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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.4. 2022 
                                

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

Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Martin Složil, Ing. Miroslav Matějka; 

Omluven:  Bc. Filip Sequens, 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: 6                Proti: 0                          Zdržel se: 0  

 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 v zasedací místnosti č. 321 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

 

B) Plnění úkolů z minulého KV 

 

- Proběhla kontrola provádění jarního úklidu 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, 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 15/22 / předložil Ing. Sokol / - proběhla kontrola úklidu vnitrobloků a 

účelových komunikací po zimním období -  zjištěn nepořádek v okolí stanoviště 

kontejnerů VNB Habrmanova – oznámeno Čisté Plzni; 

• Zápis č. 16/22 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti zástupce OŽP proběhla kontrola 

úklidu pytlů s odpadem po akci „Ukliďme Česko“ v Lesoparku Homolka – bez závad; 

• Zápis č. 17/22 / předložil Ing. Matějka /-  kontrola provádění jarního úklidu, pořádku v 

okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů 

- bez závad; 

• Zápis č. 18/22 / předložil  Ing. Sokol / - zjištění nepořádku na stanovišti kontejnerů na 

komunální odpad – přeplněné kontejnery, odpadky vyházené na zem – předáno 

k řešení f. Čistá Plzeň; 

• Zápis č. 19/22 /předložil Mgr. Duda / - provádění jarního úklidu chodníků, 

komunikací a veřejných prostranství, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a 

herních prvků, kontrola přípravy zeleně na vegetační období – bez závad; 

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

velkokapacitních kontejnerů – ve VNB Francouzská tř. 24 zjištěn nepořádek, byl by 

nutný častější svoz odpadu nebo větší počet separačních míst v okolí; 
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• Zápis č. 20/22 /předložil Bc. Sequens / - kontrola provádění jarního úklidu chodníků, 

komunikací a veřejných prostranství, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a 

herních prvků, kontrola přípravy zeleně na vegetační období – bez závad; 

• Zápis č. 21/22 /předložil p. Složil / - kontrola úklidu stanovišť na separovaný odpad – 

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 

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. Kontrola smluv na údržbu zeleně 

Provede: Ing. Sokol 

Termín: 18.5.2022 

 

6. 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 

• 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 ujištěn, že stavební práce budou ukončeny v červnu 2022.  

• Ing. Statevský předložil na minulém jednání KV dotaz ohledně plánovaného zrušení 

parkovací plochy u objektu Správy železnic na adrese Sušická 25/1105, Plzeň.  

Ing. Sokol by na jednání s příslušnými zástupci Správy železnic informován, že 

dojde ke zrušení parkovacích míst u sídla firmy, ale pro zaměstnance bude zajištěna 

parkovací plocha o kapacitě 70 míst v docházkové vzdálenosti od budovy. 
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• Bc. Sequens kontaktoval Ing. Sokola ohledně zjištění, že v blízkosti kostelíka U 

Ježíška je umístěno mobilní WC – předseda KV při ověřování obdržel informaci, že 

v období jaro-podzim hradí každoročně ÚMO P2-Slovany pronájem tohoto zařízení. 

• Při kontrole MO bylo v ulici Na Průtahu objeveno staveniště školní klubovny bez 

označení investora a kontaktních údajů. Po zjištění a upozornění investora – Obytná 

zóna Sylván – byly údaje doplněny na informační ceduli. 

• Ing. Sokol vejde v jednání se zástupci f. Čistá Plzeň ve věci opakovaného nepořádku 

a nedostatečné kapacity nádob na komunální a separovaný odpad. O výsledku bude 

na dalším jednání informovat členy KV. 

 

E)  Přijatá usnesení 

 Nebyla přijata. 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 18.5. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 101. 

 

V Plzni dne 20. 4. 2022  

 

 

Zapsala: Jana Burianová 

 

 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


