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Zápis č. 01/18 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 
konaného dne  1. listopadu 2018 v 17:00 hod. na RADNICI 

 
Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 06.11.2018 

 
Přítomni: 13 členů zastupitelstva města dle prezenční listiny 

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ 
Miroslav Císař - ved. odboru TS 
Elen Hronešová - ved. KT odboru 
5 občanů  

 

Nepřítomni: Mgr. Filip Bejdák – člen zastupitelstva omluven 
 Norbert Tippelt st. – člen zastupitelstva omluven 

 

 
Program:                         materiál předkládá: 

- Zahájení. Kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a 
schválení způsobu hlasování 

 předsedající 

1. Určení ověřovatelů zápisu  předsedající 

2. Schválení programu jednání  předsedající 

3. Volba starosty, místostarosty/ů a ostatních členů rady  předsedající 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  starosta 

5. Projednání pověření k přijímání prohlášení o uzavření 

manželství 

 starosta 

6. Projednání návrhu OZV č. 2/2018 o místním poplatku za 

povolení k vjezdu 

 starosta 

- Diskuse – různé  
 

Před zahájením jednání předala tajemnice zvoleným zastupitelům, “Osvědčení o zvolení“ vydané 
registračním úřadem. 

 
 

Zahájení, kontrola přítomnosti nadpoloviční většiny členů a složení slibu 

 
Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta Ing. Jiří Hradecký. Přivítal přítomné a konstatoval, že podle 
presenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva z 15 členů a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Dále seznámil přítomné se zvolenými zastupiteli tak, jak byli zvoleni. Na začátku jednání museli zastupitelé 
složit slib. Slib skládá člen zastupitelstva po jeho přečtení, pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod jeho 
znění. Zastupitelé tedy přistupovali v abecedním pořadí před zastupitele a složili slib. Poté dosavadní 
starosta města jako předsedající zkonstatoval, že všichni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený 
slib a mohou se ujmout svého mandátu.  
 

Hlasováním (viz usnesení) vzalo zastupitelstvo města složení slibu na vědomí. 
 

 
  

Schválení způsobu hlasování 
 

Předsedající Ing. Jiří Hradecký nechal hlasovat o způsobu hlasování. Jednomyslně byl schválen veřejný 

způsob hlasování.  
 

Schválení programu jednání: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
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odkaz na usnesení č.: 

1. Navržení a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  
 

Předsedající požádal o předkládání návrhů na ověřovatele zápisu. Navrhnul pana Petra Hřebačku a pana 
Ivo Boleslavského. Hlasováním byl návrh schválen. Zápisem byla pověřena tajemnice Bc. Marcela 
Vojtěchová. 
 

Schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
 

 
 

odkaz na usnesení č.: 
2. Schválení (doplnění) programu jednání zastupitelstva

 
 

 

Předsedající seznámil přítomné s programem. Nikdo nepodal návrh na doplnění programu. Program 
jednání byl bez diskuse schválen. 
 

Schválení programu jednání: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 
 
Stanovení počtu členů rady, uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města 

 

V souladu se zákonem o obcích předsedající navrhl schválit složení rady města z pěti členů zastupitelstva 
města. 
Zastupitelstvo města předložený návrh bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Dále předsedající navrhl schválit počet místostarostů, a to dva místostarostové. 
I tento návrh zastupitelstvo města bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Předsedající navrhl schválit funkci starosty jako uvolněný funkcionář. 
Návrh zastupitelstvo města bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

Dále předsedající navrhl schválit funkce místostarostů jako neuvolněné. 
Také tento návrh zastupitelstvo města bez diskuse schválilo. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 
3. Volba starosty, místostarostů, ostatních členů rady města  

 

Předsedající, Ing. Hradecký, požádal o návrhy na funkci starosty města. Pan Petr Hřebačka navrhl Ing. 
Jiřího Hradeckého. Jiný návrh nebyl předložen. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo do funkce starosty města Ing. Jiřího Hradeckého. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Zvolený starosta poděkoval za vyjádřenou důvěru a přešel k dalšímu bodu jednání, a to k volbě 
místostarostů. Starosta požádal o návrhy na funkci 1. místostarosty a zároveň podal návrh zvolit do funkce 
1. místostarosty pana Petra Hřebačku. Jiný návrh nebyl předložen. 
Hlasováním byl do funkce 1. místostarosty zvolen pan Petr Hřebačka. 
 

Hlasováním (viz usnesen) byl tento návrh schválen. 
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Starosta požádal o návrhy na funkci 2. místostarosty. Pan Petr Hřebačka podal návrh zvolit do funkce 2. 
místostarosty Ing. Pavla Kouta.  
Hlasováním byl do funkce 2. místostarosty zvolen Ing. Pavel Kout. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Po volbě místostarostů požádal starosta o návrhy na zbývající dva členy rady města. Hlasování proběhlo 
jednotlivě. Pan Jiří Vorel navrhnul Ivo Boleslavského a pan Ing. Jan Vojtěch navrhnul pana Norberta 
Tippelta ml.  
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce člena rady pana Norberta Tippelta ml.  
Hlasováním      PRO 2 (Ing. Jan Vojtěch, Filip Duda)    PROTI  0      ZDRŽEL SE  11   nebyl návrh přijat. 
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce člena rady města pana Ivo Boleslavského. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena rady města pana Ivo Boleslavského. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Starosta požádal o návrhy na dalšího (pátého) člena rady města. Pan Petr Hřebačka podal návrh pro 
zvolení pana Martina Košťála. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za člena rady města pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl i tento návrh schválen. 
 

 
 
 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů výborů 

Starosta města navrhnul zřídit finanční a kontrolní výbor s tím, že každý výbor bude tříčlenný. 
Zastupitelstvo města hlasováním zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž oba výbory budou 

tříčlenné. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh jednomyslně schválen. 
 

Jako další v programu ustavujícího zasedání byla volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru, 
které musí být zřízeny ze zákona o obcích. Na základě dohody byl navržen za předsedu finančního výboru 
pan Norbert Tippelt ml. a za členy pan Mgr. Filip Bejdák a pan Filip Duda. 
Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za předsedu finančního výboru pana Norberta Tippelta ml. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Zastupitelstvo města hlasováním zvolilo za členy finančního výboru pana Mgr. Filipa Bejdáka a pana 

Filipa Dudu. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

Dále požádal starosta města o předložení návrhů na předsedu a členy kontrolního výboru.  
Zastupitelstvo města hlasováním schválilo za předsedu kontrolního výboru pana Norberta Tippelta st. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Ing. Jan Vojtěch navrhnul za člena paní Věru Válovou. Pan Vorel navrhnul pana Ivo Boleslavského a pan 
Filip Duda navrhnul pana Martina Košťála. 

 

Zastupitelstvo města hlasováním schválilo za člena kontrolního výboru pana Ivo Boleslavského 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

Zastupitelstvo města hlasováním schválilo za členy kontrolního výboru pana Martina Košťála. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl návrh schválen. 
 

O navržené paní Věře Válové se již nehlasovalo. 
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odkaz na usnesení č.: 

5. Projednání pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství  

Starostové a místostarostové obcí jsou ze zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněni k uzavírání manželství. Další členové zastupitelstva města musí být 
k tomuto pověřeni. Z důvodu možnosti nepřítomnosti starosty či místostarostů je vhodné pověřit další 
členy zastupitelstva. 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně po projednání pověřilo k přijímání prohlášení o uzavření manželství 
tyto členy zastupitelstva města: Věru Válovou, Petra Janovce, Norberta Tippelta ml., Martina Košťála a Ivo 
Boleslavského.  
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh jednomyslně schválen. 
 

 
 
 

odkaz na usnesení č.: 

6. Projednání návrhu OZV č. 2/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu  

V loňském roce došlo ke změně zákona o místních poplatcích, mimo jiné ve zvýšení maximální sazby 
místního poplatku za povolení k vjezdu z 20 Kč na 200 Kč za vozidlo a den. Proto je tu návrh na zvýšení 
tohoto poplatku na jeden den a také návrh na zavedení paušálního poplatku u povolení na jeden rok pro 
žadatele o povolení, kteří zde nebydlí, nepracují tu, nevlastní nemovitost a nejsou osoby blízké těchto 
osob. V praxi se setkáváme s žadateli o povolenku, kteří dle stávající OZV na ni nemají nárok a nemohou 
do města vjet. Nechtějí pochopit, že do centra mohou pouze pěšky. Mohou si zakoupit povolenku na 1 
den, což jim nevyhovuje. Jsou to např. vlastníci objektů či bytů mimo vybrané místo, které je označeno 
dopravní značkou, dále lidé, kteří sem jezdí do bazénu, do kina a další. Vyhlášku je třeba schválit tak, aby 
mohla vejít v účinnost 01.01.2019. Uvažuje se o zakoupení automatů na vydávání povolení a jejich 
umístění při vjezdu do centra (u garáží SLL a u centrálního parkoviště). Částky na zakoupení automatů 
zařadíme do návrhu rozpočtu na rok 2019.  
Diskuse k tomuto bodu: 

Pan Janovec se zeptal na techniku vybírání ze strany města, dokud nebudou automaty. Starosta 
odpověděl, že tak, jak to probíhá dnes, zakoupením povolenky na městském úřadě. Dále se pan Janovec 
zeptal na vyškrtnutí článku v OZV ohledně pacientů. Tajemnice uvedla, že došlo ke změně v legislativě, kde 
ubytovaní, tzn. i pacienti jsou nově dopravní obsluha. Dle starosty vyhláška není náš výmysl, ale ČILZ chce, 
abychom omezili dopravu. Dle pana Janovce to např. ve Františkových Lázních funguje bez problému. Dále 
řekl, že otázkou je, zda byl řešený rozsah v příloze. Zda si jej můžeme upravit. Dle starosty je to oprávnění 
vjet za dopravní značky, které jsou u Omnie, u odbočky k Vesně, u Lesního domu a na Duncanu, tj. do 
centra města. Dle pana Janovce to Františkovy Lázně mají pouze v centru lázní a kolem město to nemá.  
Proto se zeptal, zdali tento navržený rozsah je adekvátní. V případě zakoupení dvou automatů, co další 
vjezdy. Podle starosty je jasně napsáno, že tam bez povolení vjet nelze, tak ho bude řešit městská policie. 
Pan Janovec navrhnul rozsah zmenšit a omezit průjezd jen přes náměstí. Starosta na to řekl, že když sem 
ten dotyčný zajede, tak kde se otočí. Dle tajemnice lze zmenšit rozsah, ale je to určitý legislativní proces. 
Takto je to i ve stávající vyhlášce. Řešení je, až budou umístěné automaty, dát k dopravnímu značení u 
vjezdů, kde automaty nebudou, informativní tabule, kde lze povolenku získat. Dle starosty se mění sazba, 
ale rozsah je stejný jako ve stávající vyhlášce. Podle Ing. Kouta jde o to, umožnit lidem legální vstup. Kdo 
to bude chtít dodržovat, tak to dodrží, a těm ostatním to bude jedno. Ing. Jan Vojtěch se zeptal, když si 
povolenku koupí, tak se předpokládá, že někde zaparkuje. Starosta řekl, že zakoupením oprávnění ke 
vjezdu nemá zaplacené parkování. Může parkovat na místě k tomu určených. Starosta informoval, že 
město získalo dotaci ve výši 2.100.000 Kč a bude příští rok budovat parkoviště u Quisisany pro 21 
parkovacích míst. Pan Tippelt ml. se zeptal na finanční náročnost automatů a kolik je prodáno 
jednorázových povolenek za letošní rok. Tajemnice uvedla, že požádala o cenovou nabídku, kterou 
připravuje do návrhu rozpočtu na rok 2019, ale zatím ji nemá. Kolik je prodaných povolenek v tuto chvíli 
neví, ale zjistí do příště. 
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Zastupitelstvo města po projednání schválilo vydání Obecně závazně vyhlášky města Janské Lázně č. 
2/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města s 
účinností od 1. ledna 2019. 
 

Hlasováním (viz usnesení) byl tento návrh schválen. 
 

 
 
 
 
DISKUSE - různé: 

 

• Pan Vorel se zeptal, kdy bude nový traktor pro TS. Ved. odboru TS odpověděl, že do 14 dnů.  

• Pan Košťál se zeptal na rozpočet na rok 2018. Starosta sdělil, že k návrhu rozpočtu bude pracovní jednání 
zastupitelstva a měl by se schvalovat 17.12.2018. 

 
 
 

Starosta města na závěr poděkoval přítomným za účast a pozval všechny na příští zasedání, které proběhne 
17.12.2018 od 17 hodin. 
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 

 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 

starosta 
 
 
 

Petr Hřebačka  Ivo Boleslavský 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně 01/18 ze dne 01.11.2018 

 
 

   Usnesení č. Z 01/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   bere na vědomí 

   podle § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení slibu členů 
Zastupitelstva města Janské Lázně.                                                  

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 02/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   stanoví 

   podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, složení rady 
města z pěti členů zastupitelstva města.                                                  

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 03/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   schvaluje 

   podle § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet 
místostarostů 2.                                                  

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 04/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   určuje 

   podle § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, funkci 
starosty města jako uvolněného funkcionáře.                                            

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 05/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   určuje 

   podle § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, funkce 
místostarostů jako neuvolněné funkcionáře.                                                  

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva města  
01.11.2018                   

strana 7 (celkem 10) 
Přílohy 0 

 

7 / 10 

 
 
 

   Usnesení č. Z 06/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce uvolněného starosty města pana Ing. Jiřího Hradeckého. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Hradecký 

1 
 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 07/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce neuvolněného 1. místostarosty města pana Petra Hřebačku. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Hřebačka 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 08/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce neuvolněného 2. místostarosty města pana Ing. Pavla Kouta. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Kout 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 09/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  
předpisů, do funkce člena rady města pana Ivo Boleslavského. 

   Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Boleslavský, 

p.Tippelt ml. 

2 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 10/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce člena rady města pana Martina Košťála. 

   Hlasování: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
Ing.Jan Vojtěch, 
p.Košťál, 
p.Tippelt ml. 

3 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 11/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   zřizuje 

   v souladu s § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro 
volební období 2018-2022 tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 12/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce předsedy finančního výboru pana Norbert Tippelt ml. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Tippelt ml. 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 13/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za členy 
finančního výboru Mgr. Filipa Bejdáka a Filipa Dudu. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Filip Duda 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 14/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce předsedy kontrolního výboru pana Norberta Tippelta st. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 15/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 
kontrolního výboru pana Ivo Boleslavského. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Boleslavský 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 16/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   volí 

   v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za člena 
kontrolního výboru pana Martina Košťála. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Košťál 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. Z 17/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   pověřuje 

   s odkazem na ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství tyto členy zastupitelstva města: Věru Válovou, Petra Janovce, Norberta Tippelta ml., Martina 
Košťála a Ivo Boleslavského. 

   Hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. Z 18/01/18 

   Zastupitelstvo města Janské Lázně 
   vydává 

   s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 2/2018 o místním poplatku za povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města s účinností od 1. ledna 2019. 

   Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
p.Duda 

1 

         Termín: 01.11.2018 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

Ing. Jiří Hradecký 

starosta 
 
 
 

Petr Hřebačka  Ivo Boleslavský 

ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 
 


