Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nepomuk
konaného dne 2.11.2011 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________
Přítomni:
Členové Kontrolního výboru: Ing. Pavel Jiran, PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek
Hosté: MVDr. Tomáš Vincour, Roman Racek (oba od 20:45)
Na zasedání byli přítomni všichni členové Kontrolního výboru (dále KV) .
Předseda KV Ing. Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.05 hod.

Program jednání:
1. Kontrola přijatých usnesení
2. Podněty od občanů
3. Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Přesanické
náměstí a Plzeňská ulice
4. Půjčování „pivních setů“
5. Dopravní značení
6. Program a zápis jednání Zastupitelstva města Nepomuk (dále ZMN)
7. Závěr
Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu:

Ad 1) Kontrola přijatých usnesení
KV zkontroloval svá usnesení přijatá na předchozí schůzi dne 22.6.2011.
V souvislosti s usnesením týkajícího se reklamních billboardů na území města Nepomuk:
„Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk očekává, že stavební úřad Nepomuk se
zachová v souladu se zákonem a vyzve vlastníky reklamních billboardů, které jsou instalovány
bez příslušných povolení, aby uvedené stavby legalizovali nebo odstranili.“

KV projednal odpověď vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk
ing. Jiřího Levého ze dne 20.7.2011 (v příloze), kterou členové KV zhodnotili v následné
diskuzi jako neuspokojivou, respektive nepřijatelnou od představitele státní správy, protože
návrh řešení této kauzy není v souladu se zákonem. Závěr dopisu vyvolává otázky o
zamýšleném překročení kompetencí samosprávy a státní správy. Vedení města (tj. starosta,
místostarostka, rada) nemá pravomoc bezprostředně zasahovat do chodu MÚ na úseku
přenesené působnosti státní správy. Vedení MÚ (tajemník, vedoucí odborů…) je pak na
úseku přenesené působnosti vázáno výlučně příslušnými právními předpisy.


Usnesení:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk upozorňuje stavební úřad, že je
povinen se řídit právními předpisy a nikoliv názory vedení města.
(schváleno: 3-0-0)

Ostatní usnesení přijatá na posledním zasedání KV byla splněna (např. zařazení
zpráv z výborů na program jednání zastupitelstva).

Ad 2) Podněty od občanů
a)

KV se zabýval podnětem od občana, který se týkal pokácení 3 ks
vzrostlých zdravých bříz bělokorých podél komunikace II/191 mezi
sídlištěm Na Vinici a Dvorcem (fotodokumentace v příloze) a toho, kdo a
proč toto kácení povolil? Komunikace II/191 je v majetku Plzeňského kraje.
Usnesení:
 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá od Odboru
výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk podání informací
k pokáceným stromům u silnice II/191.
(schváleno: 3-0-0)

b)

Dále KV projednal dotaz od občana v souvislosti s akcí Freestyle
24.7.2011: "Je úklid náměstí městem zahrnut v ceně pronájmu
náměstí, pokud ne, kolik si za to město účtuje?"
Jak bylo zjištěno KV, kompletní úklid náměstí po této akci, pořádané s.r.o.
Euromusic Plzeň, zajišťovali zaměstnanci města Nepomuk.

c)

KV dále obdržel podnět od majitele místního hotelu: „Proč město
nepodporuje více (kvalitní) kulturu? Město nejsou přeci jen chodníky
a patníky, ale např. i možnost společenského a kulturního trávení
večera …“

V následné diskuzi zaznělo, že kompetentnější pro zodpovězení těchto dotazů je
výkonný orgán města a bylo proto přijato následující usnesení:
 Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá Radu města
Nepomuk o zodpovězení výše uvedených dotazů od občanů (bod 2b a
2c zápisu).
(schváleno: 3-0-0)

Ad 3) Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných
prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice
V návaznosti na rozpočtovou změnu č. 9/2011 se KV zabýval navýšením rozpočtu
investiční akce Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství
Přesanické náměstí a Plzeňská ulice o 1.000.000,- na celkovou částku 16.000.000,- Kč.
Smlouva o dílo z 29.6.2010, uzavřená mezi městem Nepomuk a výhercem výběrového
řízení firmou Eurovia Silba a.s. stanoví přitom cenu za tuto stavební akci na 13.933.708,- Kč
vč. DPH. Dle bodu V.2 příslušné smlouvy je uvedená cena nejvýše přípustná. S vědomím,
že celková cena projektu je dále tvořena výdaji na technický, autorský a bezpečnostní dozor,
archeologický dohled a odměnu zpracovateli projektové žádosti, KV je toho názoru, že
celková cena již realizovaného projektu by neměla překročit 15 mil. Kč, jak bylo schváleno
v původním rozpočtu města na rok 2011. Na vícekrát opakovaný dotaz k navýšení rozpočtu

předmětné investiční akce při rozpravě před schvalováním 9. rozpočtové změny při
posledním veřejném zasedání ZMN nebylo podáno srozumitelné vysvětlení.
Z diskuze k uvedenému bodu vzešel nakonec návrh usnesení:


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk požaduje po starostovi,
tajemníkovi a stavebním technikovi podrobné vysvětlení, jaké jsou konkrétní
důvody navýšení rozpočtu investiční akce Revitalizace centra města Nepomuk
- obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice.
(schváleno: 3-0-0)

Ad 4) Půjčování „pivních setů“
KV se zabýval zjištěním, že některým místním restauračním zařízením jsou
dlouhodobě zapůjčeny „pivní sety“ (tj. mobilní rozkládací stoly a lavice). Konkrétně se jedná
o Restauraci Sokolovna (2ks – od léta) a Hard Rock Bar (10ks – nepřetržitě již od roku
2010!).
RMN přijala na svém zasedání dne 27.7.2011 usnesení č. USN-R2-476/2011, kterým
schválila ceník „za půjčování „pivních setů“ a velkého stanu na akce, kde město Nepomuk
není spolupořadatel, a nebo pokud pořadatelem není nezisková organizace z Nepomuka.
Pivní sety 30 Kč/den a set a velký stan za 500 Kč/den.“
V diskuzi k tomuto bodu zaznělo, že ve výše uvedených případech se evidentně
nejedná o zápůjčku na akce pořádané městem či místní neziskovou organizací (Sokolovnu
neprovozuje město ani Sokol Nepomuk, Hard Rock Bar provozuje Euromusic Plzeň s.r.o.).
Přítomní vyjádřili také pochybnosti, zda-li je tato zápůjčka realizována v souladu s příslušným
usnesením RMN. Pokud by tomu tak bylo, mělo by město Nepomuk, za dobu platnosti tohoto
usnesení (tj. od 28.7., do dnešního dne – 2.10.), získat z pronájmu předmětných „pivních
setů“ od provozovatelů příslušných restauračních zařízení částku 34.920,-Kč.
Usnesení:


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk požaduje po Odboru finančním
a majetkovém MÚ Nepomuk informaci, zda-li jsou městské „pivní sety“ v
Restauraci Sokolovna a Hard Rock Baru zapůjčeny v souladu s usnesením
Rady města Nepomuk č. USN-R2-476/2011, tedy je-li za ně placeno řádné
nájemné?
(schváleno: 2-0-1)

Ad 5) Dopravní značení
Pavel Kroupa informoval o kauze nově osazené svislé dopravní značky
„Obytná zóna“ (OZ) u vchodu do Infocentra, před ústím Třebčické ul. Uvedená značka byla
umístěna uvnitř oblasti OZ, která začíná před budovou školy, zahrnuje horní část náměstí A.
Němejce a dále ulice Třebčická, Úzká, J. Kubíka, Zelenohorská, Lesní, Pivovarská a U
Sokolovny (viz plánek v příloze). Na nadbytečnost a duplicitu této značky, osazené před cca
půl rokem (a to, že zároveň poněkud překáží před vchodem do Infocentra) upozornil
P. Kroupa již krátce po jejím instalování jak starostu, tak v rámci bodu „Diskuze“ ZMN. Do
dnešního dne ovšem značka nebyla odmontována, naopak na posledním jednání ZMN bylo
starostou podáno zcela zavádějící vysvětlení, a to, že značka OZ má být umístěna na
začátku každé ulice, kde je OZ.

Zákon 361/200 Sb., provozu na pozemních komunikacích přitom uvádí: "Obytná zóna
je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou 'Obytná zóna' a konec je
označen dopravní značkou 'Konec obytné zóny'.“ Dopravní značení OZ má tedy být na
hranicích uvedené oblasti, nikoliv uvnitř, analogicky k dopravním značkám „Obec“ a „Konec
obce“.
Oslovený dopravní expert Bc. Petr Mašek se k věci vyjádřil takto: „U infocentra
směrem nahoru do ul. Třebčická je značka obytná zóna opravdu zbytečná, protože je již dole
na náměstí pod bývalou školou.“ Shodné stanovisko zaujal i další odborník na dopravní
značení p. Bláha.
Na základě výše uvedených skutečností přijal KV toto usnesení:


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk vyzývá MÚ Nepomuk
k bezodkladnému odstranění nadbytečné svislé dopravní značky „Obytná
zóna“ před vchodem do Infocentra.
(schváleno: 3-0-0)

V průběhu jednání obdržel KV podnět od R. Racka, týkající se nově vzniklé pěší zóny
v Plzeňské ulici. Dle něj není striktní omezení vjezdu motorových vozidel do této ulice zcela
šťastné, a to nejen s ohledem na provozovatele tamních obchodů. P. Jiran odpověděl, že
toto značení bylo zvoleno nejspíše z důvodu omezení vjezdu nákladních vozidel a autobusů.
P. Kroupa navrhl, zda-li by tedy nebylo vhodnější nahradit „Pěší zónu“ v Plzeňské ulici
„Obytnou zónou“ se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 tuny.

Ad 6) Program a zápis jednání městského zastupitelstva
V tomto bodu byla nejprve projednávána skutečnost, že při sestavování programu
min. dvou posledních zasedání ZMN byly v programu podrobně uváděny jako samostatné
body nejrůznější drobné majetkové záležitosti (převody smluv o smlouvě budoucí kupní na
byty mezi příbuznými, prodej či směna nevelkých pozemků atp.), zatímco relativně
významné veřejné stavby (stavba nového pavilonu ZUŠ, kruhové objezdy, zateplení a nová
fasáda ZŠ) byly skryty v bodě „Různé“. Zastupitelé i ostatní občané pak mohli mít po
přečtení programu svolaného zasedání pocit, že na ZMN se vlastně nic důležitého
projednávat nebude. V diskuzi dále zaznělo, že kdyby naopak byl program sestaven tak, aby
bylo jasně patrné, že se budou projednávat zajímavé veřejné projekty, mohla by být nakonec
i vyšší účast veřejnosti na jednáních ZMN.
Dále hovořili přítomní o aktuální situaci týkající se zápisu z posledního jednání ZMN,
které se konalo 22.9.2011. Soupis usnesení byl rozeslán zastupitelům po 28 dnech od
předmětného jednání a vlastní zápis byl zřejmě vyhotoven až 35 dní po ZMN, neboť až
27.10. byl ověřovatel zápisu, P. Kroupa, vyzván starostou k jeho ověření. Do dnešního dne
mu ale stále nebyl zápis zaslán v elektronické (ani žádné jiné) podobě. Platný jednací řád
ZMN přitom v čl. IX odst. 6 stanoví pro vyhotovení zápisu lhůtu 7 dní.
Na závěr diskuze k tomuto bodu byla přijata usnesení:


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk doporučuje starostovi, aby
programy zasedání Zastupitelstva města Nepomuk byly výstižnější a
přehlednější pro veřejnost, například aby veřejné stavby nebyly nevhodně
zařazovány pod bod „Různé“.
(schváleno: 3-0-0)



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk doporučuje zastupitelstvu
města Nepomuk, v souvislosti s nedodržováním lhůt pro zhotovení zápisu z
jednání, změnit na příštím zasedání buďto osobu zapisovatele nebo příslušná
ustanovení jednacího řádu.
(schváleno: 3-0-0)

Ad 5) Závěr
Předseda KV Ing. Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 21:35 hodin.

Zapsal: PhDr. Pavel Kroupa, člen KV

Seznam příloh:
1) Vyjádření vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk
2) Fotodokumentace pařezů pokácených stromů u silnice II/191
3) Situační plánek „Obytné zóny“ Náměstí-Třebčická-Zelenohorská

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Kontrolní výbor zastupitelstva města Nepomuk

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./ č.j.

Vyřizuje / tel./ e-mail

V Nepomuku dne

VŽP/2183/2011-Le

Ing.Jiří Levý

20.7.2011

371 519 730
Jiri.levy@urad-nepomuk.cz

Věc: vyjádření k očekávání Kontrolního výboru města Nepomuk, že zdejší stavební
úřad zlegalizuje či odstraní billboardy na území města

Dne 27.4. 2011 se vedoucí stavebního úřadu Ing. Jiří Levý vyjádřil k Vaší žádosti týkající se
umístění nových billboardů, které se nedávno postavily v zastavěném území města na
upoutání kulturních akcí. Tyto nebyly povoleny a nebyly tedy umístěny v souladu se
stavebním zákonem.
Dne 22.6. 2011 kontrolní výbor zastupitelstva města Nepomuk na svém zasedání toto výše
uvedené vyjádření vzal na vědomí a očekává, že stavební úřad vyzve vlastníky reklamních
billboardů, které jsou instalovány bez příslušných povolení, aby uvedené stavby buď
legalizovali nebo je odstranili.
K tomuto Vašemu očekávání Vám sděluji následující:
Billboardy, uváděné v stavebním zákoně pod názvem informační a reklamní zařízení (dále
jen „zařízení“), se rozdělují dle tohoto zákona pouze dle velikosti plochy, a to na zařízení

o ploše menší než 0.6 m2 a o ploše větší 0.6 m2. Není rozhodující, zda jsou tato umístěna
na budovách, na plotech či volně na prostranství.
Jenom zařízení o ploše větší než 0.6 m2, informující o nastávajících kulturních či
sportovních akcí, o ubytování, o možnostech stravování a jiných poskytovaných službách, o
prodeji rozličných výrobků, o turistických či přírodních zajímavostech je v současné době
na území Nepomuka a Dvorce umístěno více než sto (pouze v okolí dvou křižovatek u
Benziny a u pošty je umístěno těchto zařízení 63). Většina jich byla umístěna v cca
dvacetiletém období od r. 1989 spontálně bez příslušného povolení, u mnohých bude
obtížně zjistit, kdo je umístil.
Zařízení o celkové ploše větší než 0.6 m2 se povolují dle § 104 odst. 2. písm. j) na územní
rozhodnutí či územní souhlas a ohlášení stavby. Pokud jsou umístěna bez příslušného
stavebního povolení, platí pro jejich odstranění či legalizaci stejný značně rozsáhlý správní
postup jako pro každou jinou nepovolenou stavbu. Nejdříve musí stavební úřad zahájit
správní řízení na jejich odstranění a poučit majitele staveb, že mohou v dodatečném
stavebním řízení požádat o jejich povolení, pokud doloží všechna potřebná vyjádření.
Pokud všechna vyjádření doloží, stavební úřad dalším úkonem přeruší řízení o odstranění
stavby a následuje zahájení správního řízení o dodatečném povolení stavby včetně udělení
pokuty. Pokud je stavba dodatečně povolena včetně projednání pokuty, stavební úřad ve
správním řízení ukončí přerušené řízení o odstranění stavby.
Připravovaná novela stavebního zákona má podstatně změnit možnost umístění těchto
zařízení v zastavěném území obce, kde rychlost vozidel na komunikacích je převážně
omezena do 50 km/hod. Uvažuje se o tom, že v zastavěném území, kde není ani
v současnosti ochranné pásmo komunikací, bude postačovat pouze souhlas obce a vlastníka
pozemku či objektu, na kterém má být zařízení umístěno.
Protože zákon platí pro každého, nelze začít odstraňovat na základě výzvy kontrolního
výboru města Nepomuk pouze nové billboardy, které se nedávno postavily v zastavěném
území města na upoutání kulturních akcí, tak jak zněl původně dotaz kontrolního výboru. V
případě, že stavební úřad naplní očekávání kontrolního výboru formulované z jeho zasedání
dne 22.6.2011, bude nutné odstraňovat či následně povolovat téměř všech více než sto
zařízení, což je záležitost značně rozsáhlá a dlouhodobá. Navíc je možné, že novela
stavebního zákona umístění těchto zařízení v zastavěném území obce podél komunikací
s omezenou rychlostí do 50 km/hod., „legalizuje“.
Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl, že požádám vedení města i městského
úřadu, že až do vydání nové novely stavebního zákona nebude stavební úřad v této
oblasti nic podnikat.

ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha č.2: Fotodokumentace pařezů pokácených stromů u silnice II/191

Příloha č. 3: Situační plánek „Obytné zóny“ Náměstí-Třebčická-Zelenohorská

