3. Organizační struktura
Orgány města jsou:
Zastupitelstvo města Starého Plzence ve složení:
Mgr. Marcela Bardounová, Mgr. Denisa Brejchová, Ing. arch. Pavla Burešová, Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna
Císařová, Bc. Vlasta Doláková, Ing. Pavel Hrouda, Ing. Jan Eret, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Bc. Jaroslava
Lencová, DiS., Ing. Jan Meduna (do 8. 11. 2017), Ing. Stanislav Nesnídal, Vladimír Ouhrabka,
Mgr. Bc. Hana Stýblová, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová, Bc. Václav Vajshajtl a Jaromíra Zikmundová
Rada města Starého Plzence ve složení:
starostka Bc. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl
členové rady Mgr. Marcela Bardounová, Ing. Pavel Hrouda a Ing. Hana Sobotová
Starostka města: Bc. Vlasta Doláková,
Městský úřad Starý Plzenec tvořený starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci města
zařazenými do městského úřadu.
Organizační struktura městského úřadu:
starostka: Bc. Vlasta Doláková
místostarosta: Bc. Václav Vajshajtl
tajemník městského úřadu: Ing. Radek Hroch
odbor finanční a majetkoprávní:
Filip Coufal – vedoucí odboru - správce rozpočtu
Anna Kladnická – finanční účetní
Martina Houdková – mzdová účetní, platební styk, správa hřbitova, pronájmy majetku
Iveta Fajtová – evidence a převody nemovitostí
Marika Halaganová – pokladní, fakturace, evidence a inventarizace majetku
odbor sociální a správní:
Bc. Alena Kůsová – vedoucí odboru, sociální pracovník, ověřování podpisů a listin, Czech POINT,
pečovatelská služba
Vlasta Huclová – matrika - svatby, evidence obyvatel, Czech POINT
Mgr. Martina Brejníková – právnička úřadu, předsedkyně přestupkové komise, správa místních poplatků,
vymáhání pohledávek
Ing. Štěpánka Potůčková, DiS. – podatelna, sekretariát starostky
Martina Baxová – pečovatelka
odbor výstavby:
Ing. Josef Koželuh – vedoucí odboru, územní plánování, správa místních komunikací v samostatné
působnosti
Libuše Hosnedlová – územní a stavební řízení pro část Starý Plzenec a obec Losiná
Marie Šulová – územní a stavební řízení pro část Sedlec a obce Nezbavětice a Šťáhlavy, agenda silničního
správního úřadu
Renata Lukuczová – územní a stavební řízení pro obce Chválenice, Letkov, Lhůta, Mokrouše, Netunice,
Nezvěstice a Tymákov, agenda vodoprávního úřadu, ochrana ZPF

odbor životního prostředí:
Helena Šašková – čistota a pořádek na veřejných prostranstvích, údržba zeleně, ochrana přírody a krajiny,
odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, veřejné osvětlení, rybářské lístky
odbor Správa městských lesů:
Stanislav Hrachovec – lesní, odborný lesní hospodář
odbor hospodářský a investiční:
Ing. Ivo Rada – vedoucí odboru, investiční technik a správa technické infrastruktury
Jan Král – správa a údržba majetku města, tepelné hospodářství
Bc. Václav Podroužek – administrace webových stránek, veřejné zakázky, správce IT
Irena Pávová – uklízečka
oddělení údržby města (zajišťuje úklid, údržbu a opravy místních komunikací a úklid hřbitova,
veřejných prostranství a veřejné zeleně. Sídlí v Kollárově ulici):
Luboš Lenc – vedoucí oddělení,
Zdeněk Bůžek, Václav Fišer, Josef Honzík, Petr Kepka, Václav Němeček, Tomáš Pelikán,
Jan Vyskočil – dělníci

Organizační složky města:
1) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec
2) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Sedlec
(jednotky provádí požární zásahy a záchranné práce při zdolávání požárů, při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech zejména na území města a podle požárního poplachového plánu kraje
i na území jiných obcí. Sídlí v hasičských zbrojnicích ve Smetanově ulici čp. 1116 (JSDH Starý Plzenec)
a v Sedlci čp. 239 (JSDH Sedlec).
3) K-Centrum, městská knihovna (poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a zajišťuje kulturní,
výchovnou a vzdělávací činnost ve městě a provoz kulturních památek města. Sídlí v budově MěÚ
ve Smetanově ulici čp. 932):
Eva Vlachová – vedoucí org. složky
Mgr. Milena Benediktová – knihovnice
Bc. Jan Benedikt – Centrum služeb pro turisty
Bc. Monika Onderková – Centrum služeb pro turisty

