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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 6. 2020 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin,  MUDr. Martin 
Chomát, Mgr. et Mgr. Karel Duda, Ing. Miroslav Matějka,  Ing. Michal Statevský,  p. Martin 
Složil  
Omluven:, Bc. Filip Sequens, RSDr. Ing. Karel Kvit 
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, pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, výskyt autovraků, 
provádění údržby zeleně; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 
• Zápis č. 18/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola 

dopravního značení pro plánované blokové čištění komunikací a kontrola úklidu 
spadaných květů - nebyly shledány závady; 

• Zápis č.  19/20 / předložil Ing. Matějka /     kontrola údržby zeleně ve svěřené oblasti - 
nebyly shledány závady; 

• Zápis č. 20/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola 
dopravního značení pro plánované blokové čištění komunikací a kontrola úklidu 
v okolí vodáckého klubu KOTVA- nebyly shledány závady; při kontrole v Kyjevské 
ulici byl u čp.113 zjištěn přeplněný odpadkový koš, dne 2.6.20 provedla úklid f. Eliot; 

• Zápis č. 21/20 /předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola 
dopravního značení pro plánované blokové čištění komunikací- nebyly shledány 
závady ; kontrola úklidu v okolí kontejnerů v oblasti U Ježíška – zjištěn nepořádek – 
podnět předán f. Čistá Plzeň; prorůstání zeleně do chodníků v Gruzinské ulici – bylo 
odstraněno dne 10.6.2020 v rámci Veřejné služby; 

• Zápis č. 22/20 /předložil p. Složil/ kontrola údržby zeleně ve svěřené lokalitě /Do 
Zámostí a Fialková/ - nebyly provedeny seče dle harmonogramu; při kontrole úklidu 
v okolí stanovišť na separovaný odpad – nebyly shledány závady; 



2 
 

• Zápis č.23/20 /předložil MUDr. Chomát / kontrola úklidu v okolí podzemních nádob 
na separovaný odpad na Mikulášském nám. – opakovaně zjištěn nepořádek – podnět 
předán OŽP; při likvidaci plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán 
chemický přípravek Round up – podnět předán OŽP; 

• Zápis č. 24/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola provádění údržby zeleně – nebyly 
shledány závady; 

• Zápis č. 25/20 / předložil Mgr. Duda / kontrola pořádku v okolí stanovišť na 
separovaný odpad, na komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů; kontrola 
provádění údržby zeleně  - nebyly shledány závady; monitoring odstavených 
autovraků – nové autovraky nebyly zjištěny;  

• Zápis č. 26/20 / předložil Bc. Sequens / provedena kontrola autovraků, pořádku v okolí 
stanovišť na separovaný odpad, provádění údržby zeleně ve vegetačním období- 
nebyly shledány závady; kontrola hracích prvků ve vnitroblocích a lesoparku 
Homolka – v lesoparku Homolka zjištěn poškozená informační tabule – nahlášeno 
SVSMP – v řešení; 
 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o průběhu jednání  ohledně 
umístění  sběrných kontejnerů na zeleni ve vnitrobloku Francouzská . Dotčené orgány 
zváží rozšíření zámkové dlažby. 
 

4. Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD  k projednání 
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. Zákon PS 
schválila, nebyla však zatím vydána prováděcí vyhláška ani metodika ohledně 
odstraňování autovraků.  
 

5. Člen KV pan Složil vznesl na minulém jednání KV dotaz ohledně vyhodnocení 
funkčnosti tzv. zavlažovacích pytlů, které byly v loňském roce umístěny k nově 
vysazovaným stromům. Ing. Sokol na OŽP zjistil podrobnosti a seznámil členy KV 
s výsledkem – zavlažovací vaky mají objem 57 litrů, nelze do nich používat vodu z 
řeky, dochází k jejich poškozování či zcizení a jsou používány k zálivce stromů, u 
kterých již proběhla záruční doba. I nadále je preferována přímá zálivka ke kořenům – 
jak u nově vysazených, tak i stromů starších 3 let. 
 
 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

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

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

3. Kontrola provádění údržby zeleně ve vegetačním období. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
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4. Trvalé úkoly – viz usnesení KV č.1/2019 ze dne 18.12.2019: 

• Kontrola usnesení ZMO  a RMO P 2-Slovany 
• Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO P 2-Slovany 
• Plnění konkrétních úkolů uložených ZMO P 2-Slovany 
 

5.  Zaslání aktuálního seznamu pískovišť a dětských herních prvků ve vnitroblocích 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 19. 6. 2020 

 
6.  Kontrola pískovišť a dětských herních prvků ve vnitroblocích 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: 2. 9. 2020 
 

7.  Na příští jednání KV pozvat zástupce odboru SSD k projednání změny zákona 
    o  pozemních komunikacích 
     Provede: Ing. František Sokol, MBA 

Termín: 2. 9. 2020 
 

D) Připomínky a náměty 

Člen KV Mgr. Duda přednesl žádost o poskytnutí informací o dopadu /zejména 
ekonomickém/ výskytu korona viru SARS-CoV-2 na MO P2-Slovany a ÚMO P 2-
Slovany . Ing. Sokol bude o tomto tématu členy KV informovat na příštím jednání. 

 
 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 
 
 

F)  Různé 

 
      Příští jednání KV se bude konat ve středu 2. 9. 2020   od 15:30 hodin   v zasedací    
      místnosti 101. 
 
 
 
 V Plzni dne  16. 6. 2020 
 
Zapsala: Jana Burianová 
Ověřil:  Ing. František Sokol, MBA                                                        
     

 
 


