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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 17. 2. 2021 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA,  RSDr. Ing. Karel Kvit, MUDr. Martin 
Chomát, Ing. Miroslav Matějka ,  Mgr. et Mgr. Karel Duda, Ing. Michal Statevský, p. Ladislav 
Uhrin, Bc. Filip Sequens;  
Omluven: p. Martin Složil; 
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. 001 
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, 
rozmístění nádob s posypovým materiálem; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 
• Zápis č. 6/21 / předložil Ing. Sokol / - provedena kontrola rozmístění nádob na 

posypový materiál - bez závad; provádění zimní údržby – po dohodě s OŽP zajištěn 
úklid komunikace Na Lipce, která byla po nočním sněžení obtížně sjízdná;  

• Zápis č. 7/21 /předložil L. Uhrin/ - kontrola rozmístění nádob na posypovou sůl – bez 
závad; kontrola pořádku v okolí stanovišť na tříděný odpad – v křížení ulic U 
Hvězdárny x Ruská je nově umístěna cedule „skládka zakázána, prostor monitorován“ 
– došlo ke zlepšení situace; dlouhodobě odstavená vozidla nezjištěna; 

• Zápis č. 8/21 /předložil  Ing. Statevský/ - kontrola autovraků – v ulici Ant. Hájka se 
stále nachází autovrak – předáno k řešení SSÚ; kontrola pořádku u stanovišť na 
separovaný odpad – bez závad; kontrola rozmístění a stavu nádob na posypový 
materiál – bez závad;  

• Zápis č. 9/21 /předložil Bc. Sequens/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 
separovaný a komunální odpad, kontrola provádění zimní údržby, rozmístění a stav 
nádob na posypový materiál, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 

• Zápis č. 10/21 /předložil MUDr. Chomát/ - kontrola rozmístění nádob na posypový 
materiál, kontrola úklidu sněhu z komunikací – bez závad;  

• Zápis č. 11/21 /předložil Ing. Kvit/ - kontrola rozmístění a stav nádob na posypový 
materiál – bez závad; 
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• Zápis č. 12/2021 /předložil Mgr. Duda/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 
separovaný a komunální odpad, kontrola provádění zimní údržby, rozmístění a stav 
nádob na posypový materiál, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 

• Zápis č. 12/2021 /předložil Ing. Matějka/ - kontrola rozmístění a stavu nádob 
s posypovým materiálem – bez závad; 
 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

3. Na jednání KV byla předsedou kontrolního výboru předložena informace o zanesení 
stanovišť nádob s posypovým materiálem v ulicích Meruňková a Na Lipce do 
seznamu v operačním plánu zimní údržby na rok 2021. Aktualizace byla provedena na 
základě podnětu člena KV p. Složila. 

 
4. Předseda KV v krátkosti seznámil členy s vyjádřením Mgr. A. Fojtíkové, technické 

náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, ohledně postupu při odstranění 
autovraků a dlouhodobě odstavených vozidel z komunikací na území města Plzně, o 
kterém byli informováni zastupitelé MO Plzeň 2- Slovany na zasedání  ZMO P2 dne 
26.1. 2021 a které jim následně bylo rozesláno v plném znění. 

 
5. Na návrh Ing. Sokola byl posunut termín splnění úkolu „Seznámení s investičními 

akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2021“. Předseda KV bude o investičních akcích 
informovat členy KV po jednání ZMO P2 na schůzi KV dne 21.4.2021. 
K návrhu o posunutí bylo hlasováno takto: 
 
Pro: 8                                 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 zimní údržby komunikací a chodníků. 
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 

 
5. Rozmístění a stav nádob na posypový materiál  

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
            Termín: průběžně 
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6. Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO P 2-Slovany za rok 2020 
Provede: Ing. Sokol 
Termín: 24. 3. 2021 
 

 
D) Připomínky a náměty 

• Mgr. Duda přednesl podnět ohledně možnosti rozšíření stanovišť na tříděný odpad 
o nádoby na plechové obaly od nápojů. Ing. Sokol tuto možnost ověří na 
technickém úřadu MMP. 

• Mgr. Duda vznesl dotaz ohledně součinnosti ÚMO P 2-Slovany při „Sčítání lidu 
2021“. Ing. Sokol prověří rozsah spolupráce úřadu se Statistickým úřadem. 

 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 
 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 24. 3. 2021  od 15:30 hodin   v zasedací    
místnosti 321. 
 
 
 
V Plzni dne 18. 2. 2021  
 
Zapsala: Jana Burianová 
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                        
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


