Pokaèování ze strany 3
do „Pøílohy rozpoètového výhledu - soupisu
pøipravovaných akcí“ a souèasnì dodal, že
bude vyžadovat øádnou PD. Po pøedložení
znìní konktrétního usnesení návrhovou
komisí, ZM schválilo zaøazení opravy místní
komunikace v k.ú. Semošice è.p. 1166 (ve
vlastnictví ÈR) do Pøílohy rozpoètového
výhledu - Soupis pøipravovaných investièních
akcí (14-14-0-0).
Mgr. Tomášková vznesla obavy z rostoucího
nebezpeèí napadání starších obèanù a malých
dìtí partou výrostkù. To se odehrává zejména
v Zámeckém parku, ulici 5.kvìtna nebo pøed
budovou ZUŠ v Sadech Petra Bezruèe.
Napadení si stìžují ve škole, ale nejdou ani na
Policii ÈR ani na MìÚ. Další dotaz
Mgr. Tomáškové smìøoval na plnìní
Koordinaèní dohody s Policií ÈR a její
vyhodnocení. Starosta sdìlil, že vyhodnocení
mùže pøedložit paní Tomáškové k nahlédnutí,
pokud má zájem.
Paní Pytelková vznesla dotaz na nákladovost
Zpravodaje. Mgr Thomayer pøíslíbil pøedložit
vyúètování nákladovosti Zpravodaje za rok
2009 do kvìtnového vydání.
Kráceno: tajemník MìÚ

SLOVO STAROSTY
Pokaèování ze strany 1
Následující øadky(psáno kurzívou) budu
struèným opisem úøedního záznamu
Obvodního oddìlení Policie Èeské republiky
k výše uvedenému :
Dne 1.4.2010 byly vedoucím OOP ÈR
Horšovský Týn postupnì provìøovány
informace poskytnuté zastupitelkou mìsta
p.Tomáškovou,které se mìly týkat závažné
kriminality,páchané na území mìsta Horšovský
Týn, tak jak jsou popsány v èlánku
Domažlického deníku ze dne 31.3.2010. Lístek
se tøemi jmény(osoby,které mají informaci
k páchané trestné èinnosti) byl pøedán paní
Tomáškovou jako podklady po jednání
v kanceláøi starosty mìsta téhož dne :
1.
Již v øíjnu 2009 oznámila jistá
paní(nebudu jmenovat) na OOP H.Týn,že její
syn byl slovnì napaden nìkolika dalšími
dìtmi.Policie ÈR obratem zjistila nezletilé
dìti,které pokøikovaly na nezletiletého
poškozeného.Skutek byl kvalifikován jako
pøestupek proti obèanskému soužití.V rámci
šetøení ,ke kterému byli pøizváni i pracovníci
MìÚ H.Týn-OSPOD a bylo zjištìno,že si
podezøelí nezletilcio poškozeného otírali
zablácené boty a mìli jej kopat i do
nohy.Oznamovatelka byla ihned písemnou
cestou vyrozumìna.Podezøelí nezletilci
pocházejí z problémové rodiny,která je
v souèasné dobì øešena kompetentními
orgány mìsta.
2.
Druhá osoba prohlásila, že
se doslechl, že došlo k nìjaké krádeži v domì
s peèovatelskou službou.Tento pøípad je
evidován na OOP H.Týn v èervnu 2009,kdy
oznamovatelka postrádala penìženku s 200
kè.Za pøítomnosti hlídky PÈR byla penìženka
nalezena v kuchyni na stole a nepodaøilo se
prokázat,že by peníze odcizila konkrétní osoba
a sama oznamovatelka již nechtìla ,aby policie
vìc dále øešila. Dále tato druhá osoba oznámila
zneèištìní zvonice na
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

námìstí Republiky nìjakým nápisem.Bylo
provedeno šetøení,vìc je evidována jako
pøestupek,škoda nebyla zpùsobená,nebo• nápis
zpùsobený listy pampelišky zcela
zmizel,pachatel nebyl zjištìn. Dále tato osoba
uvedla nedávné výtržnosti,kdy došlo
k prohození popelnice do výlohy kavárny na
námìstí Republiky a pøevrácení trabanta na
parkovišti u obchodního domu. K tomuto VO
OOP H.Týn uvádí,že zde jsou pachatelé tìchto
skutkù zjištìni a nejedná se o dìti ani mládež.
Tato druhá osoba dále uvádí obecnì,že mu vadí
neslušné chování dìtí a mládeže a nìkterých
dospìlých,kteøí tak nedávají dobrý pøíklad
dìtem, dále, že diskutoval s p. Tomáškovou
o drogové problematice.Zde se mu hned dostalo
ze strany vedoucího OOP informace, že této
problematice je vìnována velká pozornost,když
jsou urèité lokality nepravidelnì
kontrolovány,naposledy dne 23.3.2010 to byly
všechny bary,herny a restaurace,vèetnì
zámeckého parku a bylo tak zkontrolováno 77
lidí.U tøech dospìlých lidí bylo zjištìno malé
množství návykové látky a hned bylo zahájeno
pøestupkové øízení. Dále tato osoba se
doslechla o nìjaké koulovaèce u "hudebky".
Šetøením Policie ÈR bylo zjištìno, že tato vìè
podle vyjádøeníp. Paterové, øeditelky speciální
a odborné školy
H. Týn, vyøešila škola sama
po vlastní linii, nebo• šlo o bagatelní vìc. Na
závìr tato osoba uvedla, že sleduje dìní v obci,
pracuje s mladými lidmi a oceòuje pøístup
policie. Vedoucí OOP pøedal této osobì tel.
kontakt.
3. Tøetí osobou je paní, která letos v lednu byla
s vnuèkou sáòkovat v zámeckém parku. Dvì
malé Rómské dìti zaèaly pokøikovat, aby jim
uvolnily kopec, že je jejich. Paní samozdøejmì
jim nevyhovìla a tak tyto dìti jí zaèaly sprostì
nadávat. Paní utrhla proutek z keøe a zahrozila,
že je s ním pøetáhne. Obì Rómské dìti zaèaly
utíkat pryè, tak se otoèila k nim zády a jedno
z tìchto dìtí po ní ještì hodilo koulí a pak už
utekly. Paní tuto vìc nenahlásila Policii ÈR,
nebo• tyto dìti zná a usoudila, že s takovou
bagatelní vìcí není nutné zatìžovat policii.
O celé záležitosti mluvila s paní Tomáškovou,
která se jí na to ptala a i té sdìlila, že není vùbec
nutné, aby toto øešila Policie ÈR, ale spíše škola
a rodièe. To je vše, co k tétoo vìci uvedla,
vyvrátila jakékoliv pøepadení, krádež, loupež
a vydírání.
Ze strany vedení mìsta,konkrétnì pana starosty
Ing.Josefa Holeèka bylo samostatnì po vlastní
linii šetøeno v domì s peèovatelskou službou
k možným pøepadením,loupežím,nebo
vydíráním,krádežím náušnic,šikanì
a podob.Výsledek šetøení pøedá starosta mìsta
písemnì vedení OOP ÈR H.Týn
.
Toto šetøení probìhlo 31.3.2010,kdy obì
peèovatelky osobnì navštívily všechny
obyvatele DPS, s každým pohovoøily
a zjistily,že se nikdo z klientù nesetkal s výše
uvedenými jevy , což všichni stvrdili svými
podpisy.
Dále je v úøedním záznamu vedoucím OOP ÈR
H.Týn uvedeno šetøení v ZŠ Horšovský
Týn,konkrétnì u p.Mgr.Thomayera,jenž je
v èlánku Domažlického deníku také zmínìn.
Pan Thomayer zásadnì nesouhlasí s obsahem
èlánku tak,jak je napsán,nebo• dle jeho mínìní
ve mìstì nedochází k tak závažné
kriminalitì,jak je popsána v novinách. Dále
uvedl, že se do debaty zapojil,ale vyjádøil
se jinak, nežli je uvedeno v novinách.
***

KVÌTEN 2010

Kvalifikovaným prošetøením informací, které
pøednesla p. Jana Tomášková nebylo zjištìno,
že by na území mìsta Horšovský Týn
docházelo k páchání závažné kriminality, tak
jak je popsána v èlánku Domažlického deníku
ze dne 31. 3. 2010. Obèané se v žádném
pøípadì nebojí jakoukoliv vìc oznámit na Policii
Èeské republiky. V nìkterých pøípadech se
jedná o tak bagatelní pøípady, že obèané
považují vìc za vyøízenou tím, že toto jednání
dìtí oznámí pøímo nìjaké instituci, která
pracuje s mládeží (škola, OSPOD, odbor
sociálních vìcí, MìÚ) nebo si tohoto jednání
proste nevšímají, aè je pohoršuje. Pøípady, na
které bylo upozornìno byly v naprosté vìtšinì
oznámeny na Policii ÈR a tato se jimi zabývá.
Právní kvalifikace skutkù byla vždy v rovinì
pøestupkù. V pøípadì, že byl zjištìn nezletilec
jako pachatel, byly do problému okamžitì
zainteresovány pøíslušné odbory MìÚ
Horšovský Týn.
Na závìr, skoro bych øekl, že už není co dodat,
ale napadlo mì, jak je tìžké a pracné vyvrátit
pár øádkù nebo vyøèených slov, které jsou
polopravdou èi nepravdou. Nelituji však èasu
stráveného nad tìmito øádky, vìøím, že tento
èlánek uvede na pravou míru, jak je to
s bezpeènostní situací v našem mìstì.
V pøíštím èísle zveøejním vyhodnocení projektu
Koordinaèní dohody o vzájemné spolupráci
mezi Policií Èeské republiky a mìstem
Horšovský Týn.

Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta

MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE
Místní poplatek za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
V prùbìhu mìsíce dubna a kvìtna 2010
budou vhozeny do poštovních schránek obálky
se složenkami nebo samostatné složenky na
výše uvedený místní poplatek.
Pro rok 2010 je v platnosti Obecnì závazná
vyhláška Mìsta Horšovský Týn è. 1/2009
doplnìná o vyhlášku è. 2/2009 platnou od
1. 1. 2010. (platné OZV vyhlášky naleznete
také na internetových stránkách Mìstského
úøadu Horšovský Týn www.horsovskytyn.cz)
Sazba pro rok 2010 èiní 456,— Kè na osobu.
Pomìrná èást na mìsíc èíní 38,— Kè.
Rozhodným dnem pro výpoèet je poslední den
v mìsíci.Složenky jsou tištìné a datum
splatnosti je uveden v samostatném políèku
vpravo dole pod adresou poplatníka.
Nedopatøením pøi tisku na nìkterých
složenkách toto datum není uvedeno. Na
složenkách je uveden datum splatnosti
28. 6. 2010 z dùvodu, že na úèet mìsta musí
být èástka pøipsána do 30. 6. 2010 a nìkteré
banky mají na pøevod penez až 2 pracovní dny.
Poplatek má splatnost do 30. 6. 2010
Poplatek mùžete uhradit pøiloženou složenkou,
pøevodem na úèet èíslo 1003043019/5500 var.
symbol 480000.....(variabilní symbol doplòte
ze složenky), nebo v hotovosti na pokladnì MÚ
v Horšovském Týnì (Pokladní hodiny: PO a ST
7.30 - 11.30 hod 12.00 - 16.30 hod, ÚT a ÈT
7.30 - 11.30 hod ).
***
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