Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Riegrova 1, 301 11 Plzeň
Tel. 377 201 410, Mob. 602 303 710
E-mail: hruska@rra-pk.cz

4. 2. 2021, Plzeň, KÚPK
SMOPK – správní výbor
Prezence – viz prezenční listina
Zahájení a přivítání
Ilona Mauritzová – hejtmanka PK – přivítala všechny přítomné a poděkoval za navržená témata
Rudolf Salvetr – předseda SMOPK – navrhuje schůzky pravidelně cca 2-3 x ročně
Doprava – Mauritzová
- PK spolu s RRA PK zpracovává koncepci silniční a železniční přepravy, zpracovávají se
připomínky obcí,
- nadále budeme podporovat rozvoj cyklodopravy, vč. budování páteřní sítě cyklostezek
- pokračování v řešení dopravních terminálů
- intenzita veřejné dopravy má přímou souvislost v poklesu počtu přepravovaných osob (školy)
Salvetr – SMOPK se dopravě věnuje dlouhodobě, obce mají zájem a udržení přeshraniční přepravy
Kroc – v naší oblasti mají obce zájem na řešení využití trati Plzeň – Chrást (po zprovoznění tunelu)
– návrhy cyklostezka, in-line dráha
Šindelář – přímo v Plzni se také projevil úbytek cestujících v hromadné dopravě, je to otázka
ekonomiky, vyhodnocení možné až „v normálním stavu“
Zelenka – poděkování za podporu při budování cyklostezek
Hruška – při návrzích páteřní sítě cyklostezek myslet na doprovodnou infrastrukturu, zvažovat
řešení využívání cyklobusů (některé dnes slouží jako linkový spoj)
Mauritzová – připomínky budou předány náměstkovi pro dopravu k vyřízení
Životní prostředí – Mauritzová
- PK řeší propojování vodárenských soustav
- zaměříme se na otázky změn klimatu (regionální adaptační strategie)
- nová odpadová legislativa
- PSOV navýšení alokace do programu o 20 milionů
Salvetr – propojování vodárenských soustav je řešením zásobování pitnou vodou obyvatelstva PK
(větve Nýrská přehrada – Klatovy - Přeštice, Domažlice - Holýšov, větev Plzeň – Strašice), program
PSOV – zvážit možnost větší podpory pro jednotlivé obce, zároveň s prodloužením doby pro další
podání žádosti
Hruška – SMOPK nabízí PK pomoc a spolupráci při komunikaci adaptační strategie (semináře,
„další téma chce SMOPK komunikovat novou odpadovou legislativu (dosud nejsou prováděcí
předpisy k zákonu)
Kroc – pro nejmenší obce komunikujeme na Břasku přes mikroregiony, tyto vítají pomoc PK přes
PSOV

Šindelář – město Plzeň také již řeší dopady nové odpadové legislativy, zatím budeme žádat o
výjimku z limitu 200 kg SKO na občana, výhodou Plzně je že spoluvlastní spalovnu a tím dokáže
energeticky využít SKO, oproti skládkování
Němečková – nové legislativa neumí řešit ekonomiku odpadového hospodářství poplatkem na
hlavu (chalupáři) a „známkovým způsobem“ – podle skutečné produkce, uvidíme do budoucna, co
přinesou prováděcí předpisy
Kroc – bylo by vhodné, až budou známy podrobnosti, uspořádat celokrajský seminář k odpadovým
předpisům
Mauritzová – PK připraví seminář pro obce po zveřejnění prováděcích předpisů k nové legislativě,
PK děkuje za nabídku SMOPK za pomoc při komunikaci adaptační strategie a uvítá zapojení jejich
členů při spolupráci s PK, u zásobování pitnou vodou postupuje PK podle technicko - ekonomické
studie propojování vodárenských soustav
Sociální služby a zdravotnictví – Mauritzová
- PK bude podporovat terénní a odlehčovací služby, aktuálně je v jednání spolupráce se společností
CLEMENTAS a se společností SENECURA na stavbu zařízení v Horaždovicích s kapacitou 120
lůžek (80 DZR a 40 Domov pro seniory), problémy existují při zařazení do základní sítě (finanční
nároky konzultujeme s MPSV), jednáme také s novým vedením VZP (Plzeňský a Jihočeský kraj) o
platbách pojišťovny za výkony, aktuálně řešíme vakcinaci obyvatelstva COVID, máme na
Tachovsku zřízeny mobilní vakcinační týmy pro očkování seniorů, ostatní můžeme připravit až
obdržíme jinou vakcínu než PFIZER (náročná manipulace), počítáme s pomocí praktiků,
poděkování patří hasičům, armádě, zdravotníkům i studentům
Němečková – v Plané existuje areál nemocnice Sv. Anny, kde máme vyškolený personál, nyní
využíváno jako následná péče – rehabilitace, nyní jsme na kapacitním stropu, tento objekt by šel
rozšířit jak pro následnou péči, tak pro odlehčovací služby, bylo by vhodné zadat studii
proveditelnosti o možném využití krajem, PK nyní opravil a otevírá nové výjezdové místo
záchranné služby, ovšem je v areálu soukromé které je nyní v konkurzu a PK nemá k přístupu žádné
věcné břemena, město Planá děkuje za dobrou spolupráci odboru zdravotnictví – pan Karásek
Kroc – bude PK pokračovat v podpoře malých ordinací (dotační tituly z minulých let)
Závěr
Paní hejtmanka Mauritzová poděkovala za setkání a stejně tak pan předseda Salvetr. Další setkání
naplánujeme podle potřeby.
Dodatek: pan předseda informoval přítomné o dopisu pana Kuby(předseda Asociace krajů) k řešení
kompenzačního bonusu a informaci městyse Klenčí o možném řešení odkupu budovy od ÚZSVM
Zapsal: Pavel Hruška

