
1 

 

Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 23. 6. 2021 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA,  MUDr. Martin Chomát, Ing. Miroslav 

Matějka, Mgr. et Mgr. Karel Duda, p. Ladislav Uhrin, p. Martin Složil, Ing. Michal Statevský, 

RSDr. Ing. Karel Kvit; 

Omluven: Bc. Filip Sequens; 

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 v zasedací místnosti č. 101 v budově 

ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  

 

2. Plnění úkolů z minulého KV: 

- Proběhla kontrola provádění údržby zeleně, pořádku v okolí stanovišť na separovaný 

odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, výskytu autovraků; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 34/21 / předložil Ing. Sokol / - ve spolupráci s OŽP provedena kontrola stavu 

veřejného prostranství ve vnitroblocích – zjištěny nedostatky, na doporučení KV 

zajistí OŽP provedení mimořádného úklidu do 15.7.2021; 

• Zápis č. 35/21 / předložil Ing. Sokol / - na základě podnětu občana byla provedena 

kontrola stavu přístřešků ve ŠSP – zjištěny zničené podlahy,  u nejvíce poškozeného  

byla ihned provedena oprava; 

• Zápis č. 36/21 / předložil  Ing. Matějka / - kontrola provádění seče travnaté plochy- 

bez závad;  

• Zápis č. 37/21 /předložil Ing. Matějka / - kontrola pořádku v okolí pískoviště a stav 

herních prvků na dětském hřišti ve vnitrobloku Slovanská-Částkova – bez závad;  

• Zápis č. 38/21 /předložil Mgr. Duda / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola provádění údržby zeleně ve vegetačním 

            období,  zjištění dlouhodobě odstavených vozidel , kontrola pískovišť a hracích prvků  

            ve vnitroblocích– bez závad;  

• Zápis č. 39/21 /předložil p. Uhrin / - kontrola pořádku v okolí nádob na tříděný i 

komunální odpad – bez závad; 

• Zápis č. 40/21 /předložil Ing. Kvit/ - kontrola stavu zeleně – zjištěny uschlé stromy 

v ulici Božkovská a Plzenecká – předáno k řešení na OŽP; 
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• Zápis č. 41/21 /předložil p. Složil/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný 

a komunální odpad, kontrola pískovišť a herních prvků na hřištích – bez závad; 

• Zápis č. 42/21 /předložil Ing. Statevský / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný a komunální odpad; údržba zeleně – bez závad , kontrola pískovišť a 

herních prvků na hřištích – zaměřit se na úklid odpadků okolo laviček a provádět 

pravidelnou údržbu dřevěných artefaktů; stále přetrvává napjatá situace ohledně 

nedostatku parkovacích míst u bytových domů. 

 

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

 

 

3. Na minulém jednání KV předseda kontrolního výboru informoval o poškození zeleně 

chemikálií na rozhraní ulic Květná x Motýlí. OŽP zajistil rozbor zeminy, po sanaci 

pozemku bude možná nová výsadba. 

4. Na minulém jednání KV přednesl Mgr. Duda podnět ohledně nefunkčního odvodu 

srážkové vody z komunikace Francouzská. Ing. Sokol vedl jednání 

      s Ing. Setikovským, zástupcem SVSMP, který přislíbil vyčištění vpustí na 

      komunikaci. 

 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

5. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

6. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 

velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

7. 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 

 

8. Kontrola údržby zeleně, úklidu chodníků, komunikací a veřejných prostranství  

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

9. Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

 

 

D) Připomínky a náměty 

-- 
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E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 1. 9. 2021 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 101. 

 

 

 

V Plzni dne 25. 6. 2021  

 

Zapsala: Jana Burianová 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                        

     

 
 

 

 

 

 

  

 

 


