet výměnných souborů půjčených
obsluhovaným knihovnám
Počet svazků půjčených obsluhovaným
knihovnám

44

38

-6

5803

5934

131

Webové stránky knihovny,
www.knihovnaprestice.webk.cz
Počet návštěv webové stránky

6508

6686

178

Počet vstupů do elektronického katalogu

1420

1177

-243

Kulturně vzdělávací činnost knihovny je zaměřena především na dětské čtenáře. Dětské
oddělení úzce spolupracuje především s prvním stupněm Základní školy Josefa Hlávky,
s Mateřskou školou v Dukelské ulici, Domem dětí a mládeže a družinou při Základní škole
Josefa Hlávky v Přešticích.
Mezi
úspěšné
projekty
patří
každoroční „Pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny“, čtenářům ze
třetích tříd je určen celostátní projekt
„Čtenářské
pasy“,
upravený
v přeštické knihovně podle potřeb
vyučujících a knihovny.
Děti z mateřské školy v Dukelské
ulici pravidelně navštěvují knihovnu
vždy po 6 týdnech. Témata besedy
vždy knihovnice volí po domluvě
s vyučujícími s ohledem na věk dětí.

projektem
je
„Noc
Dalším
úspěšným
s Andersenem“, 31. března 2012 proběhl
v knihovně již druhý ročník.
Tato akce již dlouhá léta probíhá v mnoha
knihovnách v ČR a patří k velmi oblíbeným a
obsazovaným akcím. Kdy jindy se dětem povede
spát v knihovně. V přeštické knihovně bylo 10
„spáčů“ a dvě knihovnice. Stejná akce probíhala i
na základní škole v Přešticích, proto byly některé
body programu společné. Děti se zúčastnily besedy
s panem Opatřilem, který jim četl svoje hororové
povídky a měl s nimi velký úspěch. Na dobré
usínání pak přišel přečíst do knihovny ukázky ze
své nové knihy Kapřík Metlík 2.

Akce „Den pro dětskou knihu“ již získala
tradiční místo v harmonogramu akcí
knihovny. Je velmi oblíbená, především
proto, že je to první akce s vánoční
tématikou a děti jsou již natěšené na vánoce
a adventní čas. Letošní den pro dětskou
knihu byl zaměřen opravdu jen a jen na
vánoce, děti vyráběly přáníčka, svícínky a s
nečekaným ohlasem se setkalo zdobení
perníčků..
Do celostátního projektu „Kde končí svět“ je knihovna zapojena od roku 2010. Vyhodnocení
projektu proběhlo 16. května 2012 v ZOO Plzeň, kam bylo pozváno 6 malých přeštických
čtenářek, které v projektu uspěly se svými výkresy. Za odměnu se účastnily komentované
prohlídky ZOO s občerstvením.

Akce v dětském oddělení v roce 2012 v číslech
•
•

Vzdělávací lekce v průběhu celého roku
Noc s Andersenem

•
•
•

Pasování prvňáčků
Hravé dopoledne v knihovně o jarních prázdninách
Den pro dětskou knihu

53lekcí/998 dětí
10 dětí
100 dětí
20 dětí
30 dětí

Pro dospělé čtenáře knihovna v březnu 2012 vyhlásila projekt „nejvěrnější čtenář
knihovny“, který bude opakovat každé dva roky. V tomto projektu se snažíme ocenit nejdéle
registrované čtenáře, kteří využívají služeb knihovny 40 a více let. Pro ně knihovna
uspořádala malé posezení se zástupci města Přeštice a paní Mirkou Kuntzmannovou.

3. 10. 2012 v rámci Týdne knihoven se konala cestopisná beseda s Mgr. Rajčokem na téma
„Kuba“. V říjnu byl vyhlášen kvíz pro dospělé čtenáře, který se také setkal s nečekaným
úspěchem, protože i dospělí si rádi hrají.
V listopadu 2012 se konala vernisáž k výstavě fotografií pana Jana Picky s názvem „Život
stromů“ a obrazů paní Jarky Papežové. Sama vernisáž byla hojně navštívena, stejně tak jako
výstava, která byla v knihovně nainstalována do 1. 12. 2012. Komorní prostředí knihovny se
osvědčilo k pořádání takovýchto akcí a knihovna v nich bude pokračovat.
Městská knihovna se v roce 2012 připojila k následujícím celostátním akcím:

Březen - měsíc čtenářů, v tomto období mají základní i mateřské školy
zájem o vzdělávací lekce.

Týden knihoven ve dnech od 1.10. – 5. 10. 2012 Při této
příležitosti byla vyhlášena čtenářská amnestie. Zapomnětliví čtenáři
mohli vrátit knihy bez placení pokuty a noví čtenáři byli registrováni
bez poplatku.

Poslední sobota v listopadu, je věnována dětské knize a dětskému čtenáři viz výše.

Akce probíhá celostátně vždy první pátek v dubnu.

Pečovatelská služba Přeštice
Pečovatelská služba v roce 2012 poskytovala své služby občanům Přeštic a na základě
uzavřených smluv také v obcích správního obvodu a jejich místních částech, kde se jednalo
zejména o dovoz obědů. Zájem o dovoz obědů však během roku klesal, pečovatelky postupně
přestaly s obědy dojíždět do Skašova, Dolců, Horušan, Roupova a Oplota. Během roku
pečovatelky dodaly do domácností zejména seniorů 11 587 obědů, z toho 7 081 v Přešticích.
Pečovatelská služba v rámci klasické služby: nákupy, úklid domácnosti, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o osobu vlastní, pomoc při podání stravy, pomoc při hygieně
v domácnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí, nácvik k soběstačnosti, zprostředkování styku
s okolním prostředím byla poskytnuta celkem 248 klientům. V ambulantních službách bylo
poskytnuto 291 úkonů ve středisku osobní hygieny, 127 úkonú pedikérských služeb, bylo
vypráno 625 kg prádla.

V klubovně se opět konaly oblíbené kulturní akce pro seniory,kdy do prostor DPS zavítaly
děti z obou místních MŠ,školní družiny i pěvecké sbory.Účastnili se i senioři bydlící ve
městě. Proběhly i přednášky na téma Zdravá výživa-zelené potraviny/Mgr.Malá/ a Městská
policie/p.Nový/ seznámil seniory o tom,jak se starat o svoji bezpečnost.
Městu se i v roce 2012 podařilo získat dotaci ministerstva práce a sociálních věcí na provoz
pečovatelské služby ve výši 625 000 Kč. Pro další zkvalitnění služby byla v průběhu roku
prováděna supervize a ,,cvičná inspekce poskytování sociálních služeb“,kterou provedlo
Centrum pro komunitní práci Plzeň. Probíhala úzká spolupráce s evangelickou farou
(pravidelné návštěvy seniorů jak v DPS,tak i klientů PS bydlících ve městě). Pravidelně
seniory navštěvují i zástupkyně Charity, pracovníci městského úřadu a probíhá i spolupráce
s Kulturním a komunitním centrem.

Městská policie Přeštice
Městská policie Přeštice byla zřízena s účinnosti od 1.1.2009. Její činnost spočívá především
v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, pokud tak
stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, v rámci působnosti města Přeštice a
městských částí Skočice, Žerovice a Zastávka.
Městská policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o s Policií České republiky, se
kterou město Přeštice dne 30.4.2009 uzavřelo koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za
účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku.
V současné době je v Přešticích 5 strážníků. Hlídková činnost je prováděna v nepravidelných
denních a nočních službách tak, aby strážníci byli přítomni na problematických místech
v problematických časech. Jedná se hlavně o okolí barů, heren a provozoven jakými jsou
Přeštická stodola - Kebab – Spolkový dům, kde dochází převážně v nočních hodinách
k narušování veřejného pořádku, poškozování městského mobiliáře či dopravního značení
osobami podnapilými či pod vlivem psychotropních a návykových látek. Ve zvláště vypjatých
situacích byli strážníci ve třech případech nuceni použít donucovací prostředky, dvakrát
převezli osoby do záchytné stanice a dvakrát použili služební zbraň za podmínek krajní nouze
na zraněné prase divoké, které ohrožovalo u základní školy Rebcova zdraví a život občanů i
samotného strážníka. Ve všech případech měli k využití donucovacích prostředků zákonné
zmocnění. Strážníci se též podílí na dohledu správného parkování vozidel, kontrola vozidel
připomínajících vraky a zda jsou tyto zákonně pojištěny. O své činnosti informuje občany
vedoucí strážník pravidelně v Přeštických novinách.
Městská policie se snaží preventivně působit zejména na děti a mládež ve školkách a školách
se zaměřením na jejich právní vědomí, chování a bezpečnost v dopravě. Bylo provedeno pět
besed a uspořádány dvě dopravní soutěže pro základní školu. V rámci spolupráce s BESIP se
strážníci zúčastnili soutěže mladých cyklistů v Blovicích, uspořádali pro občany v Přešticích,
ul. V Háječku kontrolní měření rychlosti k porovnání přesnosti tachometru vozidla radarem
městské policie s předvedením ukázky „opileckých brýlí“, kdy si každý mohl vyzkoušet
vnímání a reakce řidiče po požití alkoholických nápojů. Akce se zúčastnilo 24 řidičů a
potvrdila, že rychlost na tachometru osobních aut je orientační a většinou ukazuje vyšší
rychlost, než jakou vozidlo ve skutečnosti jede. Laserový měřič rychlosti zakoupilo město v
dubnu 2012 jako preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a ke
zlepšení nepříznivé situace v dopravě. Samotné měření bylo započato v květnu 2012 po

schválení úseků Policií ČR. Časem skutečně došlo ke snížení počtu vozidel, jejichž řidiči
vědomě porušují předepsanou rychlost v obci.
Dále byly provedeny dopravně preventivní akce zaměřené na používání dětských autosedaček
a bezpečnostních pásů dětmi ve vozidlech, kterými vozí rodiče své děti do škol a školek,
během nich strážníci zkontrolovali 118 dětí, z toho nebylo připoutáno v autosedačce 20 dětí.
Při opakované akci bylo zkontrolováno 109 dětí, z toho nebyly řádně připoutány
v autosedačce 3 děti. Též byla strážníky provedena preventivní fyzická kontrola 20 pískovišť
umístěných na veřejných prostranstvích města kvůli prevenci možného poranění dětí o
předměty, které zde nemají co dělat, strážníci pravidelně dohlíželi nad bezpečnou cestou dětí
do škol.
V červenci 2012 byl uveden do provozu Městský kamerový dohledový systém (MKDS), na
který poskytl opakovaně účelovou dotaci Plzeňský kraj z projektu Bezpečný kraj, za účelem
zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality, jejího potírání a dohlížení na veřejný
pořádek ve sledovaných částech města na veřejném prostranství. Monitorovací stanoviště se
nachází na služebně městské policie i na Obvodním oddělení Policie ČR.
Díky MKDS se například podařilo odhalit či dopadnout:
• 2 řidiče, kteří způsobili dopravní nehodu a z místa ujeli
• 2 mladíky, kteří vykopli sklo autobusové zastávky
• 2 pachatelé loupežného přepadení barů
• 2 pachatelé, kteří poškodili na parkovištích kopanci zaparkovaná vozidla
• 1 pachatel, který rozbil skleněnou výlohu a z místa ujel na jízdním kole
• 2 pachatelé rvačky a fyzického napadání
• 2 řidiči motocyklů, kteří jezdili v nočních hodinách po městě bez řidičského oprávnění, pod
vlivem alkoholu a ohrožovali ostatní účastníky silničního provozu
• 1 vozidlo, ve kterém jeli pachatelé trestného činu krádeže se dvěma různými registračními
značkami
Na městskou policii bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 1 477 událostí, celkem
bylo zjištěno 861 přestupků a 3 správní delikty. Městskými strážníky bylo zadrženo 18
pachatelů při páchání trestného činu, předvedeno 23 osob, nalezeny 3 pohřešované osoby,
9 pachatelů drobných krádeží bylo řešeno na místě, zjištěni 3 pachatelé zakládající černé
skládky, 2 osoby byly převezeny do protialkoholní a záchytné stanice. Strážníci dále poskytli
dvakrát asistenci rychlé záchranné službě Přeštice při ošetřování agresivních osob, zjistili 14
řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu a omamných látek, odchytili 22 zatoulaných zvířat.

Městská policie se dále podílela na
společných kontrolách s Policí ČR,
spolupracovala s dopravní policií,
BESIP,
hasičským
záchranným
sborem,
veterinární
správou
a
městským úřadem. Rovněž ve 14
případech pomáhala osobám v nouzi.
Pro školy, mateřské školy a seniory
prováděla
bezpečnostní
prevenci
formou besed.

Na území města bylo nalezeno 13 autovraků, jeden odcizený motocykl, jeden skůtr, 4 jízdní
kola a řada dalších drobných předmětů včetně finanční hotovosti.
Při dvou akcích zaměřených na bezpečnost dětí v silničním provozu bylo celkem
zkontrolováno používání dětských autosedaček u 227 dětí, z toho bylo zjištěno 23
nepřipoutaných dětí.
Městská policie také kontrolovala dodržování rychlosti vozidel v obci nejen v Přešticích, ale i
ve Skočicích a v Zastávce. Nejvyšší rychlost naměřila řidiči ve Skočicích – 85 km/h.
Během roku městská policie dále mimo jiné řešila 34 stížností na rušení nočního klidu, 33
narušení veřejného pořádku, 12 rvaček, 12 8 narušení občanského soužití, prováděla kontroly
dodržování obecně závazných vyhlášek města, zajišťovala veřejný pořádek na celkem 47
akcích pořádaných v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a ve Vícově a také na území města při
konání technoparty v Příchovicích.

