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za rok 2019
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE
Postavení a působnost městského úřadu je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Městský úřad Přeštice plní úkoly v samostatné působnosti pro město Přeštice a jeho místní části

Skočice, Zastávka a Žerovice.
Státní správu v přenesené působnosti vykonává Městský úřad Přeštice v rozsahu
zákona o obcích na základě vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností pro obce:
Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice,
Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice,
Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury,
Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí, včetně jejich místních částí.

1 Pracoviště městského úřadu
jsou rozmístěna ve třech budovách v Přešticích takto:

1.1 Masarykovo nám. 107
Kancelář starosty – starosta, místostarosta, tajemnice, personalistika, oddělení rozvoje
města, právník, správa nemovitého majetku města – pozemky, Czech POINT
Finanční odbor – vedoucí odboru, správce rozpočtu, finanční účtárna, mzdová účtárna,
evidence majetku, vymáhání pohledávek, podatelna
Hospodářský odbor – vedoucí odboru, správa a údržba majetku města, podatelna,
autoprovoz, pronájem nebytových prostor
Odbor správní a dopravní – vedoucí odboru, dopravní agendy (evidence vozidel, řidičské
průkazy, taxislužba), přestupky

ulice Husova 465
Kancelář starosty – krizové řízení, oddělení informační techniky
Hospodářský odbor – ústředna, recepce
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Finanční odbor – podatelna, výpravna, pokladna, Czech POINT, místní poplatky, správa
hřbitova
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sociální péče, opatrovnictví, sociálně právní
ochrana dětí, náhradní rodinná péče, kurátoři
Odbor správní a dopravní – silniční správní úřad
Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče – školství, památková péče, matrika,
Czech Point, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
Odbor výstavby a územního plánování – stavební úřad, úřad územního plánování
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, ZPF, ochrana přírody
a krajiny, ochrana zvířat, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, odpadové hospodářství

ulice Husova 1079
Odbor živnostenský úřad – registrace a kontrola živností, evidence zemědělských
podnikatelů, Centrální registrační místo, Czech Point

1.2 Organizační schéma orgánů města Přeštice
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Tabulka 1 Organizační schéma MÚ Přeštice
Zastupitelstvo

►

Výbory

►

►

města

Finanční
výbor

15 členů
►

Kontrolní
výbor

Rada města

◄





►

Komise

►

Bytová komise

►

Komise pro

▼

5 členů

►

spolkovou činnost
Komise památkové

◄

►

péče ORP

▼
►

Městský úřad

►

◄

Městská policie

Komise
kultury a školství

↓

Starosta



►



►


koncepce rozvoje






►

Finanční
odbor

Místostarosta

◄

Komise

►

►

Komise ZMP

Hospodářský
Zvláštní a ostatní

odbor

orgány města a ORP
◄
Tajemnice

►

◄
►

Oddělení

◄

↓
►

Komise soc. právní
ochrany dětí

►

Bezpečnostní
rada

živnostenský úřad

►

Krizový štáb

►

Odbor
životního prostředí

►

Povodňová
komise ORP

►

Odbor výstavby a

►

Povodňová

◄

územního plánování

komise města

►

Odbor sociálních věcí

Organizační složky

◄

a zdravotnictví

►
Kancelář
starosty

Odbor správní
a dopravní

►

Odbor školství, vn.věcí
a památkové péče

►

Odbor

informatiky
Oddělení

◄

rozvoje města
Oddělení

◄

stavebního úřadu
Úsek

◄

zdravotnictví
Úsek SPOD

◄

Úsek
soc. služby

◄

↓
Dům historie
Přešticka

◄

Městská knihovna
Přeštice

◄

Pečovatelská služba

◄

Přeštice
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2 KANCELÁŘ STAROSTY
Kancelář starosty zabezpečuje agendu sekretariátu starosty, místostarosty a tajemnice,
administrativu rady a zastupitelstva města včetně výborů a komisí, vidimaci a legalizaci,
zveřejňování dokumentů na úřední desce, evidenci žádostí a poskytnutých informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím, organizaci a administrativu voleb,
administrativu hospodaření v městských lesích, hlášení městského rozhlasu, vnitřní
kontrolu, vydávání parkovacích karet pro parkování dle pravidel RM a řadu dalších činností
spojených zejména se samosprávou města.
Do kanceláře starosty je dále zařazena oblast krizového řízení a oddělení rozvoje města a
oddělení informační techniky.
Od 1.1.2019 byla do funkce jmenována tajemnice městského úřadu Přeštice Ing. Zdeňka
Alblová

2.1 Aktualizace strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta
2018-2024
V září roku 2019 byly v souladu s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého
výhledu rozpočtu na léta 2021 – 2024 zahájeny práce na další roční aktualizaci strategického
rozvojového plánu. Postupně byly zpracovány návrhy aktualizace akčního plánu, souboru
opatření, plánu peněžních toků a na závěr aktualizace projektových karet. I v roce 2019 se
konalo společné setkání členů odborných skupin a koordinačního týmu dne 31. 10. 2019, na
kterém byly zpracované návrhy projednány a kde bylo současně zhodnoceno dosavadní
plnění strategického plánu.

Třetí aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018 – 2024
schválilo zastupitelstvo města v rozsahu akčního plánu, souboru opatření a přehledu
finančních toků na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. B/21.

Rozhodovací pravomoc k aktualizaci projektových karet strategického rozvojového plánu
byla usnesením zastupitelstva města č. B/30 ze dne 27. 6. 2019 svěřena do pravomoci rady
města. V návaznosti na aktualizaci částí strategického plánu schválené zastupitelstvem
města byla aktualizace projektových karet na roky 2020 -2024 schválena usnesením rady č.
808/2019 ze dne 16. 12. 2019.
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2.2 Hospodaření s nemovitým majetkem města
V průběhu roku 2019 pokračoval proces prodeje bytových jednotek na základě „Pravidel
ZM č. 1/2018 pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období 2018 –
2021“ ve znění pravidel ZM č. 4/2018 dosavadním nájemcům nebo osobám jim blízkým.

Byly dokončeny převody vlastnického práva k bytovým jednotkám v katastru nemovitostí
na základě uzavřených kupních smluv u 47 bytových jednotek v Husově ulici a 1 bytové
jednotky v Dukelské ulici. Dále bylo uzavřeno 20 kupních smluv o prodeji bytových
jednotek v ul. 5. května, u prvních dvou byl rovněž dokončen převod vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

2.3 Hospodaření s nemovitým majetkem města
V roce 2019 pokračovala etapa prodeje městských bytů do soukromého vlastnictví (dle
Pravidel ZM č. 1/2018 pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období
2018-2021). Za toto období bylo prodáno 46 bytů za 18.616.927 Kč. Pro další byty se
připravovaly potřebné podklady, aby i prodej v následujícím roce pokračoval bez zdržení.
Město dále prodalo čtyři pozemky v katastrálním území Přeštice o celkové výměře 324 m2 a
jeden pozemek v katastrálním území Skočice u Přeštic o výměře 60 m2. Příjmy z prodeje
těchto pozemků činily v roce 2019 celkem 207.823 Kč.
Do majetku města bylo získáno celkem pět pozemků v katastrálním území Přeštice o
celkové výměře 6.477 m2 za 1.813.041 Kč. Nejvýznamnější investicí byla koupě pozemku
od Českých drah v souvislosti s výstavbou přestupního uzlu u nádraží.
Město Přeštice rovněž přistoupilo ke třem směnám pozemků, jejichž cílem bylo dát do
souladu údaje, které jsou uvedené v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Dále bylo uzavřeno celkem sedmnáct smluv o zřízení služebností s celkovými příjmy z
jednorázových náhrad ve výši 591.061,40 Kč a celkem dvacet jedna smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebností s celkovými budoucími příjmy ve výši 4.527.413,44 Kč.
Významná jednání o zahájení výkupu pozemků probíhala s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
vyústila v podepsání Smlouvy o spolupráci, jejímž cílem je koordinace činností při přípravě
stavby č. 2105 „I/27 Přeštice – obchvat“.
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2.4 Agenda stížností a petic, podávání informací
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, byla vydána výroční zpráva o svobodném
přístupu k informacím za rok 2019.

Podle § 18 odst. 1 písm. a): Počet podaných žádostí o informace: 25
Bylo podáno 5 rozhodnutí odmítnutí části žádosti.

Podle § 18 odst. 1 písm. b): Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Podle § 18 odst. 1 písm. c): Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Podle § 18 odst. 1 písm. d):
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Podle § 18 odst. 1 písm. e):
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

Podle § 18 odst. 1 písm. f):
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další
informace.
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2.5

Personální agenda

V roce 2019 byla vypsána tato výběrová řízení:

Hospodářský odbor
Referent/ka hospodářského odboru – pozice obsazena

Odbor výstavby a územního plánování
Vedoucí odboru výstavby a územního plánu– pozici se nepodařilo obsadit

Kancelář starosty
Referent/ka kanceláře starosty – majetková správa – pozice obsazena
Referent/ka kanceláře starosty – personalistka, asistentka tajemnice – pozice obsazena

Odbor životního prostředí
Referent/ka odboru životního prostředí – lesní hospodářství, rybářství a myslivost –
obsazeny 2 pozice - 1. pozice - lesní hospodářství, 2. pozice – rybářství, myslivost a
ochrana ovzduší a ZPF

Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče
Referent/ka odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče – agenda občanské průkazy,
cestovní doklady, vedení evidence obyvatel – 3 pozice obsazeny
Referent/ka odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče – agenda matrika – pozice
obsazena

Finanční odbor
Referent/ka finančního odboru – pokladna – pozice obsazena
Referent/ka finančního odboru – správa místních poplatků – pozice obsazena
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Odbor správní a dopravní
Referent/ka odboru správního a dopravního – agenda registr vozidel – pozice obsazena
Vedoucí odboru správního a dopravního – pozice obsazena
Referent/ka odboru správního a dopravního – zkušební komisař – pozici se nepodařilo
obsadit
Referent/ka odboru správního a dopravního – agenda bodového systému a řidičských
průkazů

Pečovatelská služba
Vedoucí Pečovatelské služby – pozice obsazena

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví – sociální pracovník, veřejný opatrovník
– pozice obsazena

Městská policie Přeštice
Asistent prevence kriminality – 5x – pozici se nepodařilo obsadit

2.6

Centrální spisovna

Centrální spisovna v budově radnice slouží jako přechodné úložiště dokumentů městského
úřadu před jejich zařazením do skartačního řízení podle předepsané skartační lhůty.

Vybrané dokumenty jsou pak předávány Státnímu okresnímu archivu Plzeň-jih v Blovicích
k archivaci.

Trvale je ve spisovně ukládána stavební dokumentace města a 43 spádových obcí a jejich
místních částí. Městský úřad Přeštice je také správcem spisovny bývalého Okresního úřadu
Plzeň-jih, kde jsou uloženy dokumenty nejen bývalého úřadu, ale i jím řízených organizací.
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Tato spisovna je umístěna v budově úřadu v Husově ulici.
Činnost spisovny zajišťována pouze jednou pracovnicí.

2.7 Krizové řízení
V průběhu roku 2019 Bezpečnostní rada zasedala 2 x. Na jednání se řešily úkoly vyplývající
z novelizovaného zákona 240/2000 Sb. a nařízení vlády 462/2000.

Projednány byly zejména následující body:


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



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



Zpracování dalších katalogových listů v systému NSRK (národní systém reakce na
krizi),
Každoročně v červnu proběhlo školení celého krizového štábu
a
ostatních
zaměstnanců úřadu
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1x ročně proběhla prověrka dosažitelnosti jednotlivých členů KŠ

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

ORP Přeštice je připraveno k plnění úkolů při řešení mimořádné události nebo krizové
situace.

2.8

Oddělení rozvoje města

V roce 2019 oddělení rozvoje města spolu s vedením města Přeštice realizovalo nebo
pokračovalo v realizaci nebo rozpracovalo tyto akce:

2.8.1 Administrativní budova ČOV – vnitřní vybavení (laboratorní stoly a příslušenství)
Po celkové rekonstrukci administrativní budovy ČOV firmou Roadfin Building s.r.o., Plzeň
byla začátkem ledna 2019 vyhlášena veřejná soutěž na dodávku vnitřního vybavení –
laboratorních stolů a příslušenství. Vítězem veřejné soutěže se stala firma VWR
International s.r.o., IČ 63073242 z Rožnova pod Radhoštěm s cenou 591.352,- Kč včetně
DPH a v březnu 2019 bylo dodání včetně montáží dokončeno.
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Obrázek 1 - Administrativní budova ČOV – vnitřní vybavení (laboratorní stoly a příslušenství) 1

Obrázek 2 - Administrativní budova ČOV – vnitřní vybavení (laboratorní stoly a příslušenství) 2
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2.8.2 SVČ Slunečnice Přeštice, dotace z IROP 68. výzva prostřednictvím 1. výzvy MAS
Aktivios, z. s.
Na kompletně zrekonstruovaný hospodářský objekt ve dvoře SVČ Slunečnice (DDM
Rebcova) byl vydán kolaudační souhlas 15. 3. 2019. Poté se objednávalo požadované
vybavení bezbariérových prostor dílny, laboratoře, chovatelské sekce - přípravny, kójí pro
zvířata, skladu krmiva a nářadí. Vybavení bylo postupně dodáváno a instalováno v celkové
hodnotě 453.609,- Kč, což byl taktéž způsobilý neinvestiční výdaj k dotaci z IROP z 68.
výzvy „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení –
integrované projekty CLLD“ na projekt „Nové prostory a vybavení v Slunečnici – za
přírodou, technikou i řemesly“, č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-075/0008261. Dotace
činila 95 % z uznatelných nákladů. Objekt byl slavnostně otevřen 20. 6. 2019 a následně byl
užíván účastníky příměstského táboru během letních prázdnin s kladným ohlasem dětí,
kterým se moc líbily nové prostory a jejich vybavení. Od 1. září 2019 objekt plnohodnotně
slouží přírodovědným, rukodělným i chovatelským aktivitám.

Obrázek 3 - SVČ Slunečnice Přeštice, realizace dílny
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Obrázek 4 -SVČ Slunečnice Přeštice, realizace učebny

Obrázek 5 - SVČ Slunečnice Přeštice, realizace vstupu

2.8.3 Výstavba chodníku v lokalitě Dolnolukavická v Přešticích
Nový chodník o délce 135 m a šíři 2 m včetně nového veřejného osvětlení se nachází v zastavěné
části města Přeštice podél komunikace III/18027. Chodník je spojnicí komunikací Slunečná a
Jetelová a zajišťuje příchod do nové obytné zóny. Byl vybudován podle PD zpracované
autorizovaným technikem pro dopravní stavby paní Janou Přibáňovou a zhotoven firmou SILBA
s.r.o., IČ 26397242, která zvítězila ve veřejné soutěži s cenou 628.920,- Kč včetně DPH. Nový
chodník byl dokončen koncem července 2019 a následně zkolaudován.
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Obrázek 6 - Výstavba chodníku Dolnolukavická v Přešticích - pohled 1

2.8.4 Přeštice - Přestupní uzel, dotace IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava –
Integrované projekty ITI, dotace Plzeňského kraje – Individuální dotace ODSH
2019
Projekt „Přeštice – Přestupní uzel“ byl připravován městem Přeštice ve spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou PK již od roku 2017. Projektovou dokumentaci této
dopravní stavby zpracovala v roce 2018 klatovská projekční kancelář MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o., IČ 28057198 a na jaře roku 2019 vzešel z výběrového řízení generální dodavatel
stavby společnost Silnice Horšovský Týn a.s., IČ 45359164. Realizace stavby trvala přes
čtyři měsíce a byla dokončena 30. 9. 2019. Došlo ke zlepšení nevyhovujícího stavu
infrastruktury autobusových zastávek v prostoru přednádraží železniční stanice Přeštice,
včetně příjezdových a obslužných komunikací.
Projekt kompletně řeší prostor přednádraží a jeho součástí je např. devět moderních
zastřešených autobusových zastávek, parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou
72 parkovacích míst pro osobní automobily a systém B+R s kapacitou 78 parkovacích míst
pro jízdní kola, což by mělo ve výsledku přinést pohodlnou kombinaci různých způsobů
cestování s cílem zvýšit podíl veřejné dopravy. Součástí stavby je též nový kruhový objezd
a samozřejmě kompletní nasvícení celého prostoru. Slavnostní otevření proběhlo 5. 10.
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2019. Celková cena stavby činí 27 321 280,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu, Výzva č.50 Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI dotací
v předpokládané výši 11 766 100,50 Kč. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu
neuznatelných nákladů činí 5 620 033,- Kč.

Obrázek 7 - Přeštice - Přestupní uzel - kruhový objezd

Obrázek 8 - Přeštice- Přestupní uzel - KOLOSTAV 1
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Obrázek 9 - Přeštice - Přestupní uzel - parkovací místa

Obrázek 10 - Přeštice - Přestupní uzel KOLOSTAV 2

2.8.5 Oprava brouzdaliště a mlhoviště v MŠ Dukelská v Přešticích
Firma 4soft, s.r.o., 28703324 z Tanvaldu realizovala v květnu 2019 opravu stávajícího
brouzdaliště na mlhoviště s herním prvkem 3D tunelem a grafickými motivy
z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) na zahradě Mateřské školy Dukelská
v Přešticích. Celková oprava činila 278.272,- Kč včetně DPH.
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Obrázek 11 -Brouzdaliště a mlhoviště před realizací

Obrázek 12 - Brouzdaliště a mlhoviště po realizaci

2.8.6 Oprava komunikace V Háječku
Oprava komunikace V Háječku byla realizována pro její nevyhovující stav se značně
poškozeným prašným, štěrkovým povrchem s výmoly. Komunikace byla opravena od
křižovatky s komunikací Revoluční po konec zástavby, kde navazuje na novou asfaltovou
polní cestu – HPC 2. Oprava komunikace o celkové ploše 1 200 m2 byla provedena ve
stávajících šířkách. Nový povrch komunikace je asfaltový s ohraničením krajnicí v šířce
0,50 m – ze štěrkodrti. Stávající příkop podél MK byl vyčištěn. Oprava byla provedena
podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným technikem pro dopravní stavby
paní Janou Přibáňovou a zhotovena firmou ROBSTAV k.s., IČ 27430774, která zvítězila ve
veřejné soutěži s cenou 2.023.695,19 Kč včetně DPH. Oprava byla dokončena na konci
června 2019.
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Obrázek 13 - Oprava komunikace v Háječku

2.8.7 Zpevněný povrch u novostavby garáže pro 2 sanitní vozy na adrese Sedláčkova
553, Přeštice
Pokládka živičného (asfaltového) povrchu u novostavby garáže pro sanitní vozy na adrese
Sedláčkova 553, Přeštice byla provedena včetně veškerých souvisejících stavebních činností
podle podrobné specifikace a popisu vypracované autorizovanou projektantkou pro pozemní
stavby paní Ing. Irenou Potužákovou. Zhotovitelem a vítězem této veřejné zakázky malého
rozsahu byla firma SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., IČ 27977951, s cenou 263.971,87 Kč včetně
DPH. Dílo bylo dokončeno a předáno 5. června 2019.

Obrázek 14 - Zpevněný povrch - garáže pro sanitní vozy
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2.8.8 KKC Přeštice – dodávka a montáž invalidní plošiny s příslušenstvím
V polovině května 2019 byla vyhlášena veřejná soutěž na dodávku a montáž invalidní
plošiny s příslušenstvím. Vítězem této soutěže se stala firma Výtahy Line, spol. s r.o. IČ
25174762 z Českých Budějovic s cenou 521.387,- Kč. 13. září 2019 byla dodávka a montáž
invalidní plošiny s příslušenstvím dokončena včetně předání potřebných dokladů a revizí,
seznámení s obsluhou a užíváním.

Obrázek 15 - KKC - invalidní plošina 1

Obrázek 16- KKC - invalidní plošina 2
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2.8.9 Oprava chodníku ve Skočicích od kapličky k ZŠ, dotace z PSOV PK 2019 Projekty
obcí
Oprava chodníku ve Skočicích při PK II/183 od kapličky k ZŠ byla realizována v druhé polovině
roku 2019 pro jeho velmi špatný stav. Chodník zajišťuje přístup k základní škole, jeho opravou
došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v obci. Oprava chodníku o délce 173 m v min. šířce
1,50m tj. 260 m2 navazuje na nový chodník za kapličkou. Pro tento projekt byla zpracována
projektová dokumentace autorizovaným technikem pro dopravní stavby paní Janou Přibáňovou
a opravu provedla firma Roman Novotný, IČ 72223391, která zvítězila ve veřejné soutěži s cenou
567.019,69 Kč včetně DPH. Z PSOV PK 2019 obdrželo Město Přeštice na tuto akci dotaci
150.000,- Kč.

Obrázek 17 - Oprava chodníku Skočice před realizací 1

Obrázek 18 - Oprava chodníku Skočice po realizaci 1
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Obrázek 19 - Oprava chodníku Skočice před realizací 2

Obrázek 20 - Oprava chodníku Skočice po realizací 2

2.8.10 PumpTrack Přeštice, dotace PK – podpora výstavby cyklostezek, cyklotras
a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce
2019
Vybudování tzv. pumptrackové dráhy se štěrkovým pojezdovým svrškem o délce 140,50 m
a šířce v pojezdové části min. 1,0 m, výšky vln a klopených zatáček v maximální výši 1,2 m
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a o celkové ploše dráhy (včetně klopených zatáček) 292,9 m2 proběhlo na podzim roku 2019
na území bývalé skládky Prior v Přešticích. Součástí díla bylo rovněž zhotovení vsakovacích
jam ve vnitřní části pumptracku včetně odvodnění kanalizačními troubami či trativody do
prostranství pod pumptrackem.
Dílo bylo realizováno podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným
projektantem pro pozemní stavby panem Ing. Vlastimilem Rapantem, který vypracoval ještě
Studii přilehlého území.
Projektová dokumentace včetně studie zbylého území v celkové hodnotě 96.000,- Kč byla
spolufinancována taktéž dotací 76.800,- Kč z podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické
dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019.
Zhotovitelem projektu se stal vítěz veřejné soutěže firma TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., IČ
05323797 ze Vsetína, s cenou 701.233,- Kč včetně DPH. Z Plzeňského kraje – podpora
výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury
v Plzeňském kraji v roce 2019 obdrželo město Přeštice na realizaci projektu dotaci ve výši
561.378,- Kč.

Obrázek 21 - PumpTrack 1
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Obrázek 22 - PumpTrack 2

2.8.11 Město Přeštice - obnova veřejného osvětlení a příprava zemních rozvodů pro
budoucí nové veřejné osvětlení.
V roce 2019 probíhaly rozsáhlé práce společnosti ČEZ na území města Přeštice, které
obnášely v mnoha ulicích přeložky vzdušného vedení NN do země.
Vzdušné vedení NN je vedeno na sloupech a dalších opěrných bodech, které jsou ve
vlastnictví společnosti ČEZ. Ta je po dokončení přeložky demontuje.
Na mnohých jejich sloupech jsou ale umístěny lampy veřejněho osvětlení, které jsou proto
demontovány a rušeny. Z toho důvodu bylo nutno v ulicích, kde docházelo k rušení lamp
postavit nové VO a tam, kde stávající
VO mělo samostatné stožáry s lampami alespoň využít výkopových prací k pokládce
nových rozvodů VO, neboť staré rozvody budou v dohledné době již velmi poruchové a i
rozteče umístění stávajících sloupů VO neodpovídají platným normám a osvětlovacím
studiím.
Obnova veřejného osvětlení a příprava rozvodů pro nové VO ve městě Přeštice probíhala
v koordinaci s překládkami vzdušného vedení v roce 2019 v ulicích Gagarinova, Revoluční,
Poběbradova, Rebcova, B. Němcové, Kollárova, Polní a v úsecích ulic Smetanova,
Dukelská, Tyršova, Slovenská.
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Obnova veřejného osvětlení proběhla také v místní části Skočice, v oblasti od kapličky
směrem na Roupov.

2.8.12 Rekonstrukce objektu č.p. 458 a č.p.460 ul. Palackého Přeštice – tzv. „Modrý
dům“
V roce 2019 pokračovaly přípravy na celkovou rekonstrukci objektu č.p. 458 a č.p. 460.
Společností Area Group, s.r.o., se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, byla
vypracována dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační dokumentace stavby
s ohledem na chystanou žádost o dotace z programů IROP, OPŽP a Výstavba. Koncem roku
bylo požádáno o stavební povolení.

3 FINANČNÍ ODBOR
3.1 Správa místních poplatků a odpadové hospodářství
Zastupitelstvo města Přeštice schválilo dne 12. 12. 2018 novou OZV č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení místního poplatku za komunální odpad
z původních 500,- Kč za osobu na 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, s účinností od 1. 1.
2019. Navýšení se týkalo i majitelů zahrádek a nemovitostí bez trvalého pobytu.
V roce 2019 si město Přeštice nechalo navrhnout komplexní řešení pro nakládání se všemi
druhy odpadů a detailně zpracovat strategii odpadového hospodářství od společnosti ARCH
consulting s. r. o., která působí dlouhodobě jako poradce v oblasti odpadového hospodářství.
Na základě této strategie bylo rozhodnuto o celoplošném čipování nádob na odpad.
V průběhu roku 2019 byla vyhotovena zadávací dokumentace na výběr dodavatele služeb v
oblasti odpadového hospodářství. Na základě výběrového řízení byla uzavřena nová
smlouva se společností Západočeské komunální služby a. s., která nabyla účinnosti dnem 1.
1. 2020 a reflektuje již změny ohledně čipování.
V roce 2019 byla dále společností ARCH consuling s. r. o. zpracována a finančnímu odboru
předána strategie nastavení vztahu obce vůči podnikatelským subjektům v odpadovém
hospodářství, která zhodnotila stávající systém z hlediska možnosti zapojení podnikatelů do
systému odpadového hospodářství obce. Tato strategie reaguje na stále se zvyšující
množství odpadu od podnikatelských subjektů.
Město Přeštice si od společnosti ARCH consulting s. r. o. nechalo také zpracovat žádost o
dotaci dle 104. výzvy OPŽP, prioritní osy 3, specifického cíle 3. 2., na nákup sběrných
nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO). Dotace byla přidělena.
Po zakoupení těchto sběrných nádob proběhne rozsáhlá informační kampaň pro občany
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města Přeštice podporující a vysvětlující změny ve sběru odpadů v oblasti třídění a
materiálového využití BRKO.

3.2 Vedení účetní, rozpočtové, majetkové agendy v IS Radnice spol. VERA a
mzdové agendy v IS Perm spol. Kvasar
V průběhu celého roku zajišťoval finanční odbor vedení kompletní účetní, rozpočtové a
majetkové agendy včetně vedení hlavní pokladny Městského úřadu Přeštice a pokladny
bytového hospodářství v informačním systému Radnice spol. VERA a vedení mzdové
agendy v IS Perm spol. Kvasar. Celkem účetní zpracovaly 2 625 přijatých faktur, 620
poukazů, 726 vydaných faktur, 8 546 dokladů v příjmových pokladnách a 908 dokladů ve
výdajových pokladnách.

3.3 Rozpočet města na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Přeštice dne 13. 12. 2018,
usnesením č. B/23. V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem 26 rozpočtových opatření.
Rozpočet města Přeštice na rok 2019 po 26. rozpočtovém opatření
Příjmy
Daně

Schválená částka

Po úpravách

118 700 000,00

126 258 108,34

Místní poplatky

4 415 000,00

4 557 052,00

Správní poplatky

4 229 200,00

5 076 579,00

510 000,00

1 626 231,90

127 854 200,00

137 517 971,24

Bytové hospodářství - nájemné

3 882 573,00

3 882 573,00

Nebytové hospodářství - nájemné

5 765 304,00

5 766 514,00

Pronájem pozemků, pachtovné

626 002,00

626 002,00

Lesní hospodářství

900 000,00

1 278 911,00

9 440 020,50

8 428 645,50

Ostatní nedaňové příjmy

25 374 786,39

26 172 005,00

Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)

45 988 685,89

46 154 650,50

Prodej bytů

30 000 000,00

21 961 562,50

Ostatní daňové příjmy
Daňové příjmy celkem (tř. 1)

Splátky městem půjčených prostředků
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Prodej pozemků

160 000,00

956 712,50

0,00

0,00

Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)

30 160 000,00

22 918 275,00

Transfery ze státního rozpočtu

20 350 000,00

27 519 643,80

Transfery z fondů EU

0,00

18 934 839,27

Transfery z rozpočtu kraje

0,00

10 998 881,00

587 050,00

651 724,17

20 937 050,00

58 105 088,24

1 193 000,00

11 029 117,90

226 132 935,89

275 725 102,88

Ostatní kapitálové příjmy

Ostatní transfery
Přijaté transfery celkem (tř. 4)
Příjmy vlastních fondů
Příjmy celkem

Výdaje

Schválená částka

Po úpravách

Běžné výdaje - město

71 515 598,77

64 458 475,61

Běžné výdaje - organizační složky

15 357 223,00

16 101 765,00

Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa

69 012 645,00

68 492 692,00

155 885 466,77

149 052 932,61

18 520 000,00

18 520 000,00

Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.

5 153 440,00

8 199 116,43

Běžné výdaje - dotace spolkům (program)

2 700 000,00

2 728 351,00

Běžné výdaje - ostatní organizace

75 000,00

133 200,00

Běžné výdaje - organizace celkem

26 448 440,00

29 580 667,43

77 000,00

198 000,00

Běžné výdaje celkem (tř. 5)

182 410 906,77

178 831 600,04

Kapitálové výdaje - město

59 997 520,52

56 101 774,17

Kapitálové výdaje - organizační složky

185 000,00

124 065,02

Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa

865 000,00

3 215 595,48

2 890 000,00

4 795 957,92

300 000,00

331 838,00

64 237 520,52

64 569 230,59

1 193 000,00

11 029 117,90

Běžné výdaje celkem
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky

Běžné výdaje - splátky úroků

Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace
Kapitálové výdaje - ostatní organizace
Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)
Převody vlastním fondům
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Výdaje celkem

247 841 427,29

254 429 948,53

Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)

-21 708 491,40

21 295 154,35

Financování

Schválená částka

Po úpravách

ČSOB - Městský park - II. etapa

-456 000,00

-456 000,00

ČS - refinancování rekonstrukce ČOV

-790 400,00

-790 400,00

KB - investiční akce Rybova 287, Hlávkova 22

-2 191 548,00

-2 191 548,00

Splátky úvěrů celkem

-3 437 948,00

-3 437 948,00

0,00

0,00

-3 437 948,00

-3 437 948,00

-25 146 439,40

17 857 206,35

Přijaté úvěry
Financování celkem (tř. 8)

Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)

závazné ukazatele rozpočtu
Tabulka 2 - Rozpočet města na rok 2019

3.4 Účetní závěrka za rok 2019
V říjnu 2019 jsme zahájily přípravu na roční účetní závěrku. Byla zpracována vnitřní
směrnice č. 21/2019 k provedení roční účetní závěrky, ve které byl zpracován časový
harmonogram účetní závěrky za rok 2019. Tato směrnice byla vydána Ing. Zdeňkou
Alblovou, tajemnicí Městského úřadu Přeštice, dne 18. 10. 2019.

Souběžně jsme začaly připravovat plán inventur města Přeštice za rok 2019. Plán inventur
(vnitřní směrnice č. 22/2019) byl schválen starostou města Přeštice dne 18. 10. 2019.
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 a operativní evidenci) byla provedena
k 31. 12. 2019.
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4 HOSPODÁŘSKÝ ODBOR
Hospodářský odbor je součástí samosprávy města, hospodaří s nemovitým majetkem ve
vlastnictví města, tedy s domy a pozemky včetně komunikací a inženýrských sítí a dalším
movitým i nemovitým majetkem na nich umístěných.
Zajišťuje správu nebytových prostor včetně jeho pronajímání a údržbu a opravy veškerého
uvedeného majetku města. Kromě toho řídí agendu autoprovozu města a spoluzajišťuje
materiálně technické zásobování městského úřadu. Spolupracuje i s organizačními složkami
a dalšími organizacemi zřizovanými městem.
Zajišťuje úklid a zimní údržbu městských komunikací a ostatních veřejných prostranství a
péči o městskou zeleň.
Pracovníci hospodářského odboru posuzují stav městského majetku, přijímají a vyhodnocují
podněty a požadavky na opravy tohoto majetku, předkládají samosprávnému vedení města
návrhy na potřebná opatření a následně je realizují.

V rozsahu své působnosti hospodářský odbor zajišťuje:
o plánování akcí v oblasti oprav a udržování městského majetku včetně technické
vybavenosti
o zadávání veřejných zakázek
o smluvní vztahy související s pronájmem majetku města a realizací zakázek
o spolupodílí se na výběru místních poplatků souvisejících s využíváním veřejných
prostranství
o poskytování informací veřejnosti
o kontrolní činnost na svém úseku
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4.1 Vybudování dětského hřiště - Zastávka

Obrázek 23 - Dětské hřiště – Zastávka

Náklady 294.000,- Kč
Zhotovitel ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ 29196485

4.2 Oprava kanalizace v Kotkově ulici
Náklady 2.500.000,- Kč
Zhotovitel DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČ 62621033

4.3 Nákup nového automobilu Škoda Octavia
Náklady 460.000,- Kč
Dodavatel AUTO CB, spol. s r.o., Nepomucká 487/119, 326 00 Plzeň, IČ 63505649
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4.4 Realizace výběrového řízení „Zajištění úklidu města, zimní údržby a
sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce“
Realizace výběrového řízení MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00
27187039

Plzeň, IČ

Předpokládaný roční objem zakázky 6.300.000,- Kč
Vybraný dodavatel (vítěz výběrového řízení) Západočeské komunální služby a.s.,
Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ 25217348

5 ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ
Odbor správní a dopravní se skládá z následujících úseků a zajišťuje pro občany výkon
státní správy a samosprávy v těchto činnostech:

5.1 Úsek evidence vozidel
Za rok 2019 bylo v registru silničních vozidel vedeného ORP Přeštice mimo jiné provedeno:
•







1849 prvních registrací motorového vozidla
2473 změn vlastníka, provozovatele motorového vozidla
302 vystavení duplikátů dokladů k motorovému vozidlu
126 trvalých vývozů motorového vozidla do zahraničí
306 vyřazení motorového vozidla z provozu (depozit)
572 zániků motorových vozidel
246 výměn registračních značek

V souvislosti s výkonem agendy evidence silničních vozidel bylo vybráno za správní
poplatky 3.323.550,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice. Za poplatky v souvislosti s
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tzv. „ekologickou daní“ bylo vybráno 784.000,- Kč. Tato částka je příjmem Státního fondu
životního prostředí ČR.

5.2 Úsek evidence řidičů
K 31.12.2019 evidoval odbor správní a dopravní 14.627 osob s řidičským průkazem. Za
období roku 2019 bylo vydáno nebo vyměněno 1487 (národních) řidičských průkazů, 103
mezinárodních řidičských průkazů a 58 duplikátů za ztracených či odcizených řidičských
průkazů.
V minulém roce bylo vydáno nebo vyměněno 100 paměťových karet do digitálního
tachografu. V roce 2019 bylo z evidence řidičů vyřazeno z důvodu odstěhování mimo
působnost ORP Přeštice 196 řidičů.
K 31.12.2019 eviduje ORP Přeštice 95 osob, kterým byl vysloven zákaz řízení motorových
vozidel v trestním řízení nebo v přestupkovém řízení v souvislosti se spácháním vážného
dopravního přestupku.
V roce 2019 bylo vedeno odborem dopravy 30 správních řízení o podmínění/odnětí
řidičského oprávnění z důvodu změny/ztráty zdravotní způsobilosti. Odebráním řidičského
oprávnění skončilo 23 řízení.
Odbor dopravy vedl 22 řízení o zadržení řidičského průkazu. Všechna řízení byla ukončena
zadržením řidičského průkazu.
V současné době evidujeme 12 bodů u 69 řidičů, 10 z nich dosáhlo počtu 12 bodů v roce
2019.
Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy evidence řidičských průkazů bylo vybráno za správní
poplatky 237.240,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice.

5.3 Úsek autoškol
Celkem v současné době evidujeme 7 provozovatelů autoškol. V roce 2019 jedna autoškola
ukončila činnost a 2 autoškoly nově vznikly. Celkem byly v r. 2019 uskutečněny 4
kontroly. V roce 2018 byla zahájena kontrola v Autoškole Blažek, která skončila v roce
2019 odnětím licence k provozování autoškoly.
V souvislosti s výkonem agendy registrace autoškol bylo vybráno za správní poplatky
4.000,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice.
V průběhu měsíce listopad byl na úseku evidence vozidel a evidence řidičů modernizován
vyvolávací systém TETRONIC, který byl úspěšně spuštěn dne 15.11.2019. Za období od
spuštění systému do konce roku 2019, bylo v evidenci vozidel odbaveno 531 žadatelů, kdy
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byla průměrná čekací doba cca. 10 minut. Na úseku evidence řidičů bylo odbaveno 463
žadatelů v průměrné čekací době cca. 9 minut.

Graf 1 - Evidence vozidel, řidičů

(evidence vozidel, evidence řidičů, vše)

5.4 Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
V roce 2019 bylo odborem správním a dopravním v souvislosti s žádostí o získání
řidičského oprávnění zkoušeno z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 594
žadatelů. Z uvedeného počtu bylo 376 nových žadatelů - bez řidičského oprávnění a 218
žadatelů, kteří rozšiřovali stávající řidičská oprávnění o nové skupiny vozidel. U zkoušek
neuspělo 155 žadatelů a musely zkoušky opakovat. Opětovně u opakovacích zkoušek
neuspělo 47 žadatelů, kteří museli zkoušky opakovat vícekrát. 22 žadatelů zkoušky
nedokončilo. Z teoretické části bylo provedeno celkem 110 opravných zkoušek a z praktické
části 127 opravných zkoušek.
Dále bylo provedeno přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u
řidičů, kteří měli odňato řidičské oprávnění pro ztrátu odborné nebo zdravotní způsobilosti,
nebo kteří pozbyli řidičské oprávnění v bodovém hodnocení či na základě uloženého trestu
zákaz řízení motorových vozidel. Přezkoušeno bylo 38 řidičů, z nichž 10 u první zkoušky
neuspělo. Opakovací zkoušky úspěšně absolvovalo 8 řidičů, 2 řidiči se zkoušek již
nezúčastnili. Z teoretické části bylo provedeno celkem 10 opravných zkoušek a z praktické
části 1 opravná zkouška.
V souvislosti s výkonem agendy zkoušek odborné způsobilosti bylo vybráno za správní
poplatky 511.300,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice.
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5.5 Silniční správní úřad
Na tomto úseku bylo v roce 2019 vydáno 22 stavebních a společných povolení na speciální
silniční stavby a kolaudačních souhlasů, pasportizace staveb, 2 rozhodnutí povolení
výjimky, 2 rozhodnutí nezbytné úpravy, 5 sdělení k opravě komunikací. Dále bylo vydáno
49 rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, 41
rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace pro stavební práce, 4 rozhodnutí ke
zvláštnímu užívání komunikace pro vyhrazená stání, 12 rozhodnutí o uzavírce silnic, 20
rozhodnutí na připojení sousedních nemovitostí na komunikaci, 62 stanovení přechodné a
místní úpravy na pozemních komunikacích (dopravní značení), 270 vyjádření – stanovisek
k projektovým dokumentacím, 11 sdělení a stanovisek k silničním pozemkům a k dopravní
situaci, byl vydán 2 x souhlas s kácením podél silnic, byla vedena 2 řízení k vydání
deklaratorního rozhodnutí a 3 řízení k odstranění a povolení pevné překážky na komunikaci.
V rámci silničního správního úřadu je dozorováno 73 km silnic II. třídy, 115 km silnic III.
třídy a více jak 40 km místních komunikací. Na těchto komunikacích bylo provedeno 35
průběžných kontrol stavu komunikací a kontrolních prohlídek staveb, bylo zasláno 14
statistických hlášení. Během roku byla poskytována metodická pomoc obecním úřadům
v rámci správního obvodu.
V souvislosti s výkonem agendy silničního hospodářství bylo vybráno za správní poplatky
31.600,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice.

5.6 Přestupky na úseku BESIP
V roce 2019 bylo odboru správnímu a dopravnímu oznámeno k projednání přes 974
přestupků v dopravě, z nichž 623 byly přestupky zjištěné automatizovaným radarovým
systémem umístěným na dálnici D5 (tunel Valík – za období od 01.01.2019 do 21.06.2019),
189 bylo oznámeno Policií České republiky, 135 oznámení učiněné městskou policií a
zbytek připadá na oznámení jiných orgánů nebo občanů Přeštic.
Celková částka uložená na pokutách za rok 2019 včetně nákladů správního řízení činí
1.822.400,- Kč .
Dále odbor správní a dopravní uložil 35 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel.
V případě přestupku provozovatele vozidla (objektivní odpovědnost provozovatele vozidla
za porušení povinností řidiče zjištěné automatizovaným technickým prostředkem, nebo se
jedná o neoprávněné zastavení nebo stání), byla uhrazena celková určená částka 371.500,Kč (rychlost tunel Valík) a částka 30.600,- Kč za neoprávnění zastavení, nebo stání.
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Všechny tyto částky jsou příjmem obce Přeštice.
Celkem bylo za rok 2019 rozhodováno u 25 žádostí o upuštění od výkonu zbytku správního
trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
V období od 22.06.2019 do 19.11.2019 byla provedena technologická rekonstrukce obou
tubusů tunelu Valík na dálnici D5 v úseku 77 – 77 km, kdy přestupky překročení dovolené
rychlosti v tomto období nebyly automatizovaným technickým prostředkem
zaznamenávány. Po dokončení této rekonstrukce byla rychlost jízdy na dálnici D5 v tunelu
Valík místní úpravou snížena na 100 km/h, oproti původnímu snížení na 80 km/h. Za
uvedené období tedy od 20.11.2019 do konce roku 2019 bylo zaznamenáno a zároveň i
oznámeno podezření ze spáchání 1915 přestupků spočívajících v překročení dovolené
rychlosti. Do konce roku 2019 bylo z uvedeného počtu překročení dovolené rychlosti
rozpracováno 266 případů.

5.7 Přestupky na úseku vnitřní správy
V roce 2019 bylo doručeno na zdejší úřad k projednání 426 přestupků na úseku vnitřního
pořádku tj. přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky
proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a
dále přestupky dle jiných zákonů. Z toho počtu bylo ve správním řízení projednáno 23 (2 x
zastaveno). Příkazem bylo řešeno 55, příkazem na místě (pokuta) 7, odloženo 261 a předáno
12 případů. Pokutou vyřešeno 63 přestupků (příkaz a rozhodnutí) a napomenutím 15.
Odvolání proti rozhodnutí 1. Do roku 2020 se převádí 80 přestupků.
V roce 2019 byly na tomto úseku uloženy pokuty a náklady řízení ve výši 84.200,- Kč.

5.8 Taxislužba
V současné době je odborem správním a dopravní evidováno 8 provozovatelů taxislužby a
21 držitelů průkazů řidiče taxislužby.
Poplatky
V souvislosti s výkonem agendy taxislužby bylo v roce 2019 vybráno za správní poplatky
7.650,- Kč. Tato částka je příjmem obce Přeštice.
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6 ODOR ŠKOLSTVÍ, VNITŘNÍCH VĚCÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Personálně zabezpečuje agendy odboru 8 pracovnic. V roce 2019 se konala 4 výběrová
řízení na obsazení uvolněných pracovních míst na odboru z důvodu změny zaměstnavatele a
odchodů do důchodu.

6.1 Výkon státní správy na úseku školství
Úsek školství měl v roce 2019 ve správě 19 školských právních subjektů. Celkově se jedná
o 56 součástí: 13 mateřských škol, 9 základních škol, 15 školních jídelen a 3 výdejny, 9
školních družin, Středisko volného času Slunečnice Přeštice, Základní umělecká škola
Přeštice a 5 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).
Vedoucí odboru, která zabezpečuje výkon státní správy na úseku školství, na začátku roku
2019 zpracovala a předložila Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského
kraje návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé školy a
školská zařízení obvodu, za rok 2019 bylo rozděleno na 356,46 pracovních úvazků (247,85
pedagogů a 108,61 nepedagogů) 185 492 839 Kč na přímé výdaje ze státního rozpočtu.
Meziročně došlo k nárůstu o 21,05 úvazků a o 26 789 192 Kč. Kromě přímých výdajů
dostávají školy průběžně dle aktuálních potřeb finance na pokrytí nákladů v souvislosti
s podpůrnýmí opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (asistenti
pedagoga, pedagogická intervence, speciální pomůcky apod.).
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 středisku volného času, výkaz o zahájení povinné školní docházky ap.
V souladu se zákony zabezpečoval odbor pro samostatnou působnost města některé
povinnosti obce v oblasti výchovy a vzdělávání, zpracovával a předkládal RM např. nová
pravidla RM – zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a
školských zařízení zřizovaných městem Přeštice, návrhy na platy ředitelů škol a školských
35

zařízení, jejich odměny, příplatky za vedení a na další platové náležitosti vyplývající ze
zákonů, žádosti o uzavření MŠ, ŠD a ŠJ, žádosti o výjimky z počtu dětí v MŠ ap.
Vedoucí odboru svolávala konzultace ředitelů škol a školských zařízení ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností, prováděla metodickou činnost, připravila podklady pro
finanční odbor pro vyúčtování neinvestičních výdajů obcím, jejichž žáci navštěvovali školní
družinu nebo školní jídelnu ve školách zřízených městem Přeštice.

V roce 2019 se konal konkurz v MŠ Oplot z důvodu odchodu stávající ředitelky Hany
Skalové do důchodu. Jmenována novou ředitelkou byla učitelka této MŠ pí Vladislava
Černohlávková. V ostatních školách nedošlo ke změně.
Celkem je v ORP 2 054 žáků v ZŠ (nárůst o 21 žáků oproti roku 2018) a 766 dětí v MŠ
(nárůst o 34 dětí oproti roku 2018). Kapacita je dostatečná, výjimkou je stále obec
Štěnovice, přestože navýšila v ZŠ o 2 třídy a v MŠ o 1 třídu, potřeby obce a okolí zejména
v MŠ nepokryje.
Vedoucí odboru je členkou Komise OSPOD a Komise státní památkové péče, metodicky
pod odbor patří 2 organizační složky – Dům historie Přešticka a Městská knihovna Přeštice.
Také v roce 2019 pokračovaly práce a akce v souvislosti s Místním akčním plánem II. pro
školství zpracovávaný a realizovaný Místní akční skupinou Aktivios z.s. Na tvorbě a
zejména aktualizaci dokumentu pro ORP Přeštice (rozšířeno i pro ORP Blovice) se podílí
jak ředitelé škol, tak starosta města Přeštice Mgr. Karel Naxera i vedoucí odboru, která je
členkou jedné z čtyř pracovních skupin.

6.2 Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
V roce 2019 zažádalo o vydání občanského průkazu (dále jen „OP“) celkem
2.136 občanů. Vydáno bylo celkem 2.150 OP, z uvedeného počtu bylo 394 prvních OP.
Z důvodu skončení platnosti OP uplynutím vyznačené doby bylo vydáno 563 OP, po změně
trvalého pobytu 538 OP, z důvodu změny rodinného stavu 292 OP. Po ztrátě, odcizení,
poškození nebo zničení původního dokladu jsme vydali 218 OP. Z důvodu změny jména,
příjmení, rodného příjmení nebo rodného čísla bylo vydáno 7 OP.
V souvislosti s činností na úseku OP byly vybrány správní poplatky v celkové výši
104.150,- Kč. Pokuty, uložené zejména za opakované ztráty, pozdní výměny OP a pozdní
hlášení změn, činily celkem 3.200,- Kč.
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6.3 Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
V roce 2019 bylo předáno 1159 cestovních dokladů, z toho 438 cestovních dokladů
předaných dětem do 15 let. Na naše pracoviště se dostavilo 91 žadatelů, kteří nemají trvalý
pobyt v našem správním obvodu. Bylo evidováno 140 ztrát cestovních pasů, 4 odcizení
cestovních pasů, skartováno 898 neplatných cestovních dokladů, řešeno 5 přestupků na
úseku cestovních dokladů, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 000,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 547 700,- Kč.
Rezervační a vyvolávací systém: Celkem 619 klientů využilo pro vyřízení žádosti o nový
OP možnost objednání termínu přes rezervační systém. Tuto možnost využilo při podání
žádosti o cestovní pas 496 žadatelů. Pro převzetí hotového dokladu využilo objednání
termínu 363 občanů. Rezervační systém v roce 2019 celkem tedy využilo 1.478 klientů.
Vyvolávacím systémem v roce 2019 prošlo 7.145 příchozích klientů.

6.4 Výkon státní správy na úseku evidence obyvate
K 31.12.2019 bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6598 občanů ČR, z toho 375
občanů ve Skočicích, 252 občanů v Žerovicích a 113 občanů na Zastávce. V roce 2019 bylo
podáno 238 žádostí o změnu trvalého pobytu a bylo vydáno 26 výpisů z agendového
informačního systému evidence obyvatel.
Dále bylo provedeno 16 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byla
zavedena 1 adresa pro doručování a byl ukončen 1 trvalý pobyt. V souvislosti s uvedenou
agendou bylo na správních poplatcích vybráno 10.150,- Kč. Při volbách do Evropského
parlamentu bylo vydáno 25 voličských průkazů.
Za obec Horšice v souvislosti s opakováním voleb bylo provedeno 11 změn trvalých pobytů.

6.5 Výkon státní správy a samosprávy za úsek matriky

6.5.1 Svatby
Za rok 2019 bylo uzavřeno celkem 61 sňatků. Tento rok převládalo oddávání v přeštické
obřadní síni /33/, mimo obřadní síň se uskutečnilo 28 svatebních obřadů. Nejvíce sňatků
bylo uzavřeno v Příchovicích /8/, kde patří mezi nejoblíbenější místo samota „Březník“.
Stejný počet sňatků byl uzavřen v Týništi – prostranství před hospodou. Poprvé se oddávalo
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v kapli Panny Marie Pomocné v Chlumčanech a v kapli Panny Marie v Oplotě. Konala se
také 1 svatba v kostele sv.Ambrože na Vícově.
Oddávali i starostové menších obecních úřadů, které nejsou matričními úřady, kdy musí být
splněna podmínka, že místo uzavření manželství musí být v katastrálním území té dané obce
a jeden ze snoubenců tam má trvalý pobyt.
Nejvíce manželství bylo uzavřeno před starostkou obecního úřadu Chlumčany paní
Vladimírou Štejrovou /3/, před obecním úřadem Příchovice paní Pavlínou Nohavovou /2/,
dále se oddávalo před starostou obecního úřadu Borovy panem Jiřím Černým /2/, před
starostkou obecního úřadu Řenče paní Miloslavou Loudovou /1/ a před starostkou obecního
úřadu Oplot paní Naděždou Hubačovou /1/.
Manželství u nás uzavřeli 3 cizinci: 1 z Ukrajiny, 1 ze Slovenska a 1 z Rumunska. Nejvíce
obřadů připadlo na 1.června, 29.června, 27.července a 17.srpna, kdy bylo uzavřeno po 5
obřadech.
Tento rok se v našem matričním obvodě neuskutečnil žádný církevní sňatek. V roce 2019
oslavilo celkem 5 párů přeštických občanů, kteří se brali před 50 lety na přeštické radnici,
zlatou svatbu. Diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života si připomněly 3 páry.
V přeštické obřadní síni se uskutečnil 1 opakovaný manželský obřad po 10 letech a dále zde
došlo k 1 obnovenému manželskému slibu u příležitosti zlaté svatby.

6.5.2 Narození
V roce 2019 se narodilo celkem 77 dětí:

Přeštice 68
Skočice 2
Zastávka 1
Žerovice 6

6.5.3 Úmrtí
V roce 2019 zemřelo celkem 66 občanů: Přeštice 61
Skočice 2
Zastávka 2
Žerovice 1
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6.5.4 Další matriční činnost
Kontrolní činnost vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve správním
obvodu Merklín a Štěnovice.
Vítání občánků do života – 4x za rok 2019.
Blahopřání k životním výročím přeštických občanů (65,70,75,81-84, 86-89 let – rozesílání
blahopřání; osobní blahopřání spolu se zástupcem města Přeštice (80,85,90 a více let).
Podklady do společenské kroniky Přeštických novin.
Zasílání statistických hlášení ČSÚ - 1 x měsíčně.
Plnění oznamovací povinnosti při vydávání matričních dokladů a rozhodnutí ve správním
řízení pro evidenci obyvatel, příslušný matriční úřad, KÚ PK, ČSSZ Praha, VZP Plzeň-jih,
Okresní soud, vojenská správa.
Zakládání dodatečných záznamů do sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu,
uzavírání sbírek listin za uplynulý rok a předávání na KÚ PK, předávání matričních knih a
druhopisů po uplynutí zákonem stanovené lhůty státnímu oblastnímu archivu.

Vybrané poplatky:
o Matriční doklady např.:
o Vydané prvopisy matričních dokladů: 89x
o Vydané druhopisy matričních dokladů: 21x
o Doslovný výpis z MK: 9x
o Nahlédnutí do MK: 16x
o Dodatečné zápisy do MK (rozvody a ost.): 41x
o Zápis o určení otcovství: 75x
o Postoupení žádostí o druhopisy MD příslušným matrikám: 41x
o Celkem vybráno: 2.600 Kč
o Změna jména a příjmení 13x: 8.100 Kč
o Svatby 61x: 34.000 Kč
o Czech Point 93x: 6.900 Kč
o Vidimace a legalizace 966x: 32.610 Kč
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6.6 Výkon státní správy na úseku památkové péče
K 1. lednu 2019 bylo na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
evidováno celkem 77 nemovitých kulturních památek a tento stav se v průběhu celého roku
nezměnil.
V průběhu roku 2019 bylo z dotačních programů Ministerstva kultury České republiky a
z dotačních programů Plzeňského kraje poskytnuto k obnově kulturních památek Přešticka
1.616.000,- Kč. Největší finanční příspěvek ve výši 400.000,- Kč byl poskytnut
z Havarijního fondu Ministerstva kultury České republika na 1. etapu celkové obnovy
střechy věže kostela sv. Petra a Pavla v obci Dolní Lukavice. S využitím těžké techniky a za
velkého zájmu veřejnosti byla z věže kostela snesena celá poškozená krovová konstrukce
báně, ta byla zdokumentována a podle ní pak byla sestavena konstrukce nová. Věž kostela
byla provizorně zakryta proti povětrnostním vlivům.
Oprava by měla pokračovat v následujícím roce provedením opláštění již zhotovené krovové
konstrukce. Vedle této mimořádné opravy byly poskytnuty další dotační příspěvky.
Z programu Ministerstva kultury České republiky „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“ byly poskytnuty tři dotace: dotace ve výši
281.000,- Kč na 2. etapu opravy části střechy kostela sv. Jakuba Většího Na Prusinách,
dotace na celkovou restaurátorskou obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého na přeštickém
náměstí ve výši 105.000,- Kč a dotace na opravu 2 ks ciferníků věžních hodin kostela Všech
svatých v obci Kbel ve výši 80.000,- Kč. Obnovu 1. etapy bočního oltáře sv. Dominika
z kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech podpořilo ministerstvo kultury částkou
200.000,- Kč.
Také z dotačních programů Plzeňského kraje byly poskytnuty 4 dotační příspěvky na
obnovu kulturních památek Přešticka. Díky dotaci ve výši 200.000,- Kč byla zahájena 1.
etapa opravy střechy kostela sv. Jiří v obci Buková. Na zámku v obci Ptenín byly využity
dotační prostředky ve výši 150.000,- Kč na opravu 2 komínů a přilehlých částí střech a dále
též dotace ve výši 100.000,- Kč na dokončení celkové opravy božích muk, která byla
zahájena v předchozím roce. S využitím dotačního příspěvku ve výši 100.000,- Kč byla
realizována restaurátorská obnova kazatelny v kostela sv. Ambrože ve Vícově.
V roce 2019 bylo vydáno celkem 19 rozhodnutí nebo závazných stanovisek k opravám
kulturních památek. 10 závazných stanovisek nebo rozhodnutí bylo vydáno ke
stavební obnově nebo jiným opravám či úpravám nemovitých kulturních památek, 3
rozhodnutí byla vydána k zajištění restaurátorské obnovy movitých i nemovitých památek a
6 rozhodnutí bylo vydáno k výsadbě nebo pokácení dřevin v zámeckých parcích.
Z celkového památkově chráněného fondu nemovitých kulturních památek na Přešticku
jsou čtyři objekty aktuálně zařazeny mezi ohrožené nemovité kulturní památky České
republiky. Jde o sýpku v Merklíně, o tvrze v obcích Netunice a Řenče a o zámecký areál
v Dolní Lukavici. Z důvodu naléhavé nápravy havarijního stavu zámeckého areálu v Dolní
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Lukavici bylo vydáno naším odborem pravomocné rozhodnutí podle § 10 památkového
zákona k realizaci nezbytných nápravných opatření na této kulturní památce. Uložená
opatření však ve stanovené lhůtě provedena nebyla.
Kromě výše uvedených oprav kulturních památek, jejichž obnova probíhala s využitím
dotačních příspěvků MK ČR a PK, byly prováděny opravy také na dalších kulturních
památkách.
Byla zahájena rozsáhlá oprava ohradní zdi nemovité kulturní památky rej.č. 106093
Ústředního seznamu kulturních památek české republiky - židovského hřbitova na Vícově,
zahájena byla rovněž celková oprava kaple v obci Čižice, dílčí obnova zámeckých parků ve
Štěnovicích, Lužanech a Merklíně.
Během provádění oprav na památkově chráněných objektech byl po celý rok za účasti
pracovníků NPÚ ÚOP v Plzni vykonáván naším odborem státní stavební dozor.
K velkému nárůstu agendy došlo u koordinovaných stanovisek, kdy v průběhu celého
roku bylo z hlediska památkové péče posouzeno celkem 424 podání. Jako orgán státní
správy na úseku památkové péče vydal odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče
správním orgánům nebo jednotlivým žadatelům celkem dalších 24 samostatných sdělení,
vyjádření nebo stanovisek.
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. V průběhu celého roku byly prováděny
namátkové kontroly jejich stavu.
K 31.12.2019 bylo ve správním obvodu ORP Přeštice evidováno celkem 72 válečných
hrobů nebo pietních míst, z nichž 18 připadá na válečné hroby s ostatky a 54 na pietní místa.
Plzeňský kraj poskytl obci Chlumčany formou dotačního titulu „Podpora péče o pomníky,
válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ příspěvek ve výši 29.960,- Kč na
opravu pietního místa – pomníku obětem 1 a 2. světové války na náměstí Bohuslava
Kašpara v Chlumčanech.

7 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Odbor výstavby a územního plánování je členěný na dva správní úřady, a to stavební úřad a
úřad územního plánování. Pod uvedený odbor je rovněž začleněno vydávání
koordinovaných závazných stanovisek dotčených orgánů Městského úřadu Přeštice dle § 4
odst. 7 stavebního zákona.
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7.1 Stavební úřad
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, Dolní Lukavice, Kbel, Týniště. Za rok 2019
vložili pracovníci stavebního úřadu do registru územní identifikace adres a nemovitostí 149
návrhů změn a vyřídili 24 reklamací.

Pracovníci stavebního úřadu při výkonu státní správy vyplývající ze stavebního zákona
v uvedeném období vydali celkem 172 územních posouzení staveb, z toho 140 územních
souhlasů, celkem 160 povolení k provedení stavby, z toho 85 souhlasů k ohlášení stavby.
Dále posuzovali 68 povolení užívání stavby a z toho vydali 53 kolaudačních souhlasů a 4
rozhodnutí o povolení zkušebního provoz.
Přijali a posoudili 70 ohlášení o dokončení staveb. Rozhodovali o udělení 18 výjimek
z obecných požadavků na výstavbu, vydali 168 vyjádření a 72 závazných stanovisek.
Provedli 25 kontrolních prohlídek na stavbách.

7.2 Úřad územního plánování
Je orgánem územního plánování v přenesené působnosti pro 30 obcí v ORP Přeštice.
Pracovníci úřadu územního plánování v rámci své činnosti vydali za uplynulé období roku
2019 celkem 53 územně plánovacích informací, v rámci žádostí o vydání závazného
stanoviska 274 závazných stanovisek, 264 sdělení a 27 ostatních vyjádření.
Jednou z hlavních činností úřadu územního plánování je pořizování územně plánovací
dokumentace (dále jen ÚPD) v obcích ORP Přeštice. Za uplynulé období byly učiněny tyto
fáze v pořizování ÚPD:

7.2.1 Územní plány
 zadání ÚP Bolkov (schváleno ZO Bolkov 2/2019)
 zadání ÚP Horní Lukavice (schváleno ZO Horní Lukavice 7/2019)
 zadání ÚP Dolní Lukavice (schváleno ZO Dolní Lukavice 12/2019)

7.2.2 Změny územních plánů
 Změna č. 1 ÚP Příchovice (zpracování návrhu projektantem)
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 Změna č. 3 ÚP Štěnovice (veřejné projednání 10/2019)
 Změna č. 1 ÚP Předenice (veřejné projednání 3/2019)
 Změna č. 1 ÚP Soběkury (společné jednání 3/2019, veřejné projednání 9/2019,
vydání 12/2019)
 Změna č.1 ÚP Lužany (veřejné projednání 11/2019)
Z ustanovení § 55 stavebního zákona vyplývá, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky
zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V roce 2019 pořizovatel
vyhotovil tyto Zprávy o uplatňování ÚP:
 Zpráva o uplatňování ÚP Nebílovy (2015-2019)
 Zpráva o uplatňování ÚP Týniště (2015-2019)
Úřad územního plánovaní mimo výše uvedené územní plány pořizoval podrobnější územně
plánovací dokumentaci:
 Změnu č.2 RP Obytné zóny Lužany 2, jejíž pořizování se započalo až ve fázi
veřejného projednání v 11/2019 a to z důvodu možnosti pořizovat územně plánovací
dokumentaci zkráceným postupem dle § 72 stavebního zákona.

Odbor výstavby a ÚP v roce 2019 přijal 432 žádostí o vydání koordinovaného závazného
stanoviska dle stavebního zákona a koordinátor po obstarání stanovisek nebo závazných
stanovisek všech dotčených orgánů zdejšího městského úřadu jich celkem vyřídil 410.
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Vzhledem k tomu, že stanoviska předávaná jednotlivými dotčenými orgány, zejména
orgánem ochrany ZPF a orgánem ochrany ovzduší, nejsou koordinátorovi předávány vždy
ve stanoveném termínu, jsou některá koordinovaná stanoviska vydávána s časovou
prodlevou.

8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
8.1 Činnost odboru 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.

8.2 Přehled úkonů odboru životního prostředí
V roce 2019 v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy byly odborem životního
prostředí provedeny tyto úkony:
Úkon

Počet

vydání správních rozhodnutí ve věci

309

vydání závazných stanovisek, vyjádření, osvědčení a sdělení

13741

udělení souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

63

zpracování statistiky „mysl“ ročně

395

vydání rybářských a loveckých lístků

291

zpracování hlášení o odpadech v ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností)

267

jedná se o počty závazných stanovisek, vyjádření, osvědčení a sdělení vydaných dotčenými orgány
v jednotlivých agendách buď samostatně, nebo společně jedním dokumentem v rámci koordinovaných
závazných stanovisek; od 01.07.2018 koordinuje stanoviska za celý úřad pí Dvořáková, asistentka odboru
výstavby a územního plánování
1
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8.3 Činnost odboru v době krizového stavu
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 roce 2019 na území obce s rozšířenou působností Přeštice dne 11.02.2019 v 07:20 nastal
na Úhlavě v Přešticích 1. stupeň povodňové aktivity (dále jen „SPA“) a maximální hodnota
193 cm byla naměřena dne 11.02.2019 od 20:00 do 22:10; od 22:20 začala hladina zvolna
klesat a trvalý pokles pod 1. SPA (tj. pod 180 cm) začal 12.02. od 02:20. Ve dnech 25. až
27. září 2019 se uskutečnilo cvičení krizových štábů zaměřené na činnost povodňových
komisí.

8.4 Vodoprávní úřad
V důsledku nabytí účinnosti novely vodního zákona od 01.01.2019 vodoprávní úřad nově
uděluje souhlas dle § 17 vodního zákona ke geologickým pracím spojeným se zásahem
do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání
podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
9.1 OSPOD
V roce 2019 poskytl orgán sociálně-právní ochrany dětí v rodinné oblasti pomoc 398
rodinám, uskutečnil 461 sociálních šetření a ve 104 případech byl ustanoven opatrovníkem
nezletilých dětí u soudních jednání, kterých proběhlo 173.

9.2 Kurátor
Kurátorka pro mládež pracovala s 45 klienty, z nichž bylo 27 dětí do 15 let. Z tohoto počtu
je patrné, že se zvýšil problém u dětí do 15 let, kde se řešila absence ve škole, slovní a
fyzické napadání mezi spolužáky, neoprávněné užívání vozidla, poškození cizí věci, krádež.
Tyto děti nemohly být řešeny v přestupkovém řízení a zůstaly v dlouhodobém sledování
kurátora. Dvě děti však byly řešeny u soudu pro mládež, kde za svoje jednání dostaly
společenský prospěšnou činnost. Mladiství byli projednáváni pro užívání návykových látek,
křivého obvinění, sebepoškozování.
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Ve 14 případech si naši součinnost v rámci pohotovostní služby IZS, mimo pracovní dobu,
vyžádala policie. 2x proběhlo preventivní testování dětí na návykové látky v základní škole,
ve spolupráci s městskou policií. I když je se školami dobrá spolupráce, domníváme se, že
pracovníci škol z důvodů obav z reakce rodičů, nehlásí OSPOD své poznatky, že se s dětmi
něco děje.
Při včasném nahlášení se může s rodinou a dětmi pracovat již mnohem dříve a problém
může být podchycen již v počátcích. Rodiče problémy ve škole, řešili přemístěním dítěte z
velké základní školy do vesnické školy, kde je méně dětí a individuální přístup. Z naší práce
je patrné, že lidé spolu neumí komunikovat, většinou se ve své snaze vyřešit problémy
obrací na policii, kde hledají jedinou možnost nápravy.

9.3 Pěstounská péče
Ve sledovaném roce jsme umisťovali dvě děti do dětských domovů, z důvodů nevhodného
chování dítěte a nevhodného trestání ze strany rodičů, u další dítěte byla zrušena pěstounská
péče a bylo umístěno do výchovného ústavu, z důvodů nezvládání jeho výchovných
problémů pěstouny. Problémové se jeví přibývající případy psychiatricky nemocných matek,
které nezvládají péči o novorozené dítě nebo extrémně důsledných rodičů, které však vede
k omezování dítěte v jeho všestranném rozvoji.

9.4 Supervize
I v dalším roce pokračovalo supervizní setkávání s Mgr. Vanžurou (ředitel DDÚ Plzeň),
který obohacoval naši práci o své poznatky z praxe a pomáhal s náhledem na řešení
složitých problémů v rodinách.
U Okresního soudu Plzeň-jih se při soudních jednáních, které se týkají rozchodu rodičů a
s tím spojenou úpravou výchovy a výživy k jejich dětem, úpravou styku rodičů s dětmi a
změnou péče, se dále pracuje na principech interdisciplinární spolupráce (tzv. Cochemské
praxe). Kdy právě rodiče jsou ti, kteří rozhodují o svých dětech a jejich dalším životě. Ne
vždy se podařilo pracovnicím OSPOD dojít s rodiči v zájmu jejich dětí k dohodě. Někdy
tomu bránila jejich neochota komunikovat, nevypořádané společné finance, nesmíření se
z rozchodem. Vše potom odnáší dítě, které není příčinou jejich rozchodu, ale musí v tomto
napjatém prostředí žít a fungovat. Pokud se rodiče nedomluvili byli odesíláni do
neziskových organizací, kde komunikovali s odborníky a společně hledali řešení. V několika
případech skončil jejich spor o děti na znaleckém posudku.
V rámci pěstounské a poručnické péče bylo spolupracováno s 20 rodinami a 9 z nich mělo
s MÚ Přeštice sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče. V rámci těchto dohod se
pěstouni povinně vzdělávali většinou na víkendových pobytech, při kterých získávali
poznatky z různých oblastí života a vyměňovali si zkušenosti a poznatky, které mají při péči
o svěřené děti. Státní příspěvek od Úřadu práce, plně pokrýval potřeby pěstounů. Sociální
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pracovnice NRP ještě dále pracovala se 7 rodinami, kde jsou děti v péči jiných osob
(prarodičů). Zde pracovnice zaznamenala problémy prarodičů, kteří i vzhledem ke
zvyšujícímu se věku, nemají dostatek energie na řešení výchovných problémů vnoučat, které
mají svěřené do péče.
Pracoviště sociálně - právní ochrany dětí dle zákona pracovalo dle standardů kvality.
Pracovnice úseku sociálních služeb pracovaly s 280 osobami, práce spočívala především
v poradenství osobám se zdravotním postižením, v řešení dluhové problematiky, nepříznivé
bytové situace, zajištění služeb po dlouhodobé hospitalizaci, v rámci depistážní činnosti byly
v kontaktu se starosty obcí ve spádovém území, kde společně řešily situaci sociálně
vyloučených a nepřizpůsobivých osob. Bylo vydáno 87 dodatkových označení do vozů pro
osoby se zdravotním postižením. V průběhu roku se vrátilo z výkonu trestu 22 osob, některé
z nich před propuštěním pracovnice navštívily a zkonzultovaly jejich potřeby. Po propuštění
pomáhaly při hledání ubytování, práce a mapovaly jejich dluhovou problematiku. Sociální
práce je prostřednictvím systému (JIS) sdílena s Úřadem práce.

9.5 Veřejný opatrovník
Mimo výše uvedené, sociální pracovnice vykonávaly práci veřejného opatrovníka u 9 osob,
které mají trvalé bydliště na území města Přeštice. Poskytovaly poradenství i fyzickým
osobám, kteří jsou opatrovníky a nemají dostatek zkušeností v této oblasti.
Personálně tvořilo v roce 2019 odbor sociálních věcí a zdravotnictví sedm pracovnic včetně
vedoucí odboru.

9.6 Spolupráce s neziskovými organizacemi
Stejně jako v předešlých letech pracovala v ulicích města Přeštice nezisková organizace
Ulice – Agentura sociální práce, o. s., která vykonávala výměnný injekční program pro
uživatele návykových látek, prováděla testy na HIV / AIDS, syfilis, žloutenky B a C a
prováděla sociální poradenství, tyto služby byly poskytovány klientům zdarma a anonymně.
Využili jsme krizové lůžko na dětském oddělení Stodské nemocnice, kde bylo umístěno dítě
než rozhodl soud o předběžném opatření o jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Od 1.11. nemůžeme zatím tuto možnost využívat, vzhledem k omezení
provozu dětského oddělení Stodské nemocnice.
Sociální pracovnice spolupracovaly s neziskovými organizacemi DOMUS – Centrum pro
rodinu, Archa pro rodiny s dětmi a Člověk v tísni, které mají sídlo v Plzni. Velice dobrá
spolupráce byla s pracovníky Úřadu práce Plzeň-jih.
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10 ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Odbor živnostenského úřadu zajišťuje následující agendy:

10.1 Živnostenská kontrola






dodržování živnostenského zákona
dozorování zákona o ochraně spotřebitele
dozorování zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
dozorování zákona o spotřebních daních
dodržování zákona o povinném značení lihu

10.2 Registrace živností








příjem a zpracování ohlašovacích živností
příjem žádostí a zpracování žádostí o koncesi, vydání rozhodnutí o koncesi
rušení a změny živností
výpisy ze živnostenského rejstříku
evidence zemědělských podnikatelů a vydávání osvědčení o registraci
činnost Centrálního registračního místa (příjem podání vůči finančním úřadům,
České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)
činnost kontaktního místa CzechPOINT

10.3 Správní poplatky
Z podání učiněných podnikateli v režimu živnostenského zákona bylo v roce 2019
zpoplatněno 239 podání, což činí jen 27,6 % z celkového počtu podání učiněných
podnikateli. Toto číslo tak nevybočuje z řady. Dlouhodobě se pohybuje mezi 25 až 33
procenty. Na základě podnětů z veřejného rejstříku bylo zpracováno 128 podání
(nezpoplatněných).
Další změny a doplnění v živnostenském rejstříku byly prováděny na základě avíz ze
základních registrů a podkladů od ostatních úřadů státní správy (např. Česká obchodní
inspekce, inspektoráty práce a další). Naprostá většina úkonů v oblasti živnostenského
podnikání je prováděna na náklady státu resp. obcí. Za správní poplatky za všechny agendy,
prováděné živnostenským odborem se vybralo 134 895,- Kč, což je historicky nejméně. To
ostře kontrastuje s vývojem počtu podnikatelů, který se plynule zvyšuje, zatímco výběr
správních poplatků prakticky neustále klesá.
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Graf 2 - Vývoj správních poplatků OŽÚ

Prostřednictvím platebního terminálu v kanceláři odboru, se uskutečnilo 159 plateb, což je o
20 více než v roce předchozím. Vybralo se při nich 100 420,- Kč, což je 73,25 % z celkové
částky správních poplatků, hrazených za úkony prováděné živnostenským úřadem. Za
správní poplatky, týkající se evidence zemědělců bylo vybráno 3 015,- Kč, tedy polovina
toho co v předchozím roce.
Vývoj plateb platebními kartami ukazuje následující graf.

Graf 3 - Využití platebního terminálu OŽÚ
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10.4 Registrace
Nově byla ohlášena 141 živnost. Živnostenský úřad přijal 20 žádostí o vydání koncese.
Změn ohlášení živností a koncesí, kdy podání učinil podnikatel, provedl úřad 182. Změn
provedených bez podnětu od podnikatele, na základě avíz ze základních registrů nebo
z obchodního rejstříku, bylo provedeno 480.
Ukončení nebo zahájení provozovny se týkalo 160 případů. Svoji činnost přerušilo 185
podnikatelů a naopak obnovilo 49 podnikatelů. Zrušení živnostenských oprávnění na žádost
podnikatele bylo provedeno u 82 subjektů.
Z následujícího grafu je patrné, že v celém sledovaném období počet podnikatelů neustále
roste.

Graf 4 - Vývoj počtu podnikatelů

Ve sledovaném období byl nejrychlejší nárůst počtu podnikatelů mezi lety 2005 až 2015. Od

roku 2015 je nárůst pomalejší, pořád však je rychlejší než v letech 2003 až 2005.
Jak se vyvíjely počty podání učiněných podnikateli, ukazuje následující graf.
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Graf 5 - Počet podnětů od podnikatelů

Z podnikatelů příslušných jiným úřadům jich na zdejší úřad nejvíce přišlo z Plzně (27),
Stodu (23) a Prahy (13). Z nejvzdálenějšího místa zde učinil podání podnikatel příslušný do
Ostravy. Na zdejší úřad se dostavili podnikatelé příslušní celkem 23 jiným úřadům, beremeli Prahu jako celek. Cizích podnikatelů zde bylo celkem 99.
V průběhu roku zemřelo 8 podnikatelů a zaniklo 19 právnických osob. Ke konci r. 2019
evidoval živnostenský úřad na území Přeštic včetně Skočic, Žerovic a Zastávky 475
provozoven. Z toho 191 provozovna patří podnikatelům, se sídlem mimo správní obvod
ORP Přeštice.
To znamená, že jen 59,8 % provozoven, nacházejících se v Přešticích, provozují místní
podnikatelé. Provozoven ve smyslu budov je však méně, protože zejména v případě
kosmetiček nebo kadeřnic se o jednu provozovnu dělí více podnikatelek. Podobně např.
v tzv. Modrém domě se nachází, resp. nacházela celá řada provozoven.

10.5 Kontrola
V roce 2019 vykonal živnostenský úřad celkem 80 kontrol podnikatelů. Krajským úřadem
byla nařízena kontrola jednoho konkrétního podnikatelského subjektu, zabývajícího se
pohřebnictvím a doporučeny kontroly očních optiků a subjektů provozujících kosmetické
služby.
Celkem bylo takto vykonáno 13 kontrol. Ostatní kontroly probíhaly podle předem
schváleného plánu. Při kontrolách bylo zjištěno pochybení u 4 subjektů, což činí 5% z počtu
kontrolovaných, přičemž každému subjektu se zjištěným pochybením byla na místě uložena
pokuta.
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Podrobnější přehled kontrol a jejich vývoj ukazují následující dva grafy. To, že jsou
kontrolovány převážně fyzické osoby, je dáno tím, že z celkového počtu podnikatelů
příslušných do správního obvodu zdejšího živnostenského úřadu je jich 87,7 %.

Graf 6 - Počty kontrol OŽÚ

Graf 7 - Místo výkonu kontroly OŽÚ

Skutečnost, že převažují kontroly na úřadu je dána tím, že podnikatelé, kteří mají
provozovny, již byli většinou kontrolováni, mnohdy i opakovaně.
Nyní se proto zaměřujeme na kontroly podnikatelů bez provozoven. Jiná možnost, než
pozvat je na úřad prakticky neexistuje.
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10.6 Sankční řízení
Dvěma fyzickým osobám a jedné právnické osobě byla zrušena všechna živnostenská
oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona, protože tyto subjekty po
výzvě nedoložily právní důvod k užívání sídla.
Z podnětu občana byla jedna osoba ve Štěnovicích řešena pro neoprávněné podnikání uložena pokuta ve výši 12 000 Kč a předepsána úhrada nákladů řízení.
Na návrh dopravního úřadu byla zahájena dvě řízení o snížení rozsahu koncese, z důvodu
nedoložení finanční způsobilosti. V jednom případě bylo toto řízení na návrh dopravního
úřadu zastaveno, takže rozsah koncese byl snížen pouze jednomu podnikateli.

10.7 Zemědělské podnikání
Během roku byla vydána 3 nová osvědčení zemědělského podnikatele, 3 zemědělci ukončili
svoji činnost, u dalších 4 byly provedeny změny. Celkem eviduje zdejší živnostenský úřad
155 zemědělských podnikatelů, z nichž je 132 fyzických osob, 1 zahraniční fyzická osoba a
22 právnických osob
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA
11 DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
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. 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 2019 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 standard ekonomické
dostupnosti, který dovoluje 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, souhlasem
Rady města Přeštice, žákům Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích a vystavujícím dětem
vstup zdarma.
Statutárními zástupci Domu historie Přešticka byli starosta Mgr. Karel Naxera a
místostarosta města Přeštice Marek Krivda. Organizační složku vedla Bc. Drahomíra
Valentová.

11.1 Odborná činnost
Statisticky je činnost přeštického muzea za zmíněný rok vykázána v Ročním výkazu o
muzeu za rok 2019, který je předkládán ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
V rámcovém úvodním zhodnocení roku 2018 konstatujeme, že jeho průběh byl stabilní
v oblasti ekonomické i v oblasti zajišťování služeb návštěvníkům.
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Organizační složka měla v roce 2019 tři odborné pracovníky (historik Michal Tejček,
dokumentátorka Radka Süssová, kurátorka a vedoucí Drahomíra Valentová) a dva
technické pracovníky na poloviční 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).
Dům historie Přešticka měl i v roce 2019 několik pomocníků. Ing. Jiří Běl pro přeštické
muzeum pořizoval fotografickou dokumentaci konaných akcí. Spolupracovnicí byla také
paní Věra Kokošková, bývalá ředitelka Domu historie Přešticka, která je nejen průvodkyní,
ale propaguje muzeum prostřednictvím tisku, internetu a odborných článků. Významná je
úzká spolupráce se Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka a KKC Přeštice.

11.2 Výstavní činnost
Výstavní Domu historie Přešticka byl pro rok 2019 sestaven s ohledem na nutnost
stěhování depozitů. Sestaven byl tedy především ze zapůjčených výstav. Publikační a
přednáškový program byl zaměřen na 30 let od Sametové revoluce a výročí okupace
Českoslovenka v roce 1939. Bylo uskutečněno 6 přednášek, jeden komponovaný pořad,
workshop pro děti a komenotavná prohlídka výstavy.

Obrázek 24 - Výstavy v DHP r. 2019
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Odborní pracovníci Domu historie Přešticka během celého roku 2019 provázeli také
zájemce kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Instalována byla také druhá
otevřená výstava na přeštickém hřbitově, tentokrát s tématikou osobností Přeštic zde
pochovaných

11.3 Návštěvnost
Počet obyvatel Přeštic (s obcemi Žerovice, Skočie, Zastávka) k 1. 1. 2020

6 598

Počet návštěvníků Domu historie Přešticka za rok 2019

7 348

Celkový počet návštěvníků Domu historie Přešticka od otevření v roce 2000

127676

Tabulka 3 - Návštěvnost DHP v roce 2019

Obrázek 25 - Velikonoce v DHP

Prezentace činnosti se uskutečnila prostřednictvím webových stránek - www.dumhistorie.cz,
muzejního facebooku, reportážemi z výstav, českou televizí v pořadu Sama doma, českým
rozhlasem Plzeň, Přeštickými novinami a plakáty.
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11.4 Sbírkotvorná činnost
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2019
Počet inventarizovaných evidenčních čísel za rok 2017
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů Domu historie Přešticka celkem k 31.
12. 2019

39
765
7 562

Tabulka 4 - Sbírkotvorná činnost DHP v r. 2019

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost schválil návrhy na zařazení do sbírky DHP dne 3.
12. 2019. Do sbírky byl zakoupen vyřezávaný přeštický betlém od Ing J. Tykvarta, sportovní
medaile a plaketa ze závodů v Přešticích v první pol. 20. stol., reklamní předměty do
kupeckého krámu, mosazná ohřívadla do domácnosti a pohlednice Přeštic na doplnění
sbírky. Z darů bylo do sbírky zapsáno
reformní počítadlo přeštického učitele J. Bradáče, prapor Sokola Dolní Lukavice, příruční
krámská pokladna National, pohlednice Přeštic, stojánek na vánoční stromek, trouba AEG a
stroj na čištění hodinových součástek. Vše z první pol. 20. stol. Vyřazeno ze sbírky bylo
devět předmětů.
Dle zákona byla sbírka také inventarizována v množství 765 předmětů, příkazem starosty
města ze dne 31. 10. 2019.
V roce 2019 byla část sbírky z Rybovy ul. 287 a Palackého ulice 458 přestěhována od nově
upravených prostor v čp. 22 v Hlávkově ulici. Převezena byla sbírka hospodářských
zemědělských předmětů, oděvy, obrazy, betlémy, modely, předměty s tématikou školní
výuky, technické památky, vánoční ozdoby, část nábytku a archiv. Pro nábytek byly městem
zapůjčeny prostory čp. 33 v Hlávkově ulici. Další část sbírky je dále uložena prostorách
v Rybově ulici.
Dům historie Přešticka jako organizační složka města Přeštice pracuje s rozpočtem
schváleným zastupitelstvem a Radou města Přeštice.

11.5 Údržba objektů
V rámci nákupu ostatních služeb Domu historie Přešticka proběhly pravidelné revize
zabezpečení, elektrospotřebičů a nářadí. Proběhla výmalba podkrovního výstavního
prostoru.
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Objekt čp. 22 byl v průběhu prvního pololetí stavebně dokončen a opatřen regály tak, aby do
něj mohla být převezena část sbírky. V roce 2019 proběhla požární kolaudace objektu.

Obrázek 26 - Prostory pro exponáty v DHP

12 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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 neustále snažíme
vylepšovat služby a také prostředí knihovny.
V oddělení pro dospělé čtenáře byla část regálů v naučné literatuře vyměněna za nové.
V dětském oddělení máme 47 her, převážně od ALBI. K vypůjčení nabízíme 7 tematických
kufříků. Ve velmi žádaném programu Kouzelné čtení můžeme čtenářům poskytnout 25 knih
/i puzzle, pexesa/ a 5 elektronických Albi tužek.
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12.1 Knižní fond
Knižní fond je průběžně rozšiřován. Snažíme se pružně reagovat na poptávku čtenářů a
v krátkém časovém horizontu jim nabídnout novinky knižního trhu. Při nákupu knih
klademe důraz na efektivní vynaložení finančních prostředků. Využíváme výhodných
nabídek různých dodavatelů.
Nákup naučné literatury podřizujeme požadavkům studentů středních a vysokých škol a
odborných učilišť. Také ostatní čtenáři si mohou vybrat dle svého zájmu a koníčků.
Zabezpečujeme také vnitrostátní meziknihovní výpůjční službu pro publikace, které
nemáme 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 2019 bylo zpracováno 1 972 knih.
Pracovníci knihovny se každý rok účastní vzdělávacích akcí, které jsou většinou pořádány
SVK v Plzni.

12.2 Regionální knihovny
Městská knihovna v Přešticích jako organizační složka Města Přeštice je pověřena výkonem
regionálních funkcí. V obvodu své působnosti má 20 knihoven, kam dodává výměnné
soubory knih. Zrušeny byly knihovny v Oseku, Vodokrtech a Libákovicích. Pro knihovníky
místních knihoven pořádá pravidelné porady, kde jsou pracovníci knihoven seznamováni
s novinkami v metodice knihovnictví.

12.3 Kulturní a vzdělávací akce
Kulturně vzdělávací činnost byla zaměřena především na dětské čtenáře, u kterých se
snažíme podpořit zájem o čtení a knihy obecně. Dětské oddělení spolupracuje se Základní
školou Josefa Hlávky Přeštice, především pak s prvním stupněm, školní družinou, s MŠ
Dukelská, MŠ Gagarinova, se Střediskem volného času Slunečnice. Dále oslovujeme a
nabízíme spolupráci všem základním a mateřským školám v rámci školského obvodu.
Všechny akce a návštěvy probíhají po vzájemné domluvě, přání a potřeb vyučujících.
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12.4 Pravidelné akce knihovny

Březen - měsíc čtenářů /10. ročník/
Pasování prvňáčků na čtenáře

Týden knihoven /23. ročník/
Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi
Den pro dětskou knihu

12.5 Soutěže, další činnosti
Celoroční čtenářská soutěž - hra „Lovci perel“ /VI. ročník/
„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“ /VI. ročník/
Tvořivá odpoledne v dětském oddělení
Hravá odpoledne
Knihobudky /4/
Výtvarné soutěže pro ZŠ a MŠ
Burzy vyřazených knih
Amnestie
První rok zdarma při registraci/nabídka pro pasované prvňáčky/

12.6 Statistiky MK v roce 2019
Vzdělávací akce pro veřejnost /36/

790 osob

Kulturní akce pro veřejnost /28/

760 osob

Ostatní akce, kde knihovna není pořadatel /10/

307 osob

Registrovaní uživatelé

923 osob

Návštěvníci knihovny

7 998 osob
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Například:
Den pro rodinu aneb Přešticemi křížem krážem

111 osob

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

160 osob

Den pro dětskou knihu

60 osob

Lovci perel

34 dětí

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO

29 dětí

2x beseda s Martišková „O psaní a o parkouru“, 5.r.

106 dětí

4x beseda s Harasimová „Kočkohrátky“

105 dětí

12.7 Akce pro dospělé čtenáře

12.7.1 Besedy
„Můj africký příběh“ – Hana Hindráková
„Beseda o knihách“ – Bedřich Zákostelecký
„Cesty koření“ – Jiří Frank
„Tenkrát na Západě“ – Lenka a Václav Špillarovi
„O bylinkách“ – Jarmila Mandžuková
„Beseda o své tvorbě“ - Markéta Harasimová

12.7.2 Výstavy v knihovně
Fotografie z akce Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
„Má vlast cestami proměn – Příběhy domova“
„Pohled do duše formou obrazu“ - výstava ilustrací - Zdenka Vápeníková
Knihy Karla Čapka
100. výročí ČR
Výtvarné práce žáků ze soutěží
61

https://knihovnaprestice.webk.cz
www.facebook.com/knihovnaprestice/
Přeštické noviny
Plakáty

13 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE
Pečovatelská služba Přeštice je organizační složkou města Přeštice. Poskytuje ambulantní
a terénní službu. Je zaregistrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Identifikátor služby je 9710270.
Plzeňský kraj poskytl na činnost sociální služby Pečovatelská služba Přeštice účelové
finanční dotace ve výši 2 242 936 Kč.

13.1 Cílová skupina
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dále pak osoby
se zdravotním postižením po předložení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

13.2 Poslání pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít
důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci podpory
v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním
chodu a údržby domácnosti.
Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života
výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je
uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.
Služba je poskytována ve sjednaném čase v domácnostech
ve středisku osobní hygieny na základě individuálních potřeb jednotlivců.

klientů

nebo
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13.3 Pracovní doba
Terénní pečovatelská služba je zajišťována každý pracovní den v rozšířené provozní době
od 7.30 do 19.00 hodin (Základní provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hod.,
rozšířená provozní doba: pondělí až pátek od 16.00 do 19.00 hodin) ve stejném rozsahu
ve městě Přeštice a jejích místních částech Skočicích, Zastávce, Žerovicích, a na základě
uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby a požadavků klientů i v rámci
správních obvodů obcí s rozšířenou působností v obcích Bolkov, Dolce, Dolní Lukavice,
Horní Lukavice, Horšice, Kbel, Lužany, Nebílovy, Netunice, Oplot, Příchovice, Ptenín,
Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Útušice, Vlčí, včetně jejich místních částí.

13.4 Cíle pečovatelské služby
Pomoc a podpora v činnostech, které uživatel nezvládne, a umožnit tak setrvat ve svém
přirozeném domácím prostředí. Záměrem služby je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost
života osobám, které v důsledku stáří, tělesného postižení či omezení tyto služby potřebují.

13.5 Personální zajištění
Pečovatelskou službu zajišťuje vedoucí organizační složky a sociální pracovnice
v rozděleném úvazku a dále 6 pečovatelek v přímé péči. V době dovolených nebo nemoci
vypomáhaly v přímé péči dvě pečovatelky na základě uzavřené dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti.

13.6 Vzdělávání zaměstnanců
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanovil
minimální roční časovou dotaci vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro
sociální pracovníky v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok. Kopie osvědčení o
absolvovaném vzdělání zaměstnanců Pečovatelské služby Přeštice jsou uloženy v kanceláři
vedoucí organizační složky.
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13.7 Současná situace
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla péče poskytnuta 69 klientům.

13.8 Poskytované služby
Terénní formou poskytujeme tyto základní služby:
 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání
jídla
a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC
 pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla (strava zajištěna dodavatelem),
pomoc při přípravě a podávání jídla a pití
 pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, domácích
spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a pochůzky,
 praní a žehlení prádla, apod.
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na
instituce
 sociální poradenství

Ambulantní služby jsou poskytovány ve Středisku osobní hygieny (SOH), Máchova 556,
Přeštice, v provozní době od 7.30 hodin do 16.00 hodin po předchozím objednání.
Z fakultativních služeb je nejvíce klienty využívána pedikúra, doprava služebním vozem,
dohled nad klientem, dohled nad příjmem léků a použití SOH.

13.9 Finanční spoluúčast na službě
Pečovatelská služba je službou placenou. Úkony jsou účtovány dle platného Sazebníku,
který je přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Úkony jsou účtovány dle
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skutečně provedené služby po minutách, v případě praní prádla dle kilogramů, popř. je cena
stanovena za úkon.

Graf 8 - Příjmy dle úkonů PS Přeštice

V průběhu roku 2019 byl rozšířen dlouhodobý majetek Pečovatelské služby Přeštice o
nákup nového počítače s příslušenstvím.

13.10

Provoz služebních vozidel

Pečovatelská služba Přeštice ke své činnosti využívá tři služební vozidla, v případě provozní
nutnosti je možné zapůjčení služebního vozidla z vozového parku Městského úřadu Přeštice.
Vozidlo Škoda Roomstr je převážně využíván pro rozvoz obědů, vůz Škoda Fabie a Fiat
složí pro zajištění služeb a odvoz klientů.
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13.11

Činnost nad rámec poskytovaných služeb

V roce 2019 byla uskutečněna pravidelná setkání seniorů s nadšeným hudebním amatérem
panem Janem Horejcem. Setkání probíhala ve společenské místnosti Pečovatelské služby
Přeštice.

V průběhu prosince 2019 se uskutečnila již tradičně vystoupení dětí z mateřských škol a
dětského pěveckého souboru Skaláček, která seniorům zpříjemnila vánoční atmosféru.
Velký ohlas mělo také hudební vystoupení City bandu Romana Audese. Při této příležitosti
jsme přivítali také zástupce města Přeštice, místostarostu Marka Krivdu a tajemnici
Městského úřadu Ing. Zdeňku Alblovou, kteří přišli pozdravit seniory.
Pečovatelská služba Přeštice se zapojila opět do charitativního projektu Českého rozhlasu
Ježíškova vnoučata. Tento projekt umožní dárcům splnit přání či poskytnou věcný dar
seniorům, kteří žijí zpravidla osaměle v domech pro seniory, v domech s pečovatelskou
službou nebo i jiných zařízeních. Našim dvěma klientům byl poskytnut věcný dar.

13.12

Kvalita a způsob poskytovaných služeb

V průběhu roku 2019 nebyla zaznamenána žádná stížnost na kvalitu nebo způsob
poskytovaných služeb.

V průběhu roku 2019 nebyl odmítnut žádný žadatel o poskytování pečovatelské služby.

Pracovnice pečovatelské služby průběžně sledují a hodnotí poskytované úkony, především
zda vyhovují ve stanoveném rozsahu klientům a zda jsou v souladu se standardy kvality.
Jedním z ukazatelů spokojenosti je naplňování individuálních plánů a jejich pravidelné
hodnocení. K zajištění kvality služeb přispívá rovněž pravidelné školení pečovatelek a
sociální pracovnice.

13.13

Cíle pro rok 2020

 Poskytovat nadále kvalitní služby – zaměřit se na práci klíčového pracovníka a na
individuální plánování s uživatelem služby.
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 Prohlubovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců pečovatelské služby – podpora
účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích a odborných školeních.
 Propagace služby
 Zajistit pravidelná setkání seniorů – pořádání oblíbených kulturních akcí a setkání

14 MĚSTSKÁ POLICIE PŘEŠTICE
Početní stav strážníků byl v tomto roce zvýšen z pěti na šest, od dubna přešla k naší
městské policii strážnice, která v Plzni sloužila pět let. Po deseti letech můžeme opět přivítat
v našem kolektivu ženu.

14.1 APK – asistent prevence kriminality
Třetím rokem se začal pohybovat na území města jako ostatní zaměstnanec městské policie
Asistent prevence kriminality. Projekt - Asistent prevence kriminality byl v Přešticích
úspěšně realizován již v letech 2017-2018 ve spolupráci s ÚP. Od toku 2019 získalo město
dotaci na dva APK, bohužel se ve výběrových řízeních v tomto roce nepodařilo dalšího
pracovníka získat. Potvrdilo se, že tato pozice, je vhodným prostředkem prevence a
v místech, kde APK působí je místní komunitou, občany, velmi dobře přijímán, což se
odráží v bezproblémové spolupráci a v případě potřeby či potíží stále častěji vyhledávají
jeho pomoc. Během realizace tohoto projektu byla navázána velmi dobrá spolupráce
asistenta s OO PČR Přeštice, sociálními odbory, úřady práce a dalšími subjekty veřejné
správy.
Na úřadu práce v Přešticích dokonce zabránil nezaměstnanému v dokončení jeho protiprávní
činnosti proti úřednici-věc řešena jako trestný čin. Součástí pracovní náplně APK je dohled
nad cestou dětí do/ze ZŠ, bezpečností na přechodech pro chodce, včasnou docházku žáků do
ZŠ. Dohlížení na bezpečnost dětí
u hřišť, v okolí škol, autobusových a vlakových
nádraží, městských parků, prodejen.
Provádí kontroly dětských pískovišť detektorem kovových předmětů. Zjišťuje závady
veřejně prospěšných zařízení, laviček, dětských hřišť, veřejného osvětlení, dopravního
značeni, nesjízdnost komunikací.
Je nápomocen strážníkům nad dohledem dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
města v oblasti veřejného pořádku, při dohledu nad dodržováním čistoty zvláště na veřejném
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prostranství. Plní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb bezpečnosti a veřejného pořádku
v rámci města Přeštice a je zde k dispozici občanům k přijímání případných dotazů a
připomínek.
Dohlíží na pořádek a klid zejména v sociálně problémových lokalitách u ubytoven kde jsou
problémoví občané, popř. cizinci. APK dokáže zprostředkovat kontakt problémových
občanů s policejními složkami či subjekty veřejné správy.
Vlastní výkon služby MP byl realizován v denní dobu zejména pěšími hlídkami,
v odpoledních a nočních hodinách zpravidla kombinací pěší a motorizované hlídky
v nepravidelných službách, aby mohli být strážníci přítomni
v problémových lokalitách
převážně v noci o víkendech. Jedná se o místa, kde dochází nejčastěji k narušování
veřejného pořádku v nočních hodinách – Přeštická stodola, Krijcos bar, Kebab, Spolkový
dům, Masarykovo nám. a dále ubytovny, kde byli ubytováni cizí státní příslušníci (agenturní
zaměstnanci).
V tomto roce bylo provedeno 72 výjezdů na narušení veřejného pořádku. Oproti minulému
roku tak došlo na snížení o 9 výjezdů. V parcích, na komunikacích a chodnících bylo
nalezeno podnapilých osob. Časté kontroly byly prováděny v Městském parku - hlavně
skatepark, na autobusových zastávkách, vlakovém nádraží, v chatových oblastech, v okolí
marketů, hřbitova a ostatních parků. Na záchytnou stanici do Plzně byl převezen 1 podnapilý
cizinec ohrožující v mrazech svůj život a zdraví.

Obrázek 27 - Činnost APK
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14.2 Statistické vyhodnocení formulářů o denní činnosti asistenta a jeho
podnětů

Graf 9 - Vyhodnocení činnosti APK

Z grafu vyplývá, že APK je občanům nápomocen, vyhledávají ho, jak při zjištěných
nálezech, komunikačních závadách či při asistencích s úřady státní a místní samosprávy.
APK samostatně po provedených školeních zjišťuje porušení OZV či přestupků a tyto
předává na městskou policii k vyřízení. V neposlední řadě provádí kontroly dětských
pískovišť detektorem kovu.

14.3 Činnost MPP
Strážníci úzce spolupracovali s policisty z Obvodního oddělení Policie ČR. Provedli na
jejich žádost 118 výjezdů, oproti minulému roku tak došlo na navýšení o 36 výjezdů, a
předali jim 19 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu. Byly realizovány společné
akce na požívání alkoholických nápojů a psychotropních a omamných látek či prodej a
podej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
Dále byli strážníci napomoci při služebních zákrocích, při zajištění míst trestných činů či
jako nezúčastněné osoby při domovních prohlídkách, hlavně osob pěstujících nedovoleně
rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku. Spolupráce probíhala též s hasiči a se
záchranou zdravotní službou při otevírání bytů, dopravních nehodách či ošetřování
agresivních pacientů nebo pacientů pod vlivem alkoholu.
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Strážníci též provedli 50 výjezdů na volně pobíhající zvířata, odchyceno jich bylo 25.
Dvaačtyřicetkrát pomohli osobám, které se ocitly v nouzi (v r. 2018
to bylo
dvaadvacetkrát). Provedli 127 kontrol na dodržování zavíracích dob provozoven a
předzahrádek, z toho bylo 3x zjištěno nedodržení, které bylo oznámeno k vyřešení na
správní orgán MěÚ či řešeno v příkazním řízení (v r. 2018 – 9x a např. v r. 2013 – 26x).
Restauratéři již pochopili, že dodržovat OZV města o zabezpečení veřejném pořádku
(zavírací dobu provozoven) je pro ně výhodnější, než platit nemalé pokuty.
Zajišťovali veřejný pořádek na 51 akcích pořádaných městem či jinými organizacemi.
Oznamovali na hospodářský odbor MěÚ poškozené dopravní značky, komunikace,
nefunkčnost veřejného osvětlení či nesjízdné komunikace a chodníky, předávali nalezené
věci.
Vyjížděli 32x na narušené objekty, 21x na znečištěné komunikace, poškozený veřejně
prospěšný majetek města či na 99 oznámení občanů na špatné parkování a 73 ostatních
oznámení. Ve věci preventivní činnosti byly desetkrát osloveny děti ve školách se
zaměřením na jejich chování, sociálně patologické jevy, základy právního vědomí,
bezpečnosti v dopravě a při soutěži mladých cyklistů v Blovicích, včetně seniorů.
Celkový počet přestupků FO

1701

z toho domluvou

95

z toho uložením pokuty či oznámeno na správní orgán

1606

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě

1445

z toho přestupků FO podle zákona o silničním provozu
nejvyšší dovolené rychlosti)

(vyjma překročení

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

791
525

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě

16

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

28

z toho přestupků proti občanskému soužití

7

z toho přestupků proti majetku

10

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě

44

z toho přestupek podle zák.o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk.látek

0

z toho ostatních

24
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl.
orgánům

161

z toho přestupků FO podle zákona o silničním provozu
nejvyšší dovolené rychlosti)

103

(vyjma překročení

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

13

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě

0

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

1

z toho přestupků proti občanskému soužití

22

z toho přestupků proti majetku

11

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě/porušení nařízení obce

3

z toho přestupek podle zák.o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk.látek

3

z toho ostatních

5

Celkový počet důvodných
oznámených Policii ČR

podezření

ze

spáchání

trestného

činu
19

počet fyzických útoků na strážníky/použití služební zbraně

0/0

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

118

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

8

Počet osob převezených do záchytné stanice

1

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

5

Počet nalezených hledaných a pohřešovaných osob

1

Počet odchycených zvířat

25

Počet použití tech. prostředků k zabránění odjezdu vozidla /botička/
Počet použití donucovacích prostředků/předvedených osob

0
1/5

Počet nalezených odcizených věcí (jízdní kolo, mob.tel.)

2

Tabulka 5 - Přestupky řešené MPP
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14.4 Porovnání zjištěných přestupků
zjiš.přest. v/ období

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Doprava

348

231

142

315

205

1168

907

894

Měření rychlosti

346

385

280

420

440

385

479

538

Veřejný pořádek

167

453

490

338

247

302

338

204

Tabulka 6 - Porovnání přestupků 2012-2019

Ve srovnání s rokem 2017 a 2018 došlo ke snížení páchání přestupků proti veřejnému
pořádku a v dopravě. Naopak se stále zvyšuje počat zjištěných přestupků při měření
rychlosti vozidel. Naopak stabilní zůstává počet přestupků v dopravě, týkající se porušení
svislé dopravní značka IP 13b -„Parkoviště s parkovacím kotoučem“ na Masarykově nám. a
v ul. Mlýnská, ačkoli došlo v roce 2019 k rozšíření o parkoviště v ul. Červenkova
(ve vnitrobloku). V roce 2017 zjištěno 1024 přestupků, v roce 2018 a 2019 zjištěno shodně
575 přestupků.
Ačkoli je práce městské policie hlavně zaměřena na zajišťování místních záležitosti
veřejného pořádku, přesto musí velkou část věnovat přestupkům v dopravě, porušování
rychlosti řidiči motorových vozidel.
Co se týče preventivního měření rychlosti, bylo prováděno z důvodu opakujících se stížností
občanů celkově 125krát, průměrně 11x měsíčně, tj. každý třetí den po cca 1,5 h.
Nejvyšší naměřené rychlosti: Přeštice Zastávka 92 km/h, Skočice 85 km/h, Přeštice v ul.
Husova – 78 km/h, v ul. Nepomucká a ve Skočicích-76 km/h a v Přešticích ul. Na Borech (u
dětského hřiště a parku), kde je dovolená rychlost 30 km/h - 75 km/h. Hlavně poslední
jmenovaná ul. navýšila počet přestupců měření rychlosti v roce 2019.
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Obrázek 28 – Zásah MPP

14.5 Statistika zjištěných přestupků měření rychlosti v roce 2019
Přestupek dle §
125c odst. 1,
písm. f, bod 4,
z.č. 361/2000 Sb.
(rychl.5372km/h)

Přestupek
dle
§125c
odst. 1,
písm. f, bod 3,
z.č.. 361/2000 Sb.
(rychl.73-92km/h)

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

Leden

41

3

---

Únor

34

2

---

Březen

53

3

---

Duben

45

3

---

Květen

49

6

---

Červen

28

4

---

Červenec

28

9

---

Srpen

53

7

1

Měsíc

73

Září

36

6

---

Říjen

48

9

---

Listopad

31

5

---

Prosinec

31

3

---

Celkem

477

60

1

Tabulka 7 - 15.5 Statistika zjištěných přestupků měření rychlosti v roce 2019

14.6 Městský kamerový dohledový systém v Přešticích
MKDS byl spuštěn v roce 2012 a jedná se o nejvíce využívaný a účinný nástroj
preventivní činnosti při kontrolách veřejného pořádku a při zjišťování důkazních
prostředků proti osobám, páchajících protiprávní činnost na území města. Podezřelá osoba
bývá často zadržena ihned po spáchání svého protiprávního jednání a vyřešena na místě či
předána k vyřízení na správní orgán či Policii ČR.
Dále je využíván k archivování záznamů, kde jsou zpětně dohledáni pachatelé skutků, které
jsou zjištěny nebo nahlášeny dodatečně. MKDS je tak využíván ze strany obou policií pro
přestupkové i trestní řízení jak k dopadení pachatelů tak i jako samotný důkazní prostředek.
V roce 2019 pomohl kamerový systém v 70 případech a byli usvědčení výtržníci, účastníci
krádeží, podvodů, padělání a pozměnění peněz, maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví, osoby poškozující
veřejný i soukromý majetek a řidiči, kteří poškodili dopravní značení, v neposlední řadě
způsobili dopravní nehodu a z místa ujeli.
Jako důkazní prostředek při požárech, při průjezdech vozidel, jejichž řidiči nezaplatili u
čerpacích stanic či se dopustili trestných činů jak na území města či městem projížděli, při
údajných poškozeních zaparkovaných vozidel, které se na území města nestaly, porušení
obecně závazných vyhlášek města-např. zavírací doby provozoven, znečišťování veřejných
prostranství, zjištění majitelů ztracených věcí či finančních hotovostí. Byla nalezena jedna
osoba procházející pátracími evidencemi PČR.
Město Přeštice získalo v roce 2019 dotaci z Programu prevence kriminality, cestou
Ministerstva vnitra ČR, na rozšíření městského kamerového dohledového systému o čtyři
kamerové body, celkem o deset kamer.
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Projekt 7. etapy byl přiznán s ohledem na zpracovaný Strategický dokument prevence
kriminality města Přeštice pro období let 2019-2023. V měsíci červenci 2019 bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele a následující měsíc byla vybrána firma, která předložila
nejnižší nabídkovou cenu v souladu s podmínkami a ustanoveními zadávací dokumentace.
Dílo bylo dokončeno a předáno do užívání v září 2019 a od této doby slouží k užívání
městské i stání policii k plnění jejich úkolů.
Nové kamerové body jsou napojeny na optickou datovou síť města a integrovány do
současného funkčního kamerového systému na území města Přeštice. Jedná se o kamerové
body v ul. Husova, Hlávkova, Mlýnská a na křižovatce ul. Tř. 1. máje a Dukelská.
V současné době je na území města instalováno 66 pevných kamer.
Za období let 2013-2016 (čtyři roky) byl nápomocen ve 261 případech, za období let 20172019 (tři roky) již byl nápomocen ve 207 případech, celkem 468 objasněných případů
(pachatelé trestných činů a přestupků, dopravních nehod, hledané osoby atd.) a podobné
číslo skutků, bylo zjištěno policisty obvodního oddělení Policie ČR.
Do konce roku 2019 bylo do MKDS investováno cca 3,7 milionu korun, z toho město
zaplatilo spoluúčast cca 770 tisíc korun. Zbylá částka byla získána z dotací Plzeňského
kraje-Bezpečný kraj a Ministerstva vnitra ČR.

14.7 Statistika využití MKDS v roce 2019
Využití
MKDS
podezřelých

zjištěno

2017

2018

2019

Trestný čin-zjištěno p. pachatelů

12

17

17

Přestupek-zjištěno p. pachatelů

36

35

36

Poškoz. dopr.značení/dopr. nehody

14

14

16

Ztotožnění nalezených osob/věcí

5

4

1

Celkem skutků

67

70

70

Tabulka 8 - Statistika využítí MKDS v roce 2019
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Graf 10- Statistika zjištěných pachatelů - MKDS v roce 2019

Z grafu je patrno, že za roky 2017-2019 zůstává stav zjištěných podezřelých pachatelů
stabilní, po provedeném rozšíření MKDS o další 4 kamerové body je předpoklad, že
dojde k navýšení zjištěných porušení zákona.

14.8 Statistické
porovnání
zjištěných
monitorované/nemonitorované MKDS
Monitorované/nemonitorované
území MKDS – sledované PŘ

přestupků

2017

2018

pro

2019

Obč.soužití+Veř.pořádek-monitorované

65

53

52

Majetek - monitorované

26

24

23

Celkem

91

77

75

Obč.soužití+Veř.pořádeknemonitorován

80

52

32

Majetek - nemonitorované

46

56

51

126

108

83

Celkem

území

Tabulka 9 - Statistické porovnání zjištěných přestupků pro území monitorované/nemonitorované MKDS
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Graf 11 - Přestupky pro území monitorované/nemonitorované MKDS

Z grafu je patrno, že za roky 2017-2019 u přestupků proti občanskému soužití, veřejnému
pořádku a proti majetku je v území monitorovaném MKDS počet těchto přestupků nižší a
dochází neustálému poklesu jejich páchání. V území nemonitorovaném MKDS za roky
2017-2019 je počet těchto přestupků vyšší, u přestupků proti občanskému soužití a
veřejnému pořádku přesto dochází k poklesu jejich páchání, u přestupků proti majetku je
počet stabilizován.
Z uvedeného grafu vyplývá, že v území monitorovaném MKDS k neustálému snižování
páchaných přestupků a tyto jsou vytlačovány do území, které není monitorováno MKDS
přínos tohoto systému je zde patrný. Jedná se o pomocníka, který přispívat strážníkům MP
Přeštice a příslušníkům Policie ČR k vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách,
kde zvyšuje pocit bezpečí občanů je součástí celkové strategie prevence kriminality v
Přešticích.

14.9 Další výčet činnosti městské policie za rok 2019
Na městskou policii bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 3412 událostí.
Celkem zjištěno 1701 přestupků:
• projednáno příkazem na místě-1445
• oznámeno správnímu orgánu –161
• projednáno domluvou –95
• zjištěno bodovaných přestupků-538
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• zjištěno podezření ze spáchání trestného činu –19
+ ohrožení pod vlivem návykové látky–5
+ poškození cizí věci–2
+ krádeže–1
+ padělání a pozměnění peněz-1
+ podvod-1
+ výtržnictví-7
+ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání-2
• počet fyzických útoků na strážníky –0
• předvedeno osob – 5
• použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, pouta) – 1
• pomoc kamerového systému-70
• nalezeno pohřešovaných/hledaných osob-2
• převezeno osob do záchytné stanice –1
• asistence záchranné službě-agresivní osoby-3
• spolupráce s hasiči- 6
• pomoc osobám v nouzi –42
• výjezdy na narušené objekty-signály-32
• výjezdy na oznámení občanů na narušení veřejného pořádku-72
• výjezdy na oznámení občanů na špatné parkování-99
• výjezdy na ostatní oznámení občanů-73
• zjištěno řidičů pod vlivem alkoholu a omamných látek–5
• počet výjezdů na žádost PČR + společné akce-118
• počet rozhodnutí o odstranění vozidla/nalezeno autovraků-8/5
• asistence MP-nezúčastněné osoby (policie, MěÚ)–4
• zjištěno znečištění komunikace -21
• výjezdů na potulující se zvířata/odchyceno-50/25
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• na území města nalezeno věcí: 38 (+ injekční stříkačka–0, + mobilní telefon–4, + RZ–2, +
svazků klíčů–7, + Plzeňská karta–1, peněženka s doklady včetně finanční hotovosti-6, + ŘP2, + ORV-2, + RL-1, + platební karty-2, + peněženky–4, + jízdní kolo–2, + batoh s věcmi-5)
• zjištěno poškozených dopr.značek, komunikace, nefunkčnost veřejného osvětlení,
nesjízdnost komunikací+chodníků-52
• na žádost státních orgánů doručeno písemností-8
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, se seniory–10
• provedeno kontrol chatových oblastí–56
• provedeno kontrol hřbitovů–79
• provedeno kontrol volný pohyb psů–19
• provedeno kontrol pískovišť detektorem kovu APK–12
• provedeno kontrol parků na území města–292
• provedeno kontrol zavíracích dob provozoven a předzahrádek/zjištěno nedodržení – 127 /
3
• provedeno akcí na dodržování rychlosti v obcích – 125
+ nejvyšší rychlost v km/h: 92 – Přeštice - Zastávka, 78-Husova, 85-Skočice, 76Nepomucká, Skočice, 75-Na Borech, kde je dovolená rychlost 30 km/h
• nalezeno podnapilých osoby ležících v silnici či parku – 7
• zajištění veřejného pořádku na 51 akcích
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15 Hodnotící zpráva – ZMP a MA 21 za rok 2019

Hodnotící zpráva

o činnosti v rámci projektu
Zdravé město Přeštice a MA21 za rok 2019

80

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.
Koordinátorem ZMP a Ma21 byl zastupitelstvem města s účinností od 1. 1. 2016
pověřen Bc. Ondřej Kokoška usnesením č. E/1 ze dne 10. 12. 2015.
Vzhledem k výsledku voleb do zastupitelstev obcí, které proběhly v říjnu 2018 ukončila
výše jmenovaná komise Zdravého města svoji činnost.
Následně byla zřízena Komise Zdravého města Přeštice a MA 21 usnesením rady města
č. 55/2018 dne 19.11.2018. Zastupitelstvo města Přeštice na svém 2. zasedání dne
13.12.2019 pověřilo Mgr. Petra Fornouze, politikem projektu Zdravé město a MA 21
(usn. H/2) a Ing. Zdeňku Alblovou, koordinátorkou projektu Zdravé město a MA 21
(usn. H/3).
Rada města Přeštice na svém 4. jednání dne 21.12. 2018 usnesením č. 115/2018
jmenovala tyto členy Komise zdravého města: předsedu – Mgr. Petra Fornouze , členy
Ing. Soňu Benešovou, Mgr. Michaelu Cimickou, Ing. Jana Kováříka a pana Václava
Tůmu.
Projekt ZMP byl finančně podpořen v rozpočtu města částkou 50 000,- Kč včetně
příspěvků na výdaje neziskových organizací na pořádání či spolupořádání akcí a
kampaní ZMP.
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Veřejné fórum zdravého města

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PŘEŠTICE A MA21
Velký sál Kulturního a komunitního centra v Přešticích se dne 14. května 2019 proměnil
v jedno velké setkání přeštických občanů nad otázkou „Co si přejí obyvatelé Přeštic?“. Na
parketu se u šesti stolů horlivě rozmlouvalo nad zatím nepopsaným listem papíru. Hlavním
úkolem účastníků tohoto fóra bylo vybrat a přenést problémy města právě na tento list
papíru. Problémy, které účastníci považují za nejpalčivější a nejdůležitější pro další rozvoj
našeho města. Účastnit se této akce mohl samozřejmě každý občan, setkání bylo veřejné.
Fórum navštívila také skupina žáků II. stupně ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích. Pro ně byl
vytvořen samostatný stůl bez tematického vymezení, takže školní mládež mohla vyjádřit svůj
názor zcela bez omezení podle vlastních pocitů, názorů a potřeb.

Účastníky VF přivítal starosta města Mgr. Karel Naxera. Projekt Zdravé město představila
koordinátorka Zdravého města Přeštice a Místní agendy 21 a tajemnice MěÚ Přeštice Ing.
Zdeňka Alblová spolu s pověřeným politikem pro tuto agendu, Mgr Petrem Fornouze.
Přítomné seznámili s pěti diskusními tématy, vysvětlili nejen účastníkům ‚Fóra mladých‘
specifické možnosti jejich práce. Zároveň připomněli „10 P“ z loňského roku, a podali
komentář k jejich řešení a aktuálnímu vývoji.

Za asistence reprezentantky Národní sítě Zdravých měst, facilitátorky Dany Divákové pak
účastníci Veřejného fóra v tematických skupinách diskutovali především o problémech, které
jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejpodstatnější a zároveň během diskuze navrhovali
jejich možná řešení. Po celou dobu byli účastníkům k dispozici i někteří zastupitelé města,
včetně starosty, místostarosty, dále klíčoví zaměstnanci jednotlivých odborů městského
úřadu, kteří byli připraveni odpovídat na všechny otázky a mohli poskytnout zájemcům
podrobnější informace. Z pracovních diskuzí a souhrnného hlasování všech zúčastněných
byly následně vybrány tyto problémy a tradičně formou preferenčního výběru seřazeny do
seznamu tzv. „10P“:

1.

Vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem

26

2.

Vybudování nového skateparku u KČT

17

3.

Zvýšení počtu kulturních akcí

12

4.-5.

Využívání nových komunikačních kanálů (mobilní aplikace, web, fcb…)

11

4.-5.

Zaměření na problémové občany

11

6.

Obchvat města – zintenzivnění přípravných akcí

9

7.

Rozšíření květinové výzdoby a zeleně ve městě

8

8.-10.

Rekonstrukce smuteční síně v Přešticích

7

8.-10.

Udržování pořádku u kontejnerů s bioodpadem – disciplína občanů

7

8.-10.

Vybudování posilovny pro seniory v ul. Pohorská

7

Na akci bylo k dispozici zdravé občerstvení a na závěr všichni účastníci obdrželi malou
pozornost - drobný dárek s logem města Přeštice.

10P - problémy města, jak je vnímají účastníci ankety Zdravého města Přeštice 2019

Vybraná palčivá témata „10P“ bylo třeba dle zásad projektu Zdravých měst a MA21 ještě
ověřit v následné anketě. Anketní lístek byl k dispozici v přeštických novinách. Anketa
proběhla od 1.června do 31. července 2019 a dotazníky bylo možné také vyzvednout a
odevzdat na Městském úřadě Přeštice v Husově ulici i na radnici města (na www. presticemesto.cz), v Informačním centru KKC, v Městské knihovně, v Domě historie Přešticka,
Pečovatelské služba Přeštice v Máchově ulici, MŠ Dukelská, MŚ Gagarinova a v budovách
ZŠ J.H. v Přešticích.
Výsledky ankety zveřejnily Přeštické noviny a město na svém webu.
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Každý účastník mohl na anketním lístku vybrat dva problémy, které vnímá jako
nejdůležitější. Kromě problémů v anketě, seřazených podle výsledků z veřejného fóra, mohl
každý účastník popsat jeden nebo dva zcela jiné problémy, které považuje za podstatné,
zasluhující pozornost a řešení.
Bylo odevzdáno 391 řádně vyplněných hlasovacích lístků, z toho 56 v elektronické formě
přes internet. Anketa přinesla následující celkové výsledky (vč. VF):

1.

Obchvat města – zintenzivnění přípravných akcí

270

2.

Zaměření na problémové občany

170

3.

Vybudování nového skateparku u KČT- přesun z vnitrobloku

68

4.

Zvýšení počtu kulturních akcí pro mladé

63

5.

Rozšíření květinové výzdoby a zeleně ve městě

52

6.

Vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem

41

7.

Rekonstrukce smuteční síně v Přešticích

24

8.

Udržování pořádku u kontejnerů s bioodpadem

21

9.

Vybudování venkovního bazénu, koupaliště

17

10.

Vybudování posilovny pro seniory v ul. Pohorská

13

Výsledky veřejného fóra ověřené anketou byly po projednání v komisi Zdravého města
Přeštice navrženy k zapracování do Komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích.

Kampaně a akce pro veřejnost

Den Země: Den země 22.dubna, si již tradičně připomněli zaměstnanci MěÚ Přeštice a
jeho organizačních složek. Akce „Ukliďme Přeštice!“ se účastnilo cca 150 dobrovolníků.
Dobrovolníci z řad úředníků a dalších zaměstnanců města byli rozděleni do několika
pracovních skupin Úklid byl zaměřen především na veřejná prostranství, zahrady
mateřských škol a nejbližší okolí rozvojových zón města.
Akce probíhala od 8:30 do odpoledních hodin a byla dle plánu ukončena občerstvením pro
účastníky a poděkováním starosty za splnění všech úkolů vytýčených jednotlivým
pracovním skupinám.
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Do akce se zapojili I žáci I a II. Stupně ZŠ J.H. v Přešticích a Royal Rangers ČCE
v Přešticích

Další akce spojené se Dnem Země v průběhu roku pokračovaly úklidem břehů řeky
Úhlavy, pořádaným kynologickým klubem v Přešticích, vodáky TOM Úhlava.
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REVOLUTION TRAIN

Medializace projektu

O všech aktivitách projektu Zdravé město Přeštice pravidelně informovaly Přeštické
noviny, o některých projektech a projektových záměrech 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.

Mgr. Petr Fornouz
pověřený politik projektu
projektu ZMP a MA21

Ing. Zdeňka Alblová
koordinátor
ZMP a MA21
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