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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 19. 6. 2019 

 
Přítomní členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin,  RSDr. Ing. Karel Kvit, 
Ing. Miroslav Matějka, Bc. Filip Sequens, MUDr. Martin Chomát, Mgr. et Mgr. Karel Duda 
Omluven: p. Martin Složil, Ing. Michal Statevský 
Neomluven:  - 
Host: - 
 
A) Program 

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

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 7                 Proti: 0                          Zdržel se: 0  
 
B) Projednávané  záležitosti 

 
1. Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. Plnění úkolů z minulého KV: 
- Proběhla kontrola úklidu komunikací a chodníků; kontrola údržby zeleně ve 

vegetačním období , kontrola pískovišť a hracích prvků, kontrola parkování autovraků, 
byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 23/19 / předložil Ing. Sokol / - kontrola provádění blokového čištění místních 
komunikací – zjištěna vozidla parkující v zákazu zastavení, řešeno ve spolupráci 
s MP;  sekání travnatých ploch – bez závad; 

• Zápis č. 24/19 / předložil p. Složil / v ulici Plzeňská cesta u čp.55 stojí zaparkované 
autovraky –oznámeno odboru SSD, řízení o odstranění probíhá; při kontrole dětských 
hřišť v lokalitách Lobezská – Parlament a Zelenohorská – Plzeňská cesta nebyly 
zjištěny závady; 

• Zápis č. 25/19 / předložil Ing. Matějka /kontrola pískoviště a hracích prvků ve VNB 
Slovanská-Částkova bez závad;  

• Zápis č. 26/19 / předložil RSDr. Ing. Kvit/ kontrola pískoviště a hracích prvků 
v lokalitě VNB Brojova – Francouzská – nebyly shledány závady; 

• Zápis č. 27/19 / předložil Bc. Sequens / kontrola údržby zeleně a seče trávníků – bez 
zjištěných nedostatků; kontrola odstavených autovraků – vozidlo Renault Clio 
v lokalitě Čapkova náměstí - oznámeno odboru SSD; kontrola pořádku v okolí 
stanovišť na KO – u domu Kyjevská 113 je častý nepořádek u kontejnerů – předáno na 
OŽP; 
 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

- Ing. Sokol informoval členy KV o zprávě vedoucí OŽP Ing. Klečkové ohledně 
možnosti čerpání povrchové vody za účelem zalévání zeleně v MO.  
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C) Nové a trvalé úkoly 
 

- Kontrola údržby zeleně /seče trávníků/. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

- Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 
 

- Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 
velkokapacitních kontejnerů. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

- Kontrola pískovišť a hracích prvků na dětských hřištích a ve vnitroblocích. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 

D) Připomínky a náměty 
Místopředseda KV Bc. Sequens upozornil na usychající stromy: 
- Křižovatka ulic Božkovská a Plzenecká 
- Strom Olgy Havlové; 
Záležitost projedná předseda KV Ing. Sokol MBA s vedoucí OŽP. 

 
 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 
 
 

F)  Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 18. 9. 2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
 V Plzni dne  20. 6. 2019                                                                                                        
 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                              
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV                                                                                        


