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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 1. 9. 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 

- projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 20.5.2021 do 

1.9.2021“ 

- 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. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná 

a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 20. 5. 2021 do 1. 9. 2021“. 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: 8                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 

 

 

3. Plnění úkolů z minulého KV: 

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

odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, výskytu autovraků, údržby 

dětských hřišť a herních prvků; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 43/21 / předložil Bc.Sequens / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola provádění jarního úklidu, kontrola hracích 

            prvků ve vnitroblocích, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 
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• Zápis č. 44/21 / předložil Ing. Sokol / - provedena kontrola pořádku v okolí stanovišť 

na sběr BIO odpadu v lokalitě Bručná – byly nalezeny nevyvezené odpady – volně 

složený biodpad a pytle vedle sběrných nádob – oznámeno Čisté Plzni, zajištěn úklid; 

• Zápis č. 45/21 / předložil  Ing. Sokol / - zjištěn špatně přístupný koš na psí exkrementy 

v ul. Květná – OŽP zajistí nápravu; 

• Zápis č. 46/21 /předložil Ing. Sokol / - na základě podnětu občana bylo potvrzeno, že 

na levém břehu Úslavy v blízkosti ul. V Závrtku dochází k pálení kabelů  („těžbě“ 

barevných kovů) z  nedaleké stavby železniční trati na Nepomuk. Na řešení situace se 

podílí MP formou pravidelných kontrol dané oblasti +  Správa železniční cesty – 

provedením úklidu stavby a odstraněním staré kabeláže. V důsledku výše uvedených 

opatření v současné době pálení kabelů téměř neprobíhá (na stavbě byl proveden 

úklid); úklid lokality pod tratí v prodloužení ul. V Závrtku provede Správa železniční 

cesty, které pozemek patří;  

• Zápis č. 47/21 /předložil Ing. Matějka / - kontrola pískoviště a hracích prvků  

            ve vnitrobloku Slovanská - Částkova– bez závad;  

• Zápis č. 48/21 /předložil Mgr. Duda / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

 separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací, 

údržba zeleně zeleně ve vegetačním období,  zjištění dlouhodobě odstavených vozidel 

– bez závad;  

• Zápis č. 49/21 /předložil Ing. Kvit/ - kontrola dlouhodobě odstavených vozidel – 

Škoda Felicie bez RZ na parkovacím místě před OC Galerie Slovany – již v řešení 

SVSmP; 

• Zápis č. 50/21 /předložil p. Uhrin/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný 

a komunální odpad, kontrola pískovišť a herních prvků na hřištích, kontrola údržby 

zeleně – bez závad; 

• Zápis č. 51/21 /předložil Bc. Sequens / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola provádění jarního úklidu, kontrola hracích 

            prvků ve vnitroblocích, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 

• Zápis č. 52/21 / předložil p. Složil / provedena kontrola dětských hřišť v ul. 

Zelenohorská x Plzeňská cesta, Božkovský ostrov, Habrmannova – bez závad; 

kontrola údržby zeleně v lokalitě Koterova a Bručné – bez závad; 

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

4. Na dřívějším jednání KV Ing. Kvit upozornil na uschlé stromy v Božkovské a 

Plzenecké ulici. Předseda kontrolního výboru informoval o jednání s OŽP,  v průběhu 

podzimu letošního roku bude provedena náhradní výsadba. 

5. 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 sdělil, že 30.8.2021 proběhlo vyčištění 

sítí odvodňovacích žlabů pod komunikací.   

6. V srpnu letošního roku obdržel předseda KV oznámení od občana bytového domu U 

Světovaru 10, že majitel jednoho z bytů vystěhoval zařízení problematického 

nájemníka na ulici. Proběhla jednání s OŽP, MP a Čistou Plzní. Stanovena dohoda o 

provedení úklidu Čistou Plzní, náklady budou vyčísleny a vymáhány po majiteli bytu. 

7. Ing. Sokol vešel v jednání s Ing. Fluxou, místostarostou MO P 2, ve věci zajištění 

bezpečnosti dětí a rodičů při návratu do MŠ po letních prázdninách ve smyslu 

doporučení KV ve zprávě „Kontrola investiční akce Zateplení budovy 51.MŠ 

Částkova 6, Plzeň“ z 31.3.2020. Předseda KV byl místostarostou ujištěn, že 
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probíhající opravy v MŠ (2.MŠ U Hvězdárny a 37.MŠ Barvínkova) budou dokončeny 

k 23.8.2021.  

 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

8. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

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

velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

10. 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 

 

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

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

12. Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

 

D) Připomínky a náměty 

Člen KV p. Složil upozornil na špatný stav cyklostezky v úseku Koterov – Božkov. 

Ing. Sokol zjistí informace o správci cyklostezky, následně jej bude kontaktovat 

s požadavkem nápravy. 

 

 

E) Přijatá usnesení 

Viz bod B 2. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve pondělí 13. 10. 2021 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 101. 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2021  

 

Zapsala: Jana Burianová 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                            

 


