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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 12. 3. 2018 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Ing. Radmila Čechová, p. Ladislav Uhrin,       
Ing. Jindřich Blažek, Ing. Karel Hrubý, p. Libuše Králová, MUDr. Martin Chomát,             
Bc. Miloslav Apolín 
Omluven: RSDr. Ing. Karel Kvit 
Neomluven:  
 
Program 

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 16. 1. 2018 do 12. 3. 2018 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 8                 Proti: 0                          Zdržel se: 0  
 
 
B) Projednávané záležitosti 

 
1. Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. Předseda Kontrolního výboru ZMO P2-Slovany informoval o jednání mezi SVSMP    
a jednotlivými MO. SVSMP informovala, že z některých MO není možné získat údaje 
identifikující majitele odstaveného autovraku. Pracovníci MO, kteří mají informace 
k dispozici se obávají, že předáním citlivých údajů na SVSMP poruší zákon o ochraně 
osobních údajů. Obvodní oddělení MP P2-Slovany má zpracován detailní přehled 
odstavených autovraků, Ing. Rada jej předal SVSMP. Mgr. Šnejder /SVSMP/ zváží 
vytvoření celoměstského registru autovraků a možnost nahlížení určené osoby UMO, 
za účelem zjišťování aktuálního stavu nakládání s autovraky. 
Na minulém KV p. Králová upozornila na odstavený autovrak před lávkou u řeky 
mezi Koterovem a Božkovem. Šetřením bylo zjištěno, že vrak stojí na soukromém 
pozemku, OŽP oslovil vlastníka pozemku se žádostí o odstranění. Majitel pozemku 
může požádat SVS o odstranění autovraku. 
 

3.  Ing. Rada seznámil členy KV se schválenou vyhláškou o odpadech. Čistá Plzeň 
v současné době nerozmisťuje hnědé nádoby na bio odpad na celém území MP.  

 
Plzeň je rozdělena na tzv. červenou oblast a zelenou oblast. Svoz bio odpadu bude 
v zelené oblasti zajištěn přistavováním velkokapacitních kontejnerů na stanoviště 
v určených termínech. V této oblasti se již nebudou umisťovat hnědé nádoby. 
Již v současné době se objevuje nepořádek v místech, kde dříve bývaly umístěny 
hnědé nádoby na bio odpad. 
Členové KV se dohodli, že se zaměří na kontrolu nově zavedeného systému svozu 
bioodpadu. 
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Harmonogram svozů biologických odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů je 
v příloze tohoto zápisu. 
 

4. Předseda KV informoval členy KV o zahájení prací na NGP, kde budou v rámci 
revitalizace pokáceny staré stromy a postupně budou nahrazeny novými. 
 

5. Ing. Rada předložil členům KV k projednání materiál „Splněná a prodlužovaná 
usnesení ZMO P2 od 16. 1. 2018 do 12. 3. 2018“ 
 
K tomuto bodu bylo hlasováno takto: 
 
Pro: 8                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

6. Nové a trvalé úkoly 
- Kontrola jarního úklidu; 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola stanovišť nádob na separovaný odpad, zejména úklid v okolí nádob; 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola přistavování velkokapacitních kontejnerů;  
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Projednat s OŽP možnosti informování občanů ohledně absence kontejneru na BIO 
odpad, aby nedocházelo ke shromažďování odpadu na komunikacích; 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 16.4.2018 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nejsou. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata. 
 
 

E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 16. 4. 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 13. 3. 2018 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
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