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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 5. 1. 2022 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA,  Ing. Miroslav Matějka, p. Ladislav 

Uhrin, Mgr. et Mgr. Karel Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Filip Sequens, p. Martin Složil; 

Omluven:  Ing. Michal Statevský, MUDr. Martin Chomát; 

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  

 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 v zasedací místnosti č. 001 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

 

B) Plnění úkolů z minulého KV 

 

- Proběhla kontrola provádění zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných 

prostranství, pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 

velkokapacitních kontejnerů, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a herních prvků, 

kontrola rozmístění a stavu nádob s posypovým materiálem; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 1/22 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti zástupce OŽP proběhla kontrola 

přistavení a stavu nádob na posypový materiál -  bez závad; 

• Zápis č. 2/22 / předložil Ing. Sokol / - provedena opakovaná kontrola dlouhodobě 

odstavených vozidel na trávníku vedle bývalé vojenské ubytovny v ul. Slovanská alej 

41 – špatné parkování v této lokalitě je řešeno v rámci komunikace mezi MP, OŽP 

MO 2, SVSmP; 

• Zápis č. 3/22 / předložil  Mgr. Duda / - kontrola zimní údržby, kontrola nádob na 

tříděný a komunální odpad – bez závad; zjištěno dlouhodobě odstavené vozidlo na 

parkovišti PENNY v Částkově ulici – předseda KV prověří na SVSmP, zdali je již 

vozidlo v evidenci autovraků; 

• Zápis č. 4/22 /předložil p. Složil / - kontrola rozmístění nádob s posypovým 

materiálem – bez závad;  

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

1. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
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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 chodníků, komunikací a veřejných prostranství 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

4. Kontrola umístění nádob s posypovým materiálem 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

5. Trvalé úkoly – viz usnesení KV č.1/2021 ze dne 15.12.2021: 

• 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 

• Na minulém jednání KV informoval předseda kontrolního výboru, Ing. Sokol o 

problémech spojených s realizací investičního projektu „Odkanalizování Koterova“ 

(zhotovitel stavby Sdružení Koterov – Pohl a Stavomonta, investor město Plzeň).        

I když se nejedná o investiční akci MO Plzeň 2- Slovany, problémy s její realizací 

mají velký dopad na občany obvodu, a proto se jí budeme zabývat i nadále na příštích 

jednáních KV.  

• Ing. Sokol informoval o jednání s vedením obvodu ve věci správného značení budov, 

ulic a veřejných prostranství. Zatímco značení budov je povinností vlastníků 

nemovitostí, značení ulic a veřejných prostranství musí zajistit obec. Na poradě 

vedoucích odborů pověřila tajemnice úřadu, Ing. Müllerová, odbor ORG provedením 

kontroly značení ulic. Situací se budeme zabývat i nadále na příštích jednáních KV. 

• Mgr. Duda upozornil na přerostlé keře na trávníku před budovou domova mládeže 

v Částkově ulici. Ing. Sokol osloví OŽP se žádostí o ořez vegetace v zimním období. 

• Ing. Sokol rozešle členům KV tabulku „Přehled dlouhodobě odstavených vozidel 

v MO P2“. Přehled zpracovala MP, obvodní oddělení Slovany. 

 

E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 2. 2. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 321. 

 

V Plzni dne 7. 1. 2022  

 

Zapsala: Jana Burianová 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


