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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 14.10.2020 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, Bc. Filip Sequens, p. Ladislav Uhrin,  
RSDr. Ing. Karel Kvit, MUDr. Martin Chomát, Ing. Michal Statevský,  p. Martin Složil  
Omluven: Mgr. et Mgr. Karel Duda, Ing. Miroslav Matějka   
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. 321 
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. 35/20 / předložil Ing. Statevský / - provedena kontrola autovraků - 3 autovraky 

v ulici Na Celchu již odstraněny. Dlouhodobě odstavené vozidlo v ulici Na Celchu 
Opel Zafira - požadováno odstranění, zabírá místo na parkovišti. Stanoviště na 
separovaný odpad - vše v pořádku. Návrh: v lokalitách s rodinnými domy nahradit 
hnědé popelnice na bioodpad většími kontejnery.               

• Zápis č.  36/20 / předložil Bc. Sequens / - kontrola úklidu komunikací a chodníků, 
dlouhodobě odstavených vozidel - bez závad. 

• Zápis č. 37/20 / předložil Ing. Sokol / - předmět kontroly (závady):  spadané listí na 
parkovacích místech ve vnitroblocích, nepořádek u popelnic - Francouzská třída, 
Topolová ulice. Dlouhodobě odstavené vozidlo VW Transporter na parkovišti v ulici 
K Jezu a Fiat Punto v ulici Letkovská.  

• Zápis č. 38/20 /předložil Ing. Matějka / - provedena kontrola sekání travnatých ploch 
na rohu ulic Slovanská  a Motýlí - bez závad. 

• Zápis č. 39/20 /předložil Mgr. Duda/ - kontrola dlouhodobě odstavených vozidel, 
pořádek v okolí stanovišť na separovaný a komunální odpad a velkokapacitních 
kontejnerů - bez závad. Kontrola provádění údržby zeleně - bez závad. Vizuální 
obhlídka hracích prvků a artefaktů dětských hřišť a pískovišť - bez závad. 
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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 na konci vegetačního 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 

 
 

D) Připomínky a náměty 

      Sběrný dvůr Na Bořích - publikováno v Informačním zpravodaji. 
 
Info Ing.Sokola na podnět Bc.Sequense - vyvrácený muchovník na náměstí Generála Píky 
bude znovu vysazen v příštím roce dle sdělení OŽP. 
 
Námět p.Složila - umístit směrovou tabuli na příjezdu ke sběrnému dvoru pro lepší 
orientaci. 
 

 
 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla. 
 

 
      Příští jednání KV se bude konat ve středu 11. 11. 2020  od 15:30 hodin   v zasedací    
      místnosti 321. 
 
 
 
 V Plzni dne  16.10. 2020  
 
Zapsala: Petra Dachová 
Ověřil:  Ing. František Sokol, MBA                                                        
     

 


