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1. Dětské dopravní hřiště
Dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ v Plzni, Západní ul. bylo v letošním roce v provozu od 1.
dubna do 31. října. Provozovatelem dopravního hřiště je na základě smlouvy Středisko volného času
dětí a mládeže. Dětské dopravní hřiště je navrženo tak, aby vyhovovalo výuce pravidel silničního
provozu a děti zvládaly základní dopravní situace v městském provozu. Je zde provedena směrově
rozdělená komunikace s přechody pro pěší a s řízením dopravy světelnou signalizací, okružní
křižovatka, obytná zóna s chodníkovými přejezdy, autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše.
Vše je doplněno dopravními značkami. Dopravní hřiště též zahrnuje hygienické zařízení s toaletami a
sklad 10 jízdních kol a 24 ks koloběžek se šatnou. Servis a opravy jízdních kol a koloběžek provádí
na základě výběrového řízení Rudolf Kolínek, který provádí každodenní prohlídku a údržbu včetně
případných oprav. Pro informaci uvádíme, že kola a koloběžky slouží pouze pro výuku žáků MŠ a
ZŠ v dopoledních hodinách a nepůjčují se veřejnosti v odpoledních hodinách.
Hřiště je určeno školám se sídlem na území Plzeňského kraje, využití hřiště pro veřejnost je
zpoplatněno vstupným – cena pro aktivního účastníka 10,- Kč. Provozní doba je stanovena na
měsíce duben – říjen, 7 dní v týdnu. V měsících duben – září navštívilo v odpoledních hodinách
dopravní hřiště 1 044 dětí a v dopoledních hodinách probíhala výuka pro mateřské školky, které se
zúčastnilo 748 dětí. Za provádění výukového programu pro mateřské školky, které mají sídlo na
území Městského obvodu Plzeň 1, hradí MO Plzeň 1 částku 150 Kč za 1 hodinu.
Výuka pro základní školy probíhá též v dopoledních hodinách a není hrazena z rozpočtu MO Plzeň
1 a zúčastnilo se 264 dětí. Měsíční náklady na provoz hřiště činí 11 tis. Kč.
Na dopravním hřišti také probíhají akce se zaměřením na dopravní výchovu. Dne 17.10.2012
proběhla na dopravním hřišti akce pro MŠ obvodu Plzeň 1 pod názvem „Dopravní hrátky“, kterou
pořádalo Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň.
Dopravní hřiště bylo v letošním roce dovybaveno 4 ks nových koloběžek, v celkové ceně za 3996,Kč.
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Provozní doba hřiště ve školním roce je následující:
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

dopoledne MŠ + ZŠ
8,30 – 11,30
8,30 – 11,30
8,30 – 11,30
8,30 – 11,30
-

odpoledne - veřejnost
15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
15 - 18
13 - 18
13 - 18

hodin denně
6
6
6
6
3
5
5

V době státních svátků je provozní doba shodná jako v neděli.
Provozní doba hřiště o prázdninách je následující:
den
pondělí - neděle

odpoledne - veřejnost
13 - 18

dopoledne
-

hodin denně
5

K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položek
5133, 5139, 5151, 5154, 5137, 5169, 5171 - dopravní hřiště čerpáno 151 tis. Kč (schváleno
175 tis. Kč; 86 %).

2. Pískoviště
Na území MO Plzeň 1 je v současné době evidováno 68 ks dětských pískovišť. U nich byla
v měsících dubnu a květnu 2012 provedena výměna písku spojená s desinfekcí (tzn. odebrání cca 30
cm vrstvy písku a navezení písku nového). Tuto službu pro MO Plzeň 1 zajišťuje firma Desinsekta
s.r.o. na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v březnu letošního roku. Náklady na
výměnu písku ve všech 68 ks pískovišť činí 328 000,- Kč včetně DPH.
Přehled pískovišť MO Plzeň 1, u kterých byla v letošním roce provedena výměna písku:
Sídliště
Lochotín
Bolevec
Košutka
Vinice

desinfikovaná pískoviště (ks)
26
14
17
11

V letošním roce nebyla provedena žádná oprava či výměna obložení pískovišti. Po zimním období
bude provedena kontrola stavu pískovišť a na základě zjištěného stavu budou na jaře 2013
provedeny opravy.
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K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5169 – výměna, čištění písku čerpáno
328 tis. Kč (schváleno 330 tis. Kč, tj. 99%).

3. Lavičky
Výrobu a osazení nových laviček zajišťuje na MO Plzeň 1 na základě výběrového řízení, které se
uskutečnilo v dubnu 2012 firma MVP Plzeň – M. Beniš. Cena za 1 ks lavičky včetně zabudování a
výroby činí 3 990,- Kč. Nové lavičky požadujeme osazovat velmi pevné (železné stojiny, silná
prkna) s kvalitním ukotvením, protože jsou velmi častým terčem vandalů. V letošním roce bylo zatím
vyrobeno a umístěno 46 ks nových laviček na dětská hřiště, k pískovištím a v sídlištní zástavbě,
především dle požadavků občanů.
Potřebné opravy a likvidaci poškozených a vadných laviček zajišťoval do 30.4.2012 na MO Plzeň 1
p. Martin Štál, opravy dalších laviček budou provedeny na jaře 2013.
Celkem ke dni 23.10.2012 máme v evidenci 955 ks laviček.
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5137 – nákup laviček DHM a 5171 údržba laviček čerpáno 231 tis. Kč (schváleno 233 tis. Kč, tj. 99 %).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5139 – nákup materiálu čerpáno 18 tis.
Kč (schváleno 20 tis. Kč, 90%).

4. Separovaný sběr odpadů
Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje odvoz vytříděných složek komunálního odpadu (papír
+ nápojové kartony, plast, sklo a biologicky rozložitelný odpad). Po obvodu jsou rozmístěny nádoby
na tyto druhy odpadů rovnoměrně a v závislosti na potřebě nádob na bioodpad jsou počty těchto
nádob vyšší v zástavbě s rodinnými domky. V rámci rozvoje třídění komunálního odpadu a potřeb
občanů v průběhu roku přidáváme jednotlivá stanoviště.
Svoz nádob zajišťuje společnost Západočeské komunální služby a.s. na základě uzavřené Smlouvy o
dílo.
Na MO Plzeň 1 je v současné době společností Západočeské komunální služby a.s. rozmístěno
celkem 211 nádob o objemu 240 litrů (papír, sklo), 105 nádob o objemu 360 litrů (plast) a 426
nádob o objemu 240 l (kompostovatelný odpad) a 594 nádob o objemu 1100 litrů - 216 ks (plast),
215 ks (papír) a 163 ks (sklo) na 331 stanovištích separovaného odpadu.
V letošním roce byla zřízena nová stanoviště separovaného odpadu na Roudné – ul. Pod Kostelem,
ul. Luční, ul. Nad Vodou a na Lochotíně – ul. Sokolovská.
Pravidelně se provádí kontrola jednotlivých stanovišť (počet nádob, jejich stav a umístění) i za
přítomnosti pracovníka svozové firmy.
Častým problémem je přivlastňování si nádob na bioodpad občany, kdy si nádobu ze stanoviště
zavezou do zahrady a hned ji nevrátí zpět na stanoviště.
V červnu letošního roku byl uzavřen dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy počtu nádob
na stanovištích - dle skutečného stavu nádob po provedené kontrole. Měsíční náklady na zajištění
vytříděných složek z komunálního odpadu (pronájem nádob a jejich vývoz) činí 911 265,39 Kč bez
DPH (dodatek č. 5/2012).
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Společnost VERSADO s.r.o. zabezpečuje svoz skla ze 45 kontejnerů o objemu 1800 l (900 l na
sklo bílé a 900 l na sklo barevné), které jsou ve vlastnictví Městského obvodu Plzeň 1. Obyvatelé
oblasti Vinic a ul. Pod Záhorskem tak mají možnost třídit i sklo bílé a sklo barevné.

Celkem se nachází na celém území obvodu 1 381 ks nádob na tříděný odpad.

Četnost svozů a svozové dny:
plast – 3x týdně (pondělí, středa, pátek)
papír – 2x týdně (úterý, pátek)
kompostovatelný odpad – 3x týdně (pondělí, středa, pátek – v období od března do listopadu)
kompostovatelný odpad – 1x týdně ( v sídlištní zástavbě)
kompostovatelný odpad – 1x týdně ( v období od prosince do února)
sklo – 1x za 3 týdny (u nádob o objemu 240 l a 1100 l)
sklo – 1x za měsíc – první úterý v měsíci (u nádob o objemu 1800 l )
Městský obvod Plzeň 1 je zapojen do systému EKO-KOM od roku 2002: Základním cílem zákona
o obalech je komplexně řešit problematiku obalů a obalových odpadů. Zákon stanoví povinnosti
zpětného odběru a využití odpadů z obalů, což mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly na trh
nebo do oběhu, tzn. vyrábějí, dovážejí nebo prodávají. Osoby, jež mají tuto povinnost, přispívají
svými finančními prostředky do systému EKO-KOM, z něhož se pak obcím přispívá na sběr, třídění
a recyklaci. V praxi to znamená, že čím více separovaného odpadu se v obvodu sebere, tím vyšší
finanční příspěvek obvod na tuto činnost obdrží. Za celkové množství odpadu a bonus za hustotu
sběrné sítě obvod obdržel odměnu v I.pol. roku 2012 ve výši 2 812 tis. Kč. Pro zajímavost
uvádíme, že příspěvek od společnosti EKO-KOM za rok 2011 byl ve výši 5 843 tis. Kč.
Pro lepší informovanost jsou také všechny nádoby na sběr tříděného odpadu polepeny samolepkami
upozorňujícími na druh odpadu, který do nádoby patří.
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Pro srovnání jsou v tabulce uvedena množství odpadu sebraného od občanů prostřednictvím
zmíněných nádob na separovaný odpad za I.-III. čtvrtletí roku 2011 za I.-III. čtvrtletí roku
2012.
Sbíraná komodita
Papír+nápojový karton
Sklo
Plasty
Bioodpad

I.- III. čtvrtletí 2011
917 t
439 t
434 t
654 t

I.-III. čtvrtletí 2012
843 t
434 t
422 t
702 t

Na území obvodu Plzeň 1 je rozmístěno 100 ks uzamykatelných kontejnerů o objemu 1100 l,
opatřené nálepkou ÚMO 1. Tyto nádoby slouží na komunální odpad sebraný při úklidu veřejných
prostranství pracovníky VPP a VS. Množství sebraného komunálního odpadu v I.-III. čtvrtletí 2012
činí 130 t. Jejich vývoz zajišťuje a případné přesuny kontejnerů firma Versado s.r.o. Nádoby jsou
vyváženy v intervalech 1x za 14 dní. Náklady jednoho svozu 100 ks kontejnerů jsou 25 960,- Kč
s DPH + měsíční pronájem 100 ks kontejnerů 12 000,- Kč.

K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, položky 5169
velkoobjemové kontejnery (nádoby na odpad v sídlištích – VPP) čerpáno
511 tis. Kč (schváleno 620 tis. Kč; 82 %).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, položky 5169
(biologicky rozložitelný odpad) čerpáno 2.159 tis. Kč (schváleno 2.374 tis. Kč; tj. 91 %).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3725 – využívání a zneškodňování komunálních
odpadů, položky 5169 separace čerpáno 8.405 tis. Kč (schváleno 9.398 tis. Kč; 90 %).

5. Odpadkové koše
Území obvodu je rozděleno na dvě části, které spravují dvě společnosti – RUMPOLD-R s.r.o. a
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Odpadkové koše jsou rozmístěny plošně po celém
obvodě. Přednostně byly OK umístěny na zastávky MHD a na velmi frekventovaná místa, tzn.
k nákupním centrům, na hlavní pěší komunikace a k dětským prvkům (houpačky, hřiště, pískoviště).
Na MO Plzeň 1 je v současné době rozmístěno celkem 433 odpadkových košů (z toho 95 košů je
vlastních a zbývající koše jsou ve vlastnictví svozových firem). Odpadkové koše jsou vyváženy 2x
týdně, oblast Vinic a Košutky v pondělí a ve čtvrtek, oblast Roudné, Bílé Hory, Lochotína a
Bolevce v úterý a v pátek. Již zmíněné společnosti svezly v I.-III. čtvrtletí t.r. cca 81 tun odpadu.
Měsíčně stojí tato služba cca 73 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že odpadkové koše velmi trpí
vandalismem, je třeba neustále kontrolovat stav a rozmístění tohoto zařízení.
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V případě chybějících nebo poškozených částí odpadkových košů je nahrazuje vlastník koše, tzn.
SVSMP – odpadkové koše na zastávkách MHD, v parku Na přání a v Lochotínském parku,
svozové firmy- ostatní koše, ÚMO Plzeň 1 – koše zejména u dětských hřišť.
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, položky 5169
odpadkové koše čerpáno 788 tis. Kč (schváleno 883 tis. Kč; 89 %).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, položky 5137
DDHM odpadkové koše čerpáno 12 tis. Kč (schváleno 31 tis. Kč; 39%)

6. Sběr nebezpečného odpadu
Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění ukládá obcím povinnost zřídit místo, kam
mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Městský obvod
Plzeň 1 umožňuje občanům odkládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře odpadů (Úněšovská
ul.) a prostřednictvím tzv. sběrových dní odpadů.
Na základě schválení Rady městského obvodu Plzeň 1 ze dne 22.5.2012 usnesením č. 170 byla
ukončena smlouva s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a to ke dni 31.8.2012. Dle
výběrového řízení na provozování sběrného dvora a zabezpečení sběrových dní odpadů na MO
Plzeň 1 zajišťuje tuto činnost od 1.9.2012 sdružení firem Versado s.r.o. a AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o..
Ve sběrném dvoře odpadů v Úněšovské ul. je možné odevzdat již vytříděné nebezpečné složky
komunálního odpadu (léky, pneumatiky, televizory, barvy, zářivky, lednice, baterie aj.) a zároveň i
ostatní druhy vytříděného komunálního odpadu (papír, sklo, plast, použitelné ošacení, odpad ze
zeleně, železný šrot, stavební suť, pneumatiky, velkoobjemový odpad aj.). Provozní doba sběrného
dvora je ve všední dny od 10.00 do 17.00 hod., v sobotu je sběrný dvůr uzavřen, otevřeno je ale v
neděli a o svátcích vždy od 13.00 do 17.00 hod. Možnost ukládat odpad zde mají nejenom občané
(fyzické osoby), ale sběrný dvůr mohou využívat také podnikatelské subjekty, které se tak mohou za
úplatu dle zveřejněného ceníku v omezené míře zbavit odpadu vznikajícího při jejich podnikatelské
činnosti. Pro fyzické osoby je ukládání odpadů (kromě objemného odpadu, stavební sutě a zeminy)
ve sběrném dvoře nebo v rámci sběrových dní nebezpečného odpadu i nadále bezplatné.
Zpoplatnění likvidace objemného odpadu, stavební sutě a zeminy je odůvodněno především
vysokými finančními náklady a zpoplatnění těchto komodit je i na ostatních sběrných dvorech ve
městě Plzni. V průměru částka hrazená za měsíc za tuto službu činí 120 tis. Kč. Sběrný dvůr odpadů
je otevřen 6 dní v týdnu včetně státních svátků a stále vysoká návštěvnost sběrného dvora je velmi
uspokojivá.
Ve sběrném dvoře funguje od roku 2006 zpětný odběr elektrozařízení. Jedná se o sběrné místo na
území MO Plzeň 1. Takzvaná historická elektrozařízení, to znamená vyřazená elektrická a
elektronická zařízení (dále jen EEZ) lze odstranit z obce a následně řádně recyklovat prostřednictvím
kolektivních systémů. Kolektivní systém je systém, který garantuje výrobcům povinnost zajištění
zpětného odběru elektrozařízení na celém území České republiky. Za tímto účelem zřídili výrobci a
dovozci, kteří v České republice uvádějí na trh nová elektrozařízení, provozovatele kolektivních
systémů, tedy společnosti, které zajišťují zpětný odběr vyřazených elektrozařízení na celém území
České republiky. MO Plzeň 1 uzavřel tři smlouvy se společnostmi zajišťující kolektivní systém pro
určité skupiny elektrozařízení. Jedná se o společnosti ASEKOL s r.o., EKOLAMP s.r.o. a
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ELEKTROWIN a s. Pro MO Plzeň 1 to znamená, že likvidace historických elektrozařízení je
hrazeno výše uvedenými společnostmi. Ze strany společností jsou prováděny kontroly zpětných
odběrů elektrozařízení a nebyly zatím shledány žádné závady.
V rámci spolupráce se společností ASEKOL s.r.o. byl bezplatně zapůjčen Městskému obvodu
Plzeň 1 v rámci podpory odběru elektrozařízení uzamykatelný ocelový přístřešek tzv. E- domek. Edomek se nachází na sběrném dvoře v Úněšovské ulici a slouží k ukládání odevzdaných použitých
elektrozařízení z domácností, jako jsou např. televize, monitory, počítače apod. Hlavním důvodem
umístění E-domku na sběrném dvoře je zabezpečení odevzdaných elektrozařízení před krádežemi a
zvýšení zabezpečení místa zpětného odběru.
V rámci zpětného odběru elektrozařízení bylo odevzdáno občany za období I. až III. Q 2012:
• 714 ks lednic = 30,74 t
• 16,973 t EEZ (ostatní elektrozařízení)
• 1 385 ks TV a monitorů=27,93 t
• 181 kg zářivek
• 172,5 kg výbojek

Sběrové dny odpadu jsou provozovány jako doplňková služba ke sběrnému dvoru odpadů. Na
předem stanoveném místě v obvodu (Roudná a Bílá Hora) jsou přistaveny kontejnery na
nebezpečné a velkoobjemové odpady. Odběr odpadů na takovémto sběrovém dni nebezpečného
odpadu provádí obsluha zajištěná dodavatelskou firmou. V letošním roce byly zatím uspořádány 3
sběrové dny (v lokalitě Roudné 1x a Bílé Hory 2x), a to v měsících květnu, červnu a říjnu. V měsíci
říjnu využilo tuto službu pro občany na Bílé Hoře cca 80 lidí.
O sběrové dny je ze strany občanů v dané lokalitě velký zájem. V rámci sběrového dne jsou odpady
odevzdávány občany bezplatně. O konání sběrových dnů jsou občané informováni prostřednictvím
letáků, Plzeňské jedničky a na internetu (stránky MO Plzeň 1). Pro zajímavost níže uvádíme
návštěvnost sběrného dvora v letech 2010, 2011 a 2012.
Návštěvnost sběrného dvora
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Rok
Celkový počet osob

2010
6 699

2011
8 191

1/2012 – 9/2012
6 656

K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3723, položky 5169, 5151, 5154 – sběrný dvůr- výdaje
na služby čerpáno celkem 1.019 tis. Kč (schváleno 1.253 tis. Kč; 81 %).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3721, položky 5169 - sběr a svoz nebezpečných
odpadů čerpáno celkem 50 tis. Kč (schváleno 100 tis. Kč; 50%).

7. Černé skládky
Odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci s kontrolním oddělením mapuje průběžně po celý
rok výskyt „černých“ skládek, které jsou následně likvidovány. V současné době tuto službu - úklid
černých skládek, které vznikají zejména na stanovištích nádob na odpad (převážně v sídlištích) a na
veřejném prostranství, zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně
prospěšných prací viz bod 9.
Za období I.- III. čtvrtletí t.r. činí množství odpadu uklizeného z černých skládek 231,8 t.
V letošním roce jsme získali finanční prostředky od Magistrátu města Plzně, odboru životního
prostředí ve výši 183 645 Kč za likvidaci nepovolených skládek u kontejnerových stání.

8. Údržba a péče o zeleň
Od 7.9.2011 na základě výběrového řízení provádí údržbu zeleně tyto firmy:
úsek č. 1 - sídliště Košutka -ASAGAJ s.r.o.
úsek č. 2 - sídliště Bolevec - ASAGAJ s.r.o.
úsek č.3 - Zavadilka, Malý Bolevec, Bílá Hora, Kotíkovská – jižní svahy,Berlín – AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
úsek č. 4 - sídliště Lochotín - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
úsek č.5 - Vinice, Sylván, plocha nad Lochotínským parkem, Na Chmelnicích – Versado s.r.o.
úsek č. 6 - Záhorsko, Karlovarská, rondel, Na Roudné, Roudná, Na Poříčí, Lochotínská- Versado
s.r.o.
Od května 2012 na základě výběrového řízení provádí údržbu tyto firmy:
úsek č. 1 - sídliště Košutka -ASAGAJ s.r.o.
úsek č. 2 - sídliště Bolevec - ASAGAJ s.r.o.
lokalita parku za Plazou – firma ASAGAJ s.r.o. na základě výběrového řízení, které proběhlo
v květnu 2012
na území MO Plzeň 1 odborné práce, (kácení, úpravy dřevin apod.) provádí firma ASAGAJ
s.r.o.- výběrové řízení květen 2012
V letošním roce proběhly 3 seče travnatých ploch ve stanovených termínech a bez závad - k 31.5 a
15.7. a 31.8.2012 , poslední čtvrtá seč byla letos zrušena z důvodu klimatických podmínek. Tímto
bylo uspořeno z rozpočtu zeleně 1.700 tis. Kč.
Dále bylo provedeno jarní vyhrabávání trávníků, sestřih a zmlazovací řez keřů na určených místech
v sídlištích MO Plzeň 1 (keře zasahující do pěších a jízdních komunikací nebo oken bytů, zmlazovací
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řez přestárlých keřů). Provedena byla také likvidace nevhodných náletových dřevin, likvidace a
pokácení 250 ks suchých vyvrácených, nevhodných a nebezpečných stromů, vše na základě
povolení orgánu ochrany přírody. Výsadba a dosadba keřů a růží celkem byla realizována v počtu
650 ks a to např.: Centrální park Lochotín, E.Krásnohorské, Sokolovská, Rabštejnská, Kralovická,
Strážnická, Bolevecká náves, Foglarova, Břeclavská.
Do konce roku bude proveden podzimní výhrab travnatých ploch firmami AVE CZ a Versado s.r.o.
na úsecích č. 3,4,5,6. Úseky č. 1 a 2 budou vyhrabány pracovníky VPP a VS.
MO Plzeň 1 pokračoval na určených lokalitách v letošním roce v plošné likvidaci přestárlých dřevin,
zejména jalovců napadených rzí hrušňovou s následným vytrháním pařezů a úpravou dané lokality.
V prvním pololetí letošního roku bylo zatím vysazeno 5 ks nových stromů na vhodných místech do
konce roku bude vysazeno dalších 50 ks stromů především náhradou za stromy pokácené na
sídlištích MO Plzeň 1, a především u nově zbudovaných parkovišť a náhradou za pokácené a
vandaly zničené stromy.
Prováděli se zálivky stromů a nových výsadeb keřů.
Také se dle plánu uskutečnil bezpečnostní, zdravotní a výchovný řez korun cca 250 ks stromů v MO
Plzeň 1. V této činnosti budeme pokračovat nadále v období vegetačního klidu. Do konce roku
bude proveden bezpečnostní a zdravotní řez u přestárlých stromů v ul. Na Roudné.
V období vegetačního klidu do konce března byly průběžně odstraňovány výmladky u kmenů, suché
a nebezpečně zavěšené ulomené či nalomené větve. Nadále budou likvidovány pařezy po
odstraněných přestárlých keřích, zejména jalovcích a byla provedena úprava dotčených lokalit
zatravněním, případně drobnou výsadbou nízkých dřevin.
Všechny výše uvedené práce budou prováděny na základě výběrových řízení a objednávek.
Na jaře letošního roku byla provedena nová výsadba růží v Centrálním parku a také v okolí
památníku Lidice, z důvodu zvýraznění památníku a vzhledem k velké návštěvnosti v této lokalitě.
Z rozpočtu zeleně se také hradí firmě DESINSEKTA likvidace rojů divokých včel, vos, sršňů –
zatím jeden zásah v Kralovické ulici, a zároveň deratizace potkanů (Kotíkovská, Strážnická,
Kralovická, Hodonínská, Gerská, Brněnská, Břeclavská, Bzenecká).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položky
5169 údržba zeleně čerpáno 9.993 tis. Kč (schváleno 16.037 tis. Kč, tj. 62%).

9. Veřejně prospěšné práce, Veřejná služba, Obecně prospěšné
práce
Čistota, pořádek a pěkný vzhled Městského obvodu Plzeň 1 je zajišťován odborem životního
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 v rámci výkonu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (VPP),
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dále občany vykonávajícími VEŘEJNOU SLUŽBU (VS) a občany ve výkonu alternativního trestu OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (OPP).
a)

pracovníci veřejně prospěšných prací

V letošním roce zaměstnává Úřad městského obvodu Plzeň 1 (na základě uzavřených pracovních
smluv) 22 pracovníků VPP. Pracovní místa byla vytvořena dle dohody vedení MO Plzeň 1 s
Úřadem práce Plzeň - město. Na základě zkušeností pracovníků odboru životního prostředí a
dopravy byli z řady uchazečů o zaměstnání vybráni ti, kteří již pro obvod pracovali a odváděli
dobrou práci.
Pracovníci VPP jsou rozděleni do pěti pracovních skupin po čtyřech osobách, jejich pravidelnou
denní náplní je zametání chodníků, kantování plevele u obrubníků, sběr papírů a jiných odpadků,
úklid dětských hřišť, autobusových zastávek, kontejnerových stání, okolí nákupních středisek,
podchodů a úklid menších, černých skládek.
Na území MO Plzeň 1 je prováděn úklid dle nové koncepce, kdy pět samostatných úseků v každé
sídlištní části je uklízeno v jeden den a jednou skupinou dle týdenního harmonogramu a mapových
podkladů.
- pondělí – Roudná
- úterý – Bolevec
- středa – Košutka
- čtvrtek – Vinice
- pátek – Bílá Hora, okrajové části obvodu
- sídliště Lochotín uklízí VS (popsáno v bodu b).
Šestá, dvoučlenná skupina provádí stálý denní úklid a údržbu parku za Plazou, který MO Plzeň 1
převzal do správy koncem března roku 2012.
Další činností VPP (dvoučlenná posádka vozidla) je denní svoz objemného odpadu od
kontejnerových stání do sběrného dvora. Jedná se o velké množství sedacích souprav, skříní,
chladniček, praček, televizorů, kuchyňských linek a dalšího nepotřebného nábytku včetně lina a
koberců. V prvním pololetí roku 2012 oddělení úklidových prací zajišťovalo především každoroční
odvoz vyhozených vánočních stromků v objemu cca 18 tun (únor - březen), plošné výhraby listí na
sídlištích Vinice a Lochotín (březen - duben), vystěhování rekonstruované 81. MŠ na Vinicích a
zpětné stěhování vybavení do nově zrekonstruované školky, vystěhování bytu školníka v areálu
Žlutická 2, likvidace velké skládky v Luční ulici, provádění postřiku a následné kantování- starý
Lochotín, chodníky včetně cyklistické stezky podél Boleveckého rybníku, část zastávek MHD,
centrální park a část dětských hřišť. Dále pracovníci VPP průběžně zajišťovali pomocné práce při
kulturních a společenských akcích pořádaných úřadem, odstraňovali škody způsobené přívalovými
dešti a plnili další úkoly vyvolané požadavky občanů.
Veřejně prospěšné práce jsou prováděny v pracovní dny od 07:00 hod. do 15:30 hodin, pracovníci
jsou povinni v pracovní době používat žluté, reflexní vesty s nápisem ÚMO Plzeň 1. Jejich práci
organizují a denně kontrolují referenti odboru životního prostředí a dopravy.
b) pracovníci veřejné služby
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V roce 2012 se díky nové legislativě očekával nárůst nástupů na výkon veřejné služby z řad
dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Vedení MO Plzeň 1 s předstihem projednalo tuto záležitost
s Úřadem práce Plzeň – město a vytvořilo materiální i technické podmínky nezbytné pro využití co
největšího počtu pracovníků VS. Počet nástupů na VS se v prvním pololetí roku 2012 pohyboval
v rozmezí 20 – 25 pracovníků. Z pracovníků VS přidělených nám Úřadem práce byli na doporučení
koordinátora odboru životního prostředí a dopravy vyřazeni ti, kteří buď vůbec nenastoupili, nebo
hrubě neplnili sjednané podmínky výkonu VS (neomluvená absence). Na konci června 2012 plnilo
výkon VS cca 15 pracovníků. Ke 30.9.2012 plnilo výkon veřejné služby 8 pracovníků, což je
pokles.
Náplň práce VS je totožná s VPP, pracovníci jsou rozděleni do dvou skupin a z důvodu jejich
efektivního využití (4 hod. pracovní doba a vzdálenost na pracoviště) uklízí každý den stanovené
úseky na sídlišti Lochotín dle týdenního harmonogramu a zpracovaných map.
Pro výkon VS u MO Plzeň 1 je stanovena povinnost odpracovat 20 hodin týdně, tj. 80 hodin za
kalendářní měsíc.
Veřejná služba je vykonávána v pracovní dny od 08:00 hod. do 12:00 hodin, pracovníci používají
v pracovní době oranžové, reflexní vesty s nápisem ÚMO Plzeň 1. Jejich práci organizují a denně
kontrolují referenti odboru životního prostředí a dopravy.

c) pracovníci obecně prospěšných prací
Práce provádí občané odsouzení soudy k alternativním trestům a přidělení k výkonu obecně
prospěšných prací na MO Plzeň 1. Náplň jejich práce je totožná s VPP a VS. Počet hodin a
konečný termín jejich odpracování mají stanoven soudem individuálně. V prvním pololetí roku 2012
se k výkonu OPP dostavili průběžně 2 – 3 občané, ve III. čtvrtletí 1-2 občané. Výkon OPP
koordinuje referent odboru životního prostředí a dopravy ve spolupráci s Probační a mediační
službou Plzeň.
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – obecně prospěšné práce – čerpáno 5 tis. Kč
(schváleno 7 tis. Kč, tj. 71%).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – položky 5171, 5169, 5139, 5134, 5131,5137
veřejně prospěšné práce – čerpáno 143 tis. Kč (schváleno 332 tis. Kč, tj. 43%).
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3722 – veřejná služba – čerpáno 6 tis. Kč (schváleno
20 tis. Kč, tj. 30%).

10. Provoz fontán v Sokolovské a Západní ulici
Provoz fontán v Sokolovské a Západní ulici
Od 1.5.2012 běží provoz fontán dle plánu podle smlouvy o dílo č. 2011/0020, kde dodavatel prací
– firma Emil Mundl, Třemošná, zabezpečuje provoz fontány v Sokolovské a Západní ulici.
Během provozu byla dle potřeby již několikrát vyměněna cirkulující voda. U fontány v Sokolovské
ulici byla provedena oprava kabeláže a jističů u osvětlení fontány a opravena dlažba.
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Vyčíslení nákladů na provoz fontán k 28.11.2012:
provoz, údržba
142 010,- Kč
voda
54.647,- Kč
elektřina
24.458,- Kč
Náklady celkem k 28.11.2012
221 115,-Kč (schváleno 350 tis. Kč, tj.63%)
Náklady na provoz – dle smlouvy:
- zahájení provozu 18.000,-Kč
- měsíční paušál 10.440,-Kč x 6 měsíců
- zazimování
19.800,-Kč
Předpokládané náklady na elektřinu:
fontána Sokolovská ul.
1.800,- Kč (paušál za měsíc)
Západní ul.
760,- Kč (paušál za měsíc)
Předpokládané náklady na spotřebu vodu:
fontána Sokolovská ul.
1.300 – 1.700 m3 vody /rok
Západní ul.
200 - 300 m3 vody /rok
Celkové náklady budou známy až po ročním vyúčtování .
K 31.8.201 došlo pouze k jednomu neplánovanému vypnutí fontány v Sokolovské a to pouze na
půl dne. V září fontána v Sokolovské po dobu 14 dnů fungovala nepravidelně a hledala se příčina
poruchy. Nakonec byl zjištěn poškozený přívodní vodič elektrického proudu pod podiem
v Centrálním parku. V současné době jsou obě fontány plně funkční.
Provoz fontán bude v letošním roce ukončen k 31.10.2012

11. Údržba soch a památek
MO Plzeň 1 udržuje celkem 11 soch a dva památníky.
1. Památník odboje (válečný hrob) – umístěný na náměstí Odboje u 18.ZŠ. Památník je
v dobrém stavu. Každý rok před květnovým výročím obětí II. světové války je památník
vyčištěn.
2. Socha – Monument, mezi domy Manětínská 10-79. Každý rok, někdy i dvakrát, se
odstraňuje z podstavce poškození sprejery. Socha je v dobrém stavu.
3. Plastika – radost z léta, před 4.ZŠ Kralovická, dlouhodobě značně poškozená. V minulosti
to byla fontána. Již několik let nefunkční, zbytky plastiky byly odstraněny.
4. Socha – 3 dívky a matka, v Žlutické 29, je v dobrém stavu.
5. Socha – Monument, Bolevecká 30, u VŠ koleji, je v dobrém stavu.
6. Socha – Monument, Sokolovská 114, je v dobrém stavu.
7. Socha – Dítě s trumpetou, umístěna před 32.ZŠ Sokolovská- socha je v dobrém stavu.
8. Socha – Monument, u 1.ZŠ Západní-podstavec byl již několikrát očištěn od sprejů. Letos
proveden nátěr podstavce. Socha je v dobrém stavu, nutný nový nátěr podstavce.
9. Socha – 3 dětí, u 1.ZŠ Západní, umístěna na vrcholu fontány. Podstavec pod sochou je
zároveň vanou, z které vytéká voda fontány na čtyři světové strany.
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10. Socha – Hrající si děti, Nýřanská 22. Je umístěna u keřových skupin za domem v Nýřanské
22. Již několikrát očištěna od sprejů a barev. Socha je v dobrém stavu.
11. Socha – Monument, u 34.ZŠ Gerská, socha je v dobrém stavu.
12. Plastika – Klíčení, Plaská u OC Delvita, je v dobrém stavu.
13. Památník Lidice – v Centrálním parku pod Gymnáziem F. Křižíka. Nově obnoven v roce
2012.
V rozpočtu na rok 2012 bylo na opravy a udržování soch vyčleněno 50.000,- Kč. Čerpáno
bylo na natření podstavce sochy u 1.ZŠ 800,- Kč a 15.000,- Kč na obnovu památníku Lidice.
Sprej z podstavců soch a z památníku byl průběžně odstraněn zaměstnanci veřejně prospěšných
prací. Obnovu památníku Lidice zajišťoval p. Šindelář
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745 – údržba fontán a bazénů – položky 5171, 5154,
5151 čerpáno 221 tis. Kč (schváleno 350 tis. Kč, tj. 63%)
K 28.11.2012 bylo z rozpočtu OD PA 3745 – údržba soch a památek – položky 5171,
čerpáno 800 Kč (schváleno 50 tis. Kč, tj. 2%)
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