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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 16. 4. 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, RSDr. Ing. Karel Kvit 
Omluven:  
Neomluven:  
 
Program 

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 9                 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 odstaveném autovraku 
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 požádal SVS o odstranění autovraku a vrak byl odvezen.  
 
Na posledním jednání ZMO P2 byla schválena rozpočtová položka na výdaje na 
právní služby spojené s podporou při odstraňování autovraků z komunikací MO P2-
Slovany.  
 

3. Ing. Rada seznámil členy KV s novými skutečnostmi ohledně rozmístění odpadových 
nádob na bio odpad. Vzhledem k aktivnímu připomínkování a monitorování situace 
členy KV a diskusí vedenou mezi předsedou KV a ředitelem společnosti Čistá Plzeň, 
panem Otakarem Horákem, došlo k rozhodnutí MMP k dodatečnému doplnění 240 l 
nádob na bioodpad na stanoviště tříděného odpadu. 
Více informací na stránkách https://odpady.plzen.eu . 
 

4. 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;  
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Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Na základě připomínek členů KV byla kritizována doprava a parkování osobních vozidel na 
území města Plzně. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata. 
 
 

E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 14. 5. 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 17. 4. 2018 

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
 

 


