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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 18. 9. 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, 
p. Martin Složil 
Omluven: 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: 8                 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, pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, kontrola údržby 
zeleně ve vegetačním období, kontrola pískovišť a hracích prvků, výskyt autovraků;  

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 
• Zápis č. 28/19 / předložil RSDr. Ing. Kvit / - zjištěno odstavené vozidlo Renault 

v lokalitě Božkovská 3. Předáno k řešení na odbor SSD; 
• Zápis č. 29/19 / předložil Ing. Sokol / zjištěna dlouhodobě odstavená vozidla; Ford 

Escort zaparkovaný v lokalitě Květná 65; Ford Fiesta v lokalitě Květná 61. Předáno 
k řešení na odbor SSD; 

• Zápis č. 30/19 / předložil Ing. Sokol /kontrola mimořádných úklidů vnitrobloků; 
nebyly shledány závady; 

• Zápis č. 31/19 / předložil Ing. Sokol / kontrola pořádku na základě podnětů z aplikace 
„Plznito“; elektroodpad před domem Houškova 30 – bylo odstraněno; Plovárna, 
dřevěné prvky u cyklistické stezky-nepořádek se vyskytuje opakovaně, prováděny 
pravidelné úklidy; 

• Zápis č. 32/19 / předložil Ing. Sokol / kontrola úklidu místních komunikací – lokalita 
Lobezská a VNB Brojova x Francouzská – nebyly shledány závady; 

• Zápis č. 33/19 /předložil p. Uhrin / kontrola úklidu v okolí kontejnerů na separovaný 
odpad - nebyly zjištěny závady; byla zjištěna dlouhodobě odstavená vozidla v těchto 
lokalitách – Částkova 37, Koterovská 118, Rychtaříkova 20, Šeříkova 16 a 38, 
Slovanská 195 – předáno k řešení na odbor SSD; 
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• Zápis č. 34/19 / předložil Ing. Matějka / - kontrola pískoviště a dětského hřiště a 
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská x Částkova za jídelnou U Koně - nebyly 
shledány závady. 
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

3. Ing. Sokol informoval členy KV o vývoji situace ohledně odstraňování autovraků 
z místních komunikací. Definice vraku vychází ze Zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích takto: silniční vozidlo, které je pro závady v technickém 

stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení 

způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí 

mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. 

 

4. Ing. Sokol se zabýval podnětem Bc.Sequense upozorňujícím na usychající či již suché 
stromy – buky Olgy a Václava Havlových jsou pravidelně zalévány, byl proveden 
zdravotní řez; na uschlé stromy na rohu ulic Božkovská x Plzenecká již bylo vydáno 
rozhodnutí o povolení kácení, to bylo provedeno. Proběhne náhradní výsadba stromů 
v ulicích Plzenecká, Krejčíkova, Zahradní. 
 

5. Při přípravě kontroly heren v obvodu MO P2-Slovany předseda KV zjistil skutečnosti 
související se změnou legislativy, které mění postup vykonávání kontroly na místě. 
Uvnitř heren provádí kontrolu Celní správa, obec kontroluje zevně, viz metodický 
pokyn MF „Pasivní výkon dozoru zajišťovaný obcemi“ (rozdán členům KV) 
s doporučením jak provádět kontrolu. 
 

6. Během měsíce července 2019 přišla od občanů na úřad stížnost na rušení nočního 
klidu v okolí restaurace „Na Desítce“. Správní úřad provedl v rámci svých pravomocí 
taková opatření, která vedla ke zklidnění situace. 
 

7. Při posledním jednání ZMO P2-Slovany byla zastupitelem vznesena námitka 
k průběhu stavebních prací na 51. MŠ. Na příštím jednání ZMO předloží PhDr. Fluxa 
zprávu o průběhu prováděných stavebních prací a zda byla či nikoli porušena 
bezpečnostní opatření na stavbě.  
 

 
C) Nové a trvalé úkoly 
 

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

9. Kontrola údržby zeleně /seče trávníků/ - Ing. Sokol zašle členům KV harmonogram 
sečí v obvodu. 
Provede: Ing. Sokol 
Termín: 23. 9. 2019  
 

10. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 
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11. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 
velkokapacitních kontejnerů. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

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

13. Kontrola heren v obvodě. 
Dle předaného metodického pokynu MF provedou členové KV kontrolu ve svěřené 
lokalitě – konkretizace je přílohou zápisu. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: 16. 10. 2019 
 
 

D) Připomínky a náměty 
RSDr. Ing. Karel Kvit přednesl níže uvedené podněty: 
- ke dni 16.9.2019 nebyla provedena seč v lokalitě Na Průtahu /Ing. Sokol prověří na 

OŽP/ 
- při rekonstrukci Jiráskova náměstí by bylo vhodné počítat s umístěním tzv. sdílené 

knihovny / Ing. Sokol předá na odbor MaI / 
- jak pokračuje schvalování možnosti čerpání povrchové vody za účelem zalévání 

zeleně v MO / Ing. Sokol projedná s vedoucí OŽP/ 
 
 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 
 
 

F)  Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 16. 10. 2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
 V Plzni dne  19. 9. 2019                                                                                                        
 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV       
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Příloha č.1 Zápisu z jednání KV ZMO P2-Slovany ze dne 18.9.2019 
 
Přehled heren v MO  
     

Provozovna Adresa Provozovatel 
Kontrolu zvenčí 
provede 

CASINO BONVER Mikulášská 11 
BONVER WIN, 
a.s. 

František Sokol 

HERNA JALTA Francouzská 16 Victoria - Tip, a.s. Ladislav Uhrin 

HERNA DUHA Sladkovského 42 
AUTO GAMES, 
a.s. 

Ladislav Uhrin 

HERNA EMONA Božkovská 47 
AUTO GAMES, 
a.s. Filip Sequens 

Herna Sladovnická 4 Euro Queen a.s. Filip Sequens 

Kasino Koterovská Koterovská 14 Euro Queen a.s. Martin Složil 

Kasino Slovanská Slovanská 44 Euro Queen a.s. Martin Složil 

KASINO KAJOT Plzenecká 62a 
NET and GAMES 
a.s. Karel Kvit 

HERNA KAJOT 
LOUNGE 

Sladkovského 4 
NET and GAMES 
a.s. 

Karel Kvit 

CASINO 999 Slovanská 33 SLOT Group, a.s. Karel Duda 

CASINO POWER Nepomucká 8 POWER, a.s. Karel Duda 

Herna Cobra Slovanská 86 SLOT Group, a.s. Martin Chomát 

HERNA - BAR Zahradní 25 SLOT Group, a.s. Martin Chomát 

Herna bar U Levých Sladovnická 31 SLOT Group, a.s. Miroslav Matějka 

HERNA U ZLATÝHO 
PRASETE 

Jedlová 4 
BONVER WIN, 
a.s. 

Miroslav Matějka 

REBUY STARS 
CASINO 

Papírnická 3 Lucky Money a.s. Michal Statevský 

HP HERNA Mikulášská 14 MOD PLAY, a.s. Michal Statevský 

                                                                                               


