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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 13. 10. 2021 
                                

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

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

Kvit; 

Omluven: Bc. Filip Sequens, 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: 7                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, údržby 

dětských hřišť a herních prvků; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 53/21 / předložil Ing. Statevský / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola údržby zeleně ve vegetačním období,  

            kontrola hracích prvků na dětských hřištích, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel  

           -  bez závad; 

• Zápis č. 54/21 / předložil Ing. Sokol / - provedena kontrola pořádku ve vnitroblocích – 

zjištěno časté prorůstání trávy pod obrubníky – projednáno s OŽP, bude řešeno 

v rámci mimořádného čištění vnitrobloků v listopadu; 

• Zápis č. 55/21 / předložil  Ing. Sokol / - kontrola úklidu a pořádku v obvodu, drobné 

nedostatky oznámeny OŽP; 

• Zápis č. 56/21 /předložil Ing. Statevský / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola údržby zeleně ve vegetačním období,  

            kontrola hracích prvků na dětských hřištích, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel  

           -  bez závad; 

• Zápis č. 57/21 /předložil Mgr. Duda / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 
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 separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,   

údržba zeleně ve vegetačním období,  zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez 

závad;  

  

• Zápis č. 58/21 /předložil Bc. Sequens / - 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, 

kontrola hracích prvků a pískovišť – bez závad;  

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

3. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

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

velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

5. 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 

 

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

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

7. Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

 

D) Připomínky a náměty 

• Na minulém jednání KV p. Složil upozornil na špatný stav cyklostezky v úseku 

Koterov – Božkov. 

            Ing. Sokol kontaktoval  správce cyklostezky - SVSmP s požadavkem nápravy. 

• P. Složil upozornil v průběhu měsíce září na rozrůstající se zeleň (větve zasahující 

do profilu chodníku a vozovky) u Zelenohorské čp.10 – předáno OŽP – zeleň 

prořezána; obdobná situace již vyřešena v ul. Úslavská. 

• Ing. Sokol předal OŽP podnět od občanů k situaci v ul. Sladovnická čp 39 a čp 49, 

kde přerostlá zeleň zasahuje do průchozího profilu komunikace a 

omezuje  průchodu chodců – řeší OŽP 
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E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 10. 11. 2021 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 321. 

 

 

V Plzni dne 14. 10. 2021  

 

Zapsala: Jana Burianová 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                            

 


