Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
1

•
•

•
•

•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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•
•

•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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Nebyly.

E) Přijatá usnesení
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F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
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k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
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V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
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Pro: 7
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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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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

2

D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
1

•
•

•
•

•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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•

•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
1

•
•

•
•

•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3

Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. 9. 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
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do
2.9.2020“
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, kontrola pískovišť a herních prvků na dětských hřištích;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvní firmy odstranění závad;
• Zápis č. 28/20 / předložil Ing. Matějka / kontrola pískoviště a dětského hřiště a
hracích prvků ve vnitrobloku Slovanská-Částkova - nebyly shledány závady;
• Zápis č. 29/20 / předložil Ing. Sokol / ve spolupráci s OŽP provedena kontrola úklidů
veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
autovraků- nebyly shledány závady;
• Zápis č. 30/20 /předložil Ing. Sokol / při průběhu úklidu dobrovolníky organizace
„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
spolupráci se SVSMP /neboť pozemek patří městu Plzeň/ se hledá vhodné řešení.
Skládka byla odvezena, hasiči jámu prozatím zasypali dekontaminačním prostředkem.
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•

Zápis č. 31/20 /předložil p. Uhrin/ kontrola autovraků na parkovišti v ulici K Jezu –
nalezena dvě dlouhodobě odstavená vozidla – dokumentace předána vedoucímu SSD;
Zápis č. 32/20 /předložil p. Uhrin / kontrola pořádku v okolí sběrných nádob na TO
v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
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získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
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Ověřil: Ing. František Sokol, MBA

3
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• Zápis č. 27/20 / předložil Ing. Sokol / -ve spolupráci s OŽP provedena kontrola
prorůstání vegetace do chodníků a pod obrubníky na účelových komunikacích, ve
vnitroblocích a parkovacích místech na vybraných místech obvodu - byly shledány
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veřejného prostranství a účelových komunikací , stavu vegetace – byly zjištěny
závady, OŽP zajistil prostřednictvím smluvních firem jejich odstranění. Kontrola
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„Trash Hero Plzeň“ byla v prostoru garáží v Sušické ulici nalezena montážní rampa,
ve které je skládka odpadu a dále vylitý motorový olej. Podnět předán OŽP, ve
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v lokalitě Božkov – nalezen nepořádek – zejména bio odpad mimo kontejnery, při
vývozu kontejnerů došlo i k úklidu místa;
Zápis č. 33/20 / předložil p. Uhrin / - kontrola hracích prvků a dřevěných artefaktů
v lokalitě Božkov – nebyly shledány závady;
Zápis č. 34/20 / předložil p. Složil / kontrola dětských hřišť a pískovišť ve svěřené
lokalitě – nebyly zjištěny závady.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání předseda kontrolního výboru informoval o ekonomickém dopadu při
výskytu onemocnění COVID 19 na MO P2_Slovany. Ze zprávy, kterou obdrželo
ZMO P2, vyplývá, že dojde k propadu příjmů z výběru daní a tím k pozastavení
některých plánovaných investičních akcí.
4. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 5. 2020 do 2. 9. 2020“. Předsedou KV byly
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno.
K tomuto bodu bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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
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
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D) Připomínky a náměty
Nebyly.

E) Přijatá usnesení
„Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14.5.2020 do 2.9.2020“

F) Různé
• Na minulém jednání KV upozornil MUDr. Chomát na skutečnost, že při likvidaci
plevele rostoucího z chodníkové dlažby je používán chemický přípravek Round up
- podnět byl předán OŽP. Ing Klečková kontaktovala Zpč. komunální služby a
získala od nich vyjádření, že k hubení plevele je používán jiný herbicidní
přípravek, který je schválen k použití.
• Předseda KV Ing. Sokol dále zdůvodnil nepřítomnost zástupce SSD k projednání
změny zákona o pozemních komunikacích na dnešním jednání KV. MMP zatím
nevydal metodiku ohledně odstraňování autovraků ani směrnici MMP pro dražbu
odstraněných vozidel. Nicméně z 18 evidovaných odstavených vozidel bylo 6
vozidel odstraněno vlastníkem a 5 vozidel se nachází na odtahovém parkovišti
SVSMP.
• Předseda KV Ing. Sokol řešil podnět občana ohledně výtluků na chodníku ve
Sladovnické ulici – při jednání SVSMP přislíbila opravu lokálního propadu
chodníku do konce letošního roku.
• V červenci 2020 obdrželi zástupci ÚMO P2 a MMP stížnost SVJ U Školky 13 ve
věci rušení nočního klidu v okolí restaurace Na Desítce ve Chválenické ulici. Dne
19.8.2020 proběhlo v sídle ÚMO P2 jednání za účasti zástupců SVJ,
provozovatele restaurace, MMP, ÚMO P2, MP a PČR. Byl nalezen soulad
navrhovaných opatření, po jejich zavedení je předpoklad zklidnění lokality.
• Na základě doporučení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany byly
upraveny nově uzavírané smlouvy s koordinátory BOZP tak, aby nedocházelo
k ohrožení bezpečnosti osob při provádění stavebních prací v MŠ.
Příští jednání KV se bude konat ve středu 14. 10. 2020 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 321.

V Plzni dne 3. 9. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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