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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 9. 3. 2022 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin, Mgr. et Mgr. Karel 

Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Filip Sequens, Ing. Michal Statevský, MUDr. Martin Chomát 

p. Martin Složil, Ing. Miroslav Matějka; 

Omluven:  - 

Neomluven:  - 

Host: Ing. Petra Valová, vedoucí odboru MIR 

 

A) Program 

 

- Zahájení 

- Informace o schválených investičních akcích na rok 2022 – Ing. Valová 

-  projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od  

 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022“ 

- plnění úkolů z minulého KV 

- zadání nových úkolů 

- diskuse (různé) 

- závěr 

 

Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 

Pro: 9                Proti: 0                          Zdržel se: 0  

 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 v zasedací místnosti č. 101 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

 

B) V úvodu jednání KV ZMO P 2-Slovany vystoupila Ing. Petra Valová, vedoucí odboru 

MIR a seznámila zúčastněné s plánovanými investicemi na rok 2022. K tématu se 

rozproudila široká diskuse, vedoucí MIR zodpověděla velké množství otázek členů KV. 

 

C) Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná a 

prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022“. 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: 9                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 

 

D) 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: 
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• Zápis č. 10/22 / předložil Ing. Sokol / - proběhla kontrola stavu veřejného prostranství 

po silném větru (16/17.2.2022) -  zjištěny převrácené popelnice, rozfoukané odpadky 

atp. – oznámeno OŽP, proběhl úklid – dokončen 18.2.2022; 

• Zápis č. 11/22 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti zástupce OŽP proběhla kontrola 

stavu veřejného prostranství po silném větru 24. 2. 2022 – zjištěny rozfoukané 

odpadky, polámané větve na travnatých plochách – zajištěn úklid, dokončen 

26.2.2022; 

• Zápis č. 12/22 / předložil Bc. Sequens / - provedena 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 – bez závad; 

• Zápis č. 13/22 / předložil  Mgr. Duda / - 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 – 

bez závad;  

• Zápis č. 14/22 /předložil Ing. Statevský / - 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 – 

bez závad; 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

- Ing. Sokol provedl kontrolu vyřízení stížností podaných správnímu orgánu – ÚMO  

    Plzeň 2-Slovany. Členové KV byli  seznámeni s obsahem jednotlivých stížností, jejich  

    vyřízením a dodržením lhůt k vyřízení stížností daných zákonem. 

 

E) 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 jarního úklidu 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

4. Kontrola přípravy zeleně na vegetační období /jarní výhraby/ 

            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 
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• Plnění konkrétních úkolů uložených ZMO P 2-Slovany 

 

 

F) Připomínky a náměty 

• Předseda KV informoval o pokračující realizaci investičního projektu 

„Odkanalizování Koterova“ (zhotovitel stavby Sdružení Koterov – Pohl a 

Stavomonta, investor město Plzeň). Ing. Sokol jednal s Ing. Hamplovou, OI MMP, 

byl informován o předpokládaném vrácení trasy MHD do původního stavu před 

realizací cca v 06/2022, s čímž souvisí i dřívější vrácení zastávek na původní 

stanoviště již v červnu 2022.  

• Ing. Sokola kontaktoval Mgr. Moravec, Ph.D., který organizačně zajišťuje akci 

„Ukliďme Česko“ a pozval členy KV, aby se aktivně zúčastnili – akce se uskuteční 

2.4.2022, sraz je v 9 hodin na konečné stanice tramvaje č. 1, u Lesoparku Homolka.   

• Ing. Statevský předložil dotaz ohledně plánovaného zrušení parkovací plochy u 

objektu Správy železnic na adrese Sušická 25/1105, Plzeň. V této lokalitě je kapacita 

ploch pro parkování osobních vozidel zcela vyčerpaná. Pokud dojde ke zrušení 

parkovací plochy, vyhrazené pro zaměstnance Správy železnic, kde budou vozidla 

parkovat? Ing. Sokol vejde v jednání s příslušnými zástupci Správy železnic a pokusí 

se zjistit bližší informace. 

 

G)  Přijatá usnesení 

 Nebyla přijata. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 13. 4. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 321. 

 

V Plzni dne 14. 3. 2022  

 

 

Zapsala: Jana Burianová 

 

 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


