
Odpovědi k žádosti o informace a podněty zastupitele města Prachatice Ing.
Bc. Roberta Zemana podané v souladu se zákonem o obcích na zasedání
zastupitelstva města dne 19.6.2017

Poznámka  Zeman: Proč  starosta  města  používá  v  odpovědi  fragment  mého
hlavičkového papíru? 

1. Ohodnocení pracovníků a strážníků městské policie

Odměny strážníků městské policie i policistů ČR jsou upraveny příslušnou zákonnou
normou (viz  příloha).  V případě  změn  (pro  MP =  úprava  nařízení  vlády),  dochází
samozřejmě  též  k související  úpravě  odměn.  Totéž  platí  pro  navýšení  příjmů  při
zařazení do vyššího platového stupně. 

Informace k odměnám Městské policie Prachatice (období 1-6/2017):
- Celkem – 2.399.449,- Kč
- Průměr strážník (1-6/2017) – 171.389,- Kč
- Průměr strážník/měsíc – 28.565,- Kč
- Ředitel MP (1-6/2017) – xxx,- Kč (Zeman: anonymizováno vzhledem ke konkrétní
osobě)
- Ředitel MP – xxx,- Kč. (Zeman: anonymizováno vzhledem ke konkrétní osobě)

Poznámka Zeman: A jaký je závěr? Názor vedení města na dotaz? Je nutné zvýšit,
snížit odměňování, hledat jiné cesty ke stabilizaci MP nebo to není nutné? 

2. Osázení výklenku u kostela sv. Jakuba

Odbor KSD požádal o vyjádření odbornou firmu – zahradnictví David Ryšánek, který sdělil
následující stanovisko: „V takovýchto podmínkách bude těžké něco vysázet, natož udržet při
životě. Místo je to suché, temné a půda plná kořenů od vzrostlého stromu. Při větším dešti je
tam zase nepropustná vrstva udusané půdy“.  
Dle sdělení pana Ryšánka je na osázení takto problematického místa jediná vhodná kytička,
která se jmenuje „Mochnička“, je to velice nenáročná trvalka, která je schopná tyto podmínky
ustát. O souhlas s osázením tohoto místa bude požádán vlastník, tj. Římskokatolická církev.

Poznámka Zeman: Bude osázeno nebo ne a pokud ano, kdy? A pokud ne, co s tím uděláme,
necháme ve stavu, v jakém je?  

3. Vyhodnocení doby pronájmu bytů od roku roku 2010 do současnosti
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Měsíční  přehled  volných  bytů  je  přílohou  tohoto  materiálu.  Přehled  obměn  nájemníků  v
jednotlivých bytech je uveden v druhé příloze.

Poznámka Zeman: Tzn. Data si ze sjetiny (cca 3000 položek) sám vypíši, nejsou  v
excelu. (po obdržení žádám o jejich dodání v excelové formě J. Vejvodu) Jaký je názor
vedení města na problematiku a závěr?

Závěry rozboru, který si vypracuji, budou zveřejněny samostatně.  

4. Knihovna a její případné přemístění

V současnosti  se  prověřuje  možnost  přemístění  knihovny do objektu Národního domu na
Velkém  náměstí.  Za  tímto  účelem  byla  vypracována  dokumentace  „Statické  posouzení
únosnosti  stropů“  a  „Studie  pro  investiční  záměr“  (doplněna  o  vysvětlení  ceny),  viz
přílohy, pro  realizaci  případné  rekonstrukce.  Čeká  se  na  posouzení  Stavebně  historického
průzkumu, od kterého se očekává výrok ve smyslu, zda by takovýto zásah do předmětného
objektu byl přípustný, nebo za jakých podmínek. Teprve po té je nutné přijmout rozhodnutí,
zda jít  tímto  směrem a pokračovat  například zadáním k vyhotovení  PD, nebo hledat  jiné
řešení.
K požadavku  následného  pravidelného  měsíčního  (periodického) zasílání  zpráv
ředitelkou Městské knihovny Prachatice sdělujeme, že na základě konzultace s MV ČR
bude záležitost vhodné projednat v radě města (event. v zastupitelstvu města), neboť
samotný  zastupitel  nemůže  zadávat  úkoly  pro  příspěvkovou  organizaci.  V  daném
případě nelze aplikovat ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích. Požadavek by měl
být chápán jako předložení návrhu na projednání radou města (§ 82 písm. a) či podnět
radě města (§ 82 písm. c).

Poznámka  Zeman:  Proč  se  vlastně  opět  vynakládají  prostředky  na  přemístění
knihovny, když již projekt je vypracovaný? Kdo uhradí náklady na projekt, který se
nyní nehodí? Jde o jednání s péčí řádného hospodáře? Nerozumím textu v kurzívě –
nezadával  jsem  úkoly,  ale  žádal  o  periodícké  zaslání  informací,  co  mohou  být
použitelné i dalšími zastupiteli. Pokud napíši každý měsíc žádost o informace, bude to
v pořádku? 

5. Modernizace krytého bazénu 

V této době se pracuje na vyhotovení PD. Zpráva projektanta přiložena. Vzhledem k finanční
i časové náročnosti se posuzují všechny varianty a možnosti vedoucí k tomu, aby krytý bazén
nemusel být na dlouhou dobu uzavřen. O průběžném stavu projektování a návrhů řešení bude
informována Rada města dne 31.7.2017.  Podklady pro konečné rozhodnutí,  v jak velikém
rozsahu  s  ohledem  na  všechny  aspekty se  do  rekonstrukce  pustit  budou  předloženy
k projednání na zasedání zastupitelstva města v září 2017.
K požadavku  následného  pravidelného  měsíčního  (periodického) zasílání  zpráv
ředitelkou Městské knihovny Prachatice sdělujeme, že na základě konzultace s MV ČR
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bude záležitost vhodné projednat v radě města (event. v zastupitelstvu města), neboť
samotný  zastupitel  nemůže  zadávat  úkoly  pro  příspěvkovou  organizaci.  V  daném
případě nelze aplikovat ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích. Požadavek by měl
být chápán jako předložení návrhu na projednání radou města (§ 82 písm. a) či podnět
radě města (§ 82 písm. c).

Poznámka Zeman: Tedy informace, co se událo za měsíce spolu s návrhem postupu
dostaneme v září? Nerozumím textu v kurzívě – nezadával jsem úkoly, ale žádal o
periodícké zaslání informací,  co mohou být  použitelné i  dalšími zastupiteli.  Pokud
napíši každý měsíc žádost o informace, bude to v pořádku? 

6. Výsledky dopravního průzkumu 

Zastupitelstvo  města  usnesením  č.  182/2016  ze  dne  20.1.2016  schválilo  vypracování
dopravního průzkumu na komunikacích na území města Prachatice ve vztahu k projektům
„Úprava Malého náměstí“ a „Přeložka silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice“ a uložilo
odboru SSRR ve spolupráci s odborem KSD MěÚ zajistit vypracování uvedeného dopravního
průzkumu.
Na základě výzvy k podání nabídky na provedení obou dopravních průzkumů podal ve lhůtě
do  11.3.2016  nabídku  jeden zájemce,  a  to  ČVUT v Praze,  Fakulta  dopravní,  s celkovou
nabídkovou cenou 1 331 000 Kč.
Rada města usnesením č. 1145/2016 ze dne 30.3.2016 schválila zrušení výběrového řízení na
zhotovitele  veřejné  zakázky „Dopravní  průzkum v souvislosti  se  záměrem  úprav  Malého
náměstí v Prachaticích a dopravní průzkum v souvislosti se záměrem přeložky silnice II/141 v
úseku Těšovice – Prachatice“ a zveřejnění nové výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
V opakovaném výběrovém řízení  (s  upravenými  zadávacími  podmínkami  a  termínem pro
podání nabídek do 30.5.2016) byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka ČVUT v Praze,
Fakulty dopravní, s touto nabídkovou cenou dopravního průzkumu:

- v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí 277 090 Kč
- v souvislosti se záměrem přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – 

Prachatice
           205 700 Kč

Celkem 482 790 Kč

V roce 2016 byl proveden dopravní průzkum v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí.
Tento  průzkum je  podkladem pro  navazující  projektovou  přípravu  úprav  Malého náměstí
(schválena usnesením zastupitelstva města č. 131/2015 ze dne 21.12.2015).
V roce 2017 byl proveden dopravní průzkum v souvislosti se záměrem přeložky silnice II/141
v úseku Těšovice – Prachatice (od léta do podzimu 2016 byla silnice II/141 do Prachatic
uzavřena  z důvodu stavby okružní  křižovatky  u  Těšovic).  Tento  dopravní  průzkum je  ke
stažení  na  internetových  stránkách  města  na  adrese  http://www.prachatice.eu/dopravni-
pruzkum.
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Poznámka  Zeman:  Proč  nebyl  zveřejněný  průzkum z  Malého  náměstí?  Jaký  je  názor  na
dopravní zatížení? Je silné, slabé v porovníní s jinými průjezdy městy a obcemi, které volají
po obchvatech? 

7.  Prověření  zřízení  zkušebního  polygonu  pro  uchazeče  o  řidičská  oprávnění
v Prachaticích

V této souvislosti bylo RM přijato  usnesení č.2149/2017:
Rada města po projednání a hlasování (6/0/0) 
schvaluje  vyčlenění   pozemku  č.  parc.  184/8  o  výměře  3272 m2,  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  v k.ú.  Prachatice  (parkoviště  u  Klimy)  společnostem  provádějící  zkoušky
z praktické  jízdy  motocyklů  s tím,  že  parkoviště  bude  i  nadále  využíváno  mimo  dobu
praktických  jízd  k parkování  pro  veřejnost  a  budou  respektována  zaparkovaná  vozidla.
Žádosti  příslušných  autoškol  bylo  tedy  vyhověno.  Konkrétní  způsob  využívání  je  možno
dohodnout  s  Ing.   Novákem z  odboru KSD,  případně s  p.  Hečkem,  pokud bude potřeba
stanovovat přechodnou úpravu provozu na vyčleněné ploše po dobu provádění  zkoušek z
praktické jízdy.

8.  Zřízení veřejných ohnišť dostupných obyvatelům sídlišť.

Obecně platí, že rozdělávání ohňů je do 50 m od lesa zakázáno, lze konstatovat, že pokud si
někdo rozdělá oheň ve vzdálenosti větší než 50 m od lesa a vlastník daného pozemku s tím
souhlasí, tak je to legální. Samozřejmě tím nesmí nikomu vzniknout újma nebo škoda. 
Pokud by měla vzniknou nová oficiální veřejná ohniště (tábořiště), musí být zapracována do
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, respektive do její  přílohy.  Následně by nově vzniklá
veřejná ohniště musela být vybavena provozním řádem a nouzovým hasebním materiálem
(písek).

K jednotlivým navrženým lokalitám:
- Prostor v bývalých kasárnách  pod HZS (prostor je ve vlastnictví JČ kraje, s právem

hospodařit HZS) – nedoporučujeme z důvodu administrativní složitost a   blízkosti by-
tové zástavby, kdy by mohlo docházet k  obtěžování kouřem a následným stížnostem

- Prostor na bývalém škvárovém hřišti  (v zadním rohu směrem ke Starým Prachaticím,
- zde dříve ohniště již bývalo) - možno realizovat.

- Zahrada u Kralovy vily – nedoporučujeme, sporná lokalita
- Břeh Kavanů rybníka - možno realizovat
- Háječek u hřbitova  - nelze, nesplňuje vzdálenost 50 m od lesa
- U tenisových kurtů –  řešit individuálně dohodou se správcem areálu, kouř na spor-

tovištích je ale nežádoucí
- V okolí dětského dopravního hřiště -Park mládí (blízkost bytové zástavby a sportovišť,

možnost obtěžování kouřem) -  nedoporučujeme.
- Ve  Starých  Prachaticích,   pozemky  města  jsou  pouze  u  bytovek  nebo  u  hasičské

zbrojnice, oficiální ohniště doporučujeme  řešit individuálně se zástupci SDH Staré
Prachatice nebo osadního výboru
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- V lokalitě pod Albatrosem (u hřiště v ul. Rumpálova)   neoficiální ohniště již existuje -
možno realizovat.

- U lesa na kraji louky přiléhající k ulici - nesplňuje 50 m od lesa - nedoporučujeme
- Pod mostem na Lázně sv. Markéty, náhradou za brodící Lázně -  možno realizovat,

Poznámka: Je tam ale značně obtížný přístup po pozemcích města nebo SÚS Prachati-
ce p.o.,  Prostor by se musel upravit, včetně vyřezání  náletu.

Poznámka  Zeman:  Proč  nebylo  odpovězeno  na  původní  dotaz  mně  i  paní  V.
Horváthové, kdy jsme obdrželi jen informace od místostarosty Klimeše 23.5., které
byly dílčí? Znamená to, že v uvedených místech je možné ohně rozdělat nebo ne?
Budou   zde  vytvořena  veřejná  ohniště?  Co  je  konkrétně  myšleno  administrativní
složitostí a obtěžováním kouřem, když každý na své zahradě u rodinného domu má
právo dělat oheň, který nesmí však být z vlhkého dřeva? U rodinného domu, na vlastní
pozemku  mohu  „obtěžovat“,  jinde  ne?  Není  to  nelogické?  Proč  tedy  v  jednom a
samém případě konání neobtěžuji, resp. obtěžuji  - prosím konkrétní důvody. 

9. Kvetoucí trávníky – osázení trávníků květinami

 V tomto  případě  mohou  nastat  komplikace  při  skloubení  první  seče  zelených  ploch  a
kvetením  jarních  květin.  Při  první  plánované  seči,  zpravidla  v  17.  týdnu,  kytičky  ještě
pokvetou, nelze tedy bez újmy sečení trávníků zajistit.  I po odkvětu je nutno nechat listy
zežloutnout a zatáhnout, aby příští rok zase vykvetly, čímž se možnost posečení trávníků ještě
oddálí. V případě výsadby bylo vhodné cibuloviny sázet v trsech na plastových podložkách z
důvodu jejich prostorové i  hloubkové stabilizace.  Z toho plyne,  že případnou realizaci  by
měla zajišťovat odborná firma. Jako vhodnějším se jeví doplnění jarních cibulovin (květin) do
stávajících záhonů, zejména v centru města.

Poznámka Zeman:  Bude realizováno nebo ne?  Je  možné vyzkoušet  pilotní  projekt
nebo se nápad odloží ad akta? 

10. Natřít, vyměnit neprodleně zábradlí před ZŠ Vodňanská

Na výměnu  předmětného  zábradlí  město  získalo  dotaci  od  JČ kraje  ve  výši  180 tis.  Kč.
Celkové  rozpočtové  náklady jsou cca  240 tis.  Kč.  V rámci  výměny  zábradlí  bude nutno
rekonstruovat i část chodníku směrem do ul. Mlýnská (oblouk až k přechodu). Předpokládaná
realizace do 30.9.2017 (nutno provést VŘ na dodavatele).

Prachatice 17.7.2017

       Ing. Martin Malý
    starosta města Prachatice
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