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Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I. pololetí 2017

1. Pískoviště
V roce 2016 byla na základě výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu dle Zásad pro
zadávání veřejných zakázek) uzavřena smlouva o dílo č. 2016/001889 se společností
DESINSEKTA s.r.o., IČ 26405270, Lindauerova 21, Plzeň na údržbu 57 ks pískovišť.
V případě znečištěných pískovišť mimo pravidelnou výměnu, je ve smlouvě uvedena možnost
provedení výměny i mimo pravidelný roční interval za jednotkovou cenu 6 000,- Kč za 1 pískoviště
bez DPH. Tato smlouva o dílo je uzavřena na dobu od 12. 5. 2016 do 31. 12. 2017. Pravidelná
roční výměna písku v pískovištích proběhla v roce 2017 v období od 15. 5. do
5. 6. 2017.
Náklady na výměnu písku ve všech 57 pískovištích činily v letošním roce 363 230,- Kč včetně
DPH. Dále byla provedena výměna mimo pravidelný roční interval u 1 pískoviště pod Gymnáziem
Františka Křižíka za 7.260,- Kč. Celkové náklady na výměnu písku v pískovištích činily 370.490,Kč včetně DPH.
Přehled pískovišť MO Plzeň 1, u kterých byla v letošním roce provedena výměna písku:
Lokality
Lochotín, Bílá Hora, Roudná
Bolevec
Košutka
Vinice, Sylván

desinfikovaná pískoviště (ks)
23
14
14
6

K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3421, položky 5169 – Nákup ostatních služeb výměna
písku čerpáno 370 tis. Kč (schváleno 382 tis. Kč, tj. 97 %).

2. Lavičky
Výrobu a osazení nových laviček zajišťuje pro MO Plzeň 1 na základě výběrového řízení a smlouvy
o dílo ze dne 6. 6. 2016 Milan Beniš. Cena za 1 ks lavičky včetně zabudování a výroby činí 4 235,Kč včetně DPH.
V prvním pololetí letošního roku bylo umístěno celkem 18 ks laviček: Sokolovská 29 u Družby – 3
ks, El. Krásnohorské 24 – 1 ks, Sokolovská 34 – zadní vchody – 3 ks, Sokolovská 109 – 1 ks,
Kaznějovská 1-3, 3 ks, Kaznějovská (u hřiště zdravotnického střediska) – 2 ks, Kralovická
vnitroblok – 3 ks, Manětínská 21 – 2 ks.
Opravy laviček (výměna prken, nátěry, demontáž) se realizují postupně, dle zpracovaného seznamu
požadavků občanů a dle kontrol, především na sídlištích Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice, a to
na základě objednávky s panem Milanem Benišem ze dne 22. 3. 2017.
Celkem ke dni 30. 6. 2017 evidujeme 1 036 ks laviček.
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý
majetek čerpáno 76 tis. Kč (schváleno 200 tis. Kč, tj. 38 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5171 – Opravy a udržování čerpáno 0 Kč
(schváleno 100 tis. Kč, tj. 0 %).
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3. Čistota veřejných prostranství - sáčky na psí exkrementy
V rámci zachování čistoty na veřejných prostranství jsou k dispozici na vrátnici úřadu igelitové sáčky
na psí exkrementy, které si vyzvedávají lidé venčící psy. Tuto službu zajišťuje městský obvod již 12
let a je velmi kladně hodnocena občany. Sáčky na psí exkrementy jsou v průběhu roku objednávány
na základě Rámcové kupní smlouvy č. 2014/004085 ze dne 31.10.2014. V I. pololetí bylo
objednáno 571 308 ks sáčků na psí exkrementy. Cena za 1 ks sáčku na psí exkrementy činí 0,13
Kč včetně DPH.

K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3745, položky 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpáno 78
tis. Kč (schváleno 140 tis. Kč, tj. 56 %).

4. Údržba a péče o zeleň
Sekání travnatých ploch
Na základě výběrového řízení (nadlimitní veřejná zakázka rozdělena na části, otevřené řízení) byly
v roce 2016 uzavřeny smlouvy o dílo č.2016/000665 a č. 2016/000666 se dvěma zhotoviteli na
zajištění sekání travnatých ploch, kteří předložili nejvhodnější nabídku
(s nejnižší nabídkovou
cenou).
Předmětem této smlouvy je zajištění sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1, které jsou
v kompetenci městského obvodu (vyjma Parku za Plazou a parku U Bazénu, které jsou sekány
v rámci výkonu VPP) s minimální četností 3 seče za rok a meziseče ve vybraných lokalitách. V roce
2017 byly zatím provedeny 2 seče travnatých ploch, třetí seč právě probíhá, meziseč vybraných
lokalit nebyla v letošním roce prováděna.
Zabezpečení seče travnatých ploch:
úsek č. 1 - sídliště Košutka, stará Košutka, Jižní svahy, Kotíkovská, Berlín, Turistická,
Karlovarská – firma Daniel Dvořák
úsek č. 2 - sídliště Bolevec, Malý Bolevec, U Velkého rybníka, Bílá Hora – firma Eliod servis s.r.o
úsek č. 3 – Lochotín ( bez vnitřní plochy parku U Bazénu), Zavadilka – firma ELIOD servis s.r.o.
úsek č. 4 – Vinice, Sylván, plocha nad Lochotínským parkem, Na Chmelnicích, Na Poříčí,
Lochotínská, rondel Karlovarská, Podzáhorsko, Roudná, Karlovarská – Bolevecká - jen rabátka
– firma Daniel Dvořák
V období od 18. 4. do 22. 5.2017 proběhla první seč, termín byl prodloužen o propršené dny,
v oblasti Vinic bylo sekání travnatých ploch obtížné vlivem jejich podmáčení v zastíněných částech
sídliště.
Druhá seč byla zahájena 25.5.2017 a dokončena byla 21.6.2017, termín byl prodloužen o
propršené dny.
Meziseč vybraných lokalit nebyla z důvodu nízké trávy provedena.
Dne 20.7.2017 byla zahájena 3. seč travnatých ploch, která právě probíhá, termín dokončení je
stanoven na 11.8.2017 + propršené dny.
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V sobotu dne 20.5.2017 proběhlo sekání trávníku kosou v Komenského ulici (vedle parkoviště NC
Gera) profesionálními sekáči, druhé plánované sekání této travnaté plochy kosou proběhne v říjnu
2017.
Odborné zahradnické práce
Sestřih a zmlazovací řez keřů na určených místech v sídlištích MO Plzeň 1 (keře zasahující do pěších
a jízdních komunikací nebo oken bytů, zmlazovací řez přestárlých keřů) provádí na základě uzavřené
smlouvy ( nadlimitní veřejná zakázka rozdělená na části, otevřené řízení) firma OŠTĚP Plzeň s.r.o.,
menší jednodušší zásahy jsou prováděny veřejně prospěšnými pracovníky. Tyto zásahy do zeleně
probíhají průběžně dle potřeby i dle požadavků občanů.
Kácení a likvidaci havarijních a nebezpečných stromů s obvodem kmenů ve výšce 130 cm nad zemí
nad 80 cm v počtu 35 ks a dalších nevhodných převážně náletových dřevin provedla na základě
smlouvy o dílo zahradnická firma OŠTĚP Plzeň s.r.o., která rovněž prováděla bezpečnostní,
zdravotní a prosvětlovací řezy stromů a následné odfrézování pařezů po pokácených stromech i
odfrézování starých nebezpečných pařezů v těsné blízkosti frekventované komunikace Na Roudné.
Do dnešního dne bylo vysazeno v tomto roce firmou Západočeské komunální služby a.s. 911 ks
keřů a 60 ks letniček a dále 38 ks nových okrasných stromů.
Výsadby alejových stromů byly provedeny např. v Komenského ulici, v Mozartově ulici, v ulici
Elišky Krásnohorské, v Karlovarské ulici, v Sokolovské ulici, v aleji Svobody, v Hodonínské ulici,
v Brněnské a v Tachovské ulici.
alej Svobody (za budovou úřadu)
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V lokalitě ulice alej Svobody 60, byla zároveň provedena revitalizace zeleně okolo budovy úřadu,
kdy na základě zpracovaného projektu byly vykáceny kompozičně nevyhovující neperspektivní
keřové skupiny, především nevzhledné vzrostlé jalovce a byla provedena probírka skupiny borovic
před budovou. Nově byly před vchodem do budovy založené záhony s dlouhokvetoucími trvalkami
a okrasnými trávami, za budovou úřadu byly vysazené dva malokorunné listnaté stromy - okrasné
třešně, na podzim budou do záhonů dosazeny cibule na jaře kvetoucích narcisů. V rámci projektu
byly vybudovány nové dlážděné zálivy a umístěné 3 nové lavičky z tropického dřeva a odpadkové
koše.
V obvodě dále průběžně probíhají zálivky nově vysazených stromů po dobu tří let a taktéž zálivky
nově vysazených stromů, které jsme převzali do údržby od SVSmP a to v lokalitě bytových domů
v ul. U Velkého rybníka č. 109-119, v ulici Pod Záhorskem a v lokalitě nově vybudovaného parku
Na poříčí.
Dále byla provedena na základě objednávky deratizace na veřejných prostranství a to v ulici
Rabštejnská 2, 4, 12, 14 za celkovou cenu 18 634,- Kč včetně DPH.
Z rozpočtu údržby zeleně se hradí i náklady za provedení deratizace na veřejných prostranství. V I.
pololetí byly provedeny zásahy firmou DESINSEKTA s.r.o. na základě objednávky v ul.
Rabštejnská 2-4, 12-14 za celkouvou cenu 18 634 ,- včetně DPH.
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K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou ze leň, položky
5169 čerpáno 5.240 tis. Kč (schváleno 10.211 tis. Kč, tj. 51 %).
5. Veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce – Úsek úklidu MO Plzeň 1 pod OŽPD
a černé skládky
Čistota a pořádek na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou zajišťovány Úsekem úklidu MO Plzeň
1 v rámci výkonu VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (VPP) a v menší míře pak i občany ve
výkonu alternativního trestu - OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (OPP). Od srpna to jsou i
pracovníci VEŘEJNÉ SLUŽBY.
Pracovníci veřejně prospěšných prací
V průběhu první poloviny roku 2017 zaměstnával Úřad městského obvodu Plzeň 1 na základě
uzavřených pracovních smluv průběžně 25 až 30 pracovníků VPP, kdy maximální počet pracovníků
schválený usnesením Rady MO Plzeň 1 je stanoven na 45 a k dnešnímu dni je stav 30 pravovníků.
Pracovní místa byla vytvořena dle dohody vedení MO Plzeň 1 s Úřadem práce Plzeň - město. Na
základě zkušeností referentů úseku úklidu byli z řady uchazečů o zaměstnání vybráni především ti,
kteří již pro obvod v minulém období pracovali a odváděli dobrou práci. Ti jsou pověřeni vedením
jednotlivých pracovních skupin. Úsek úklidů také vede průběžnou evidenci zájemců o zaměstnání, ze
které jsou vybíráni a po schválení úřadem práce doplňováni nastupující pracovníci ( nově výběrová
řízení ve spolupráci s ÚP Plzeň- město).

Harmonogram úklidů
Pracovníci VPP jsou v současné době rozděleni do osmi skupin, z nichž pět skupin pravidelně vždy
jeden den v týdnu uklízí stanovenou část obvodu.
pondělí - Lochotín
úterý - Bolevec
středa - Košutka
čtvrtek - Vinice
pátek - okrajové části obvodu (st. Košutka, Zavadilka, Roudná, B. Hora, Kotíkovská)
Skupiny a pracovní náplň pracovníků VPP
Hlavní pracovní náplní uvedených pěti skupin je provádění běžných úklidů – zejména zametání
chodníků, veřejných prostranství, sběr papírů a jiných odpadků, úklid dětských hřišť, autobusových
zastávek, okolí kontejnerových stání, okolí nákupních středisek, podchodů a úklid menších černých
skládek. Jarního úklidu spadaného listí se účastní vždy všichni pracovníci VPP.
V zimním období je hlavní náplní úklid sněhu na nebezpečných a nejvíce exponovaných místech
obvodu – např. schodištích a přechodech pro chodce.
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Šestou skupinu tvoří dle potřeby 1 – 2 pracovníci, kteří od dubna do října denně uklízí a udržují Park
za Plazou, který je svěřen do péče MO Plzeň 1. V ostatních měsích se park uklízí 2 x do týdne.
Sedmá, dvoučlenná až tříčlenná skupina byla ustavena pro údržbu veřejné zeleně a provádí převážně
sestřihy keřů, keřových skupin a drobné zahradnické práce – pletí keřových skupin a založených
záhonů – u GERY, v parku U Bazénu, vedle Sport parku 1, před budovou úřadu, před 1. ZŠ
v Západní okolí fontány, u NC ATOM, před 7. ZŠ na Vinicích a u 31.ZŠ. Tato skupina je
doplňována lidmi ze sekání trávy. Každým rokem se zaměřujeme na kantování podél chodníků dle
čtvrtletních plánů (zejména v ul. Komenského, Sokolovská,Vlastina, Tachovská, Plaská,
Kaznějovská, Kralovická, Toužinská, Krašovská, Brněnská, Bzenecká, Hodonínská, Na Roudné,
Pod Všemi svatými a Pod Záhorskem). Od dubna do konce června se prováděl úklid parkovišt,
která byla vyblokována. Při této činnosti byly uklizeny parkoviště od nánosu zeminy a prorůstající
trávy. Občané byli velmi spokojeni s těmito úklidy.
Osmá skupina je čtyřčlenná. Zajišťuje sekání vyčleněných travnatých ploch a to dvěma sekačkami
HONDA HRD 536, dvěma křovinořezy značky HECHT a travní sekačkou GRILLO. Místa
provádění sekání trávy pracovníky VPP jsou: park za Plazou (seč od března provedena 3x), park U
Bazénu, areál Sport parku 1 (seč od března provedena 3x), dětská hřiště Roudná – Sylván, Roudná,
Pramenní, Rabštejnská (seč od března provedena 3x).

Čtyři pracovníci pak tvoří posádky nákladního vozidla Mercedes a IVECO. Obě vozidla denně
sváží z území obvodu objemný odpad (zejména od kontejnerových stání) do sběrného dvora a
provádí úklid okolí kontejnerových stání v rámci čištění veřejného prostranství. V hodnoceném
období (leden – červen) bylo na sběrný dvůr odvezeno 91,10 tun objemného odpadu a 75,85 tun
komunálního odpadu. Na odvoz listí jsou využívány přistavené kontejnery nebo napytlovaný odpad
se odveze do sběrného dvora.
Lokality s výskytem větších černých skládek jsou např.: prostor ul. Lochotínská mezi Plazou a ZOO,
prostory pod mostem Generála Pattona a okolí hotelu Irida, ulice Luční, ulice Nýřanská, okolí
tenisových kurtů Pod Všemi svatými, ulice Na Chmelnicích a konečná MHD č. 4.

V I. pololetí roku 2017 byly provedeny tyto činnosti:
- svoz listí z jarních výhrabů z území MO Plzeň 1 a odvoz na sběrný dvůr
- kantování vyparkovaných parkovišť ve spolupráci s oddělením dopravy
- likvidace a odvoz černých skládek a stanovišť po bezdomovcích ( Na Chmelnicích, konečná
tramvaje č.4, Luční ul.)
- technické zajištění dětských, kulturních a společenských akcí pořádaných obvodem
- svoz odpadu po kantování ulic dle ročního plánu
- odvoz posekané trávy z dětských hřišť na Roudné a Sylvánu, Plazy, parku U Bazénu, Sport
parku 1 a nově před NC Gera
- úklid a stěhování v budově úřadu při rekonstrukci sítí.
Veřejně prospěšné práce jsou prováděny v pracovní dny od 07:00 hod. do 15:30 hodin, v letním
období (červenec – srpen) od 6:00 hod. do 14:30 hodin. Pracovníci jsou povinni v pracovní době
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používat žluté reflexní vesty s nápisem ÚMO Plzeň 1 a všichni VPP jsou proškoleni dle nových
směrnic zpracovaných ing. Štancem. Jejich práci organizují a kontrolují tři referenti úseku úklidu.
Pracovníci obecně prospěšných prací
Práce provádějí občané odsouzení soudy k alternativním trestům a přidělení k výkonu obecně
prospěšných prací na MO Plzeň 1. Náplň jejich práce je téměř shodná s náplní VPP. Počet hodin a
konečný termín jejich odpracování mají stanoven soudem individuálně. V současné době je
v evidenci na našem úřadu 12 občanů a výkon práce vykonávají 2 občané v nepravidelných
intervalech. Výkon těchto prací koordinuje referent OŽPD ve spolupráci s Probační a mediační
službou Plzeň.
Kantování Vlastina ul.

Sekání trávy Sport park 1

Úklid drobných černých skládek po bezdomovcích – lokalita ulice Luční

8

U jam

Práce prováděny na úseku úklidu MO Plzeň 1 jsou prezentovány na této adrese:
http://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/multimedia/fotogalerie-verejne-prospesnych-praci/
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5131 – Potraviny čerpáno
3 tis. Kč ( schváleno 5 tis. Kč, tj. 60 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5134 – Prádlo, oděv a
obuv čerpáno 36 tis. Kč ( schváleno 60 tis. Kč, tj. 60 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5137 – Drobný hmotný
dlouhodobý majetek čerpáno 0 tis. Kč ( schváleno 30 tis. Kč, tj. 0 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5139 – Nákup materiálu
čerpáno 69 tis. Kč ( schváleno 120 tis. Kč, tj. 58 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5169 – Nákup ostatních
služeb čerpáno 23 tis. Kč ( schváleno 100 tis. Kč, tj. 23 %).
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K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3722 VPP+OPP+VS, položky 5171 – Opravy a
udržování čerpáno 4 tis. Kč ( schváleno 20 tis. Kč, tj. 20 %).

6. Provoz fontán v Sokolovské a Západní ulici
V roce 2017 byl zahájen provoz fontán 1. května. Provoz fontán v Sokolovské (park U Bazénu) a
v Západní ulici (před 1. ZŠ) zajišťuje na základě smlouvy o dílo č. 2015/001661 ze dne 13. 5. 2015
firma Emil Mundl.
U obou fontán je dle znečištění vody prováděna výměna cirkulující vody. U fontány v Západní ulici
byla před spuštěním provozu provedena částečná oprava soklu fontány a proveden nový nátěr
fontány šedivou barvou. U fontány Sokolovská byla před zahájením provozu provedená částečná
oprava dlažby fontány a řečiště, kterou zajišťovala firma Emil Mundl.
V letošním roce byla oživena fontána v parku U Bazénu frekvenčním měničem vody, kterým je
řízena výška a frekvence proudu vody tryskající z fontány. Celkové náklady na opravu
elektroinstalace včetně dodání frekvenčního měniče činily 30.026,- Kč. Za I.pololetí nedošlo
k samovolnému vypnutí fontány.
Roční náklady na provoz fontán jsou dle smlouvy o dílo:
- zahájení provozu 18.150,-Kč
- měsíční paušál 10.527,-Kč x 6 měsíců
- zazimování
19.965,-Kč

Fontána v parku U Bazénu

K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – položky
5151 studená voda čerpáno 3 tis. Kč (schváleno 80 tis. Kč, tj. 4 %).
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K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – položky
5154 elektrická energie čerpáno 41 tis. Kč (schváleno 100 tis. Kč, tj. 41 %).
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – položky
5171 opravy a udržování čerpáno 71 tis. Kč (schváleno 110 tis. Kč, tj. 65 %).

7. Údržba soch a památek
MO Plzeň 1 udržuje celkem 10 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, je v dobrém stavu.
3. Socha – 3 dívky a matka, v Žlutické 29, je v dobrém stavu.
4. Socha – Monument, Bolevecká 30, u VŠ koleji je v dobrém stavu.
5. Socha – Monument, Sokolovská 114, je v dobrém stavu.
6. Socha – Dítě s trumpetou, umístěna před gymnáziem F. Křižíka v Sokolovské ul. je
v dobrém stavu.
7. Socha – Monument, u 1.ZŠ Západní je v dobrém stavu.
8. 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.
9. Socha – Hrající si děti, Nýřanská 22. Je umístěna u keřových skupin za domem v Nýřanské
22, je v dobrém stavu.
10. Socha – Monument, u 34.ZŠ Gerská, socha je v dobrém stavu.
11. Plastika – Klíčení, Plaská u OC Billa je v dobrém stavu.
12. Památník Lidice – v parku U Bazénu pod gymnáziem F. Křižíka.
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park U Bazénu

K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního,
národního povědomí – položky 5171 Opravy a udržování čerpáno 0 Kč (schváleno 10 tis.
Kč, tj. 0 %).

8. Úklidy komunikací
a) Blokové čištění komunikací – I. etapa
Ve dnech 18.04.-26.05.2017 bylo provedeno blokové čištění vybraných parkovišť v těchto ulicích
– Manětínská, Rabštejnská, Žlutická, Toužimská, Kralovická v Plzni. Práce byly prováděny po
jednotlivých úsecích a v konkrétních termínech. Na uvedených parkovištích bylo provedeno pouze
ruční čištění pracovníky VPP z úseku údržby – „kantování“ a metení.
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b) Blokové čištění komunikací – II. etapa
Ve dnech 31. 05. – 30.06.2017 bylo provedeno další blokové čištění vybraných parkovišť v těchto
ulicích – Gerská, Sokolovská, Vlastina, Elišky Krásnohorské v Plzni. Práce byly prováděny po
jednotlivých úsecích a v konkrétních termínech, pracovníky VPP z úseku údržby. Opět bylo
prováděno pouze ruční čištění komunikací (parkovišť), kdy se jednalo o tzv. „kantování“ kolem
obrubníků vozovek a přilehlých chodníků a následně došlo k zametení celého úseku komunikace.
V obou etapách bylo nutné vyblokovat parkovací místa (dopravní značení bylo instalováno vždy min.
7 dní předem, aby byla zachována lhůta pro případné odtahy motorových vozidel). Vozidla, která
parkovala na vybraných parkovištích, v rozporu s přenosným dopravním značením, byla odtažena.
Z velkého množství odtažených vozidel bylo i 31 dlouhodobě odstavených vozidel, která blokovala
parkovací místa ostatním obyvatelům.
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c) Provádění zimní údržby v období 2016/2017
Zimní údržba komunikací na území městského obvodu Plzeň 1 je zajišťována dodavatelsky
smluvními firmami. Odklízení sněhu či náledí je uskutečňováno na základě výzvy štábu zimní údržby
MO Plzeň 1. Nejpozději do 48 hodin od této výzvy musí být zásah na celém území obvodu
dokončen. Firmy se při provádění prací řídí Plánem zimní údržby pro dané zimní období, dle kterého
je území obvodu rozděleno do 4 úseků.
Úklid hlavních místních komunikací na území MO Plzeň 1 zajišťuje Správa veřejného statku města
Plzně a Úřad městského obvodu Plzeň 1 provádí zimní údržbu chodníků a v omezené míře i
vybraných vozovek – především na příjezdových komunikacích k zdravotnickým zařízením,
základním a mateřským školám, domovům pro seniory nebo s pečovatelskou službou a na svažitých
vozovkách. V městské zástavbě se neodstraňují závady ve schůdnosti vnitroblokových chodníků.
Obslužné komunikace a parkoviště mezi domy se ošetřují pouze při vyhlášení kalamitní situace.
d) Strojní čištění komunikací – bez vyblokování parkovacích míst
V I. pololetí bylo provedeno strojní čištění vybraných komunikací (Roudná, Košutka, Vinice,
Lochotín, Bolevec), bez vyblokování parkovacích míst. Tyto práce provedla firma West-Bau s.r.o.,
na základě uzavřené smlouvy o dílo č.2016/002621. Strojní čištění proběhlo v posledím červnovém
týdnu.

K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - –
položky 5139, 5169 čerpáno 2.948 tis. Kč (schváleno 3.500 tis. Kč, tj. 84%).

9. Zajištění rozboru vody – prameny Roudná a studánka Petrovka
Dne 4. 5. 2017 byly pracovníkem Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrány
vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů v lokalitě ulic Pramenní - Na Hrádku a jeden
vzorek ze studánky v údolí Petrovka.
Rozborem vzorků bylo Zdravotním ústavem, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Plzeň
zjištěno, že voda ani z jednoho z těchto zdrojů nevyhovuje hygienickým požadavkům pro pitnou
vodu dle platné normy a to ani po tepelné úpravě.
Vzorek vody z levého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v hodnocených ukazatelích
nevyhovuje příslušné legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích: pH
(6,3).
Vzorek vody z pravého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v hodnocených ukazatelích
nevyhovuje příslušní legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích:
Escherichia coli, koliformní bakterie, pH (6,3).
Vzorek vody ze studánky Petrovka v hodnocených ukazatelích nevyhovuje příslušné legislativě.
Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích: Escherichia coli, Fe (železo), koliformní
bakterie, pH (6,3), zákal.
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Podrobné protokoly o celkovém výsledku rozborů všech vzorků vody jsou k dispozici na Odboru
životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1. Náklady za porvedení rozborů vody činily 4 368,Kč.
K 4. 9. 2017 bylo z rozpočtu OD PA 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny –
položky 5169 čerpáno 4 tis. Kč (schváleno 10 tis. Kč, tj. 40 %).

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovali dne: 4. 9. 2017

Schůze ZMO Plzeň 1 se zúčastní:

Mgr. Miroslav Brabec starosta MO Plzeň 1
Bc. Romana Tomašuková
vedoucí OŽPD
JUDr. Zdeněk Všaha
úsek úklidů MO Plzeň 1
Kateřina Čakarovová
OŽPD
Magdalena Bruková
OŽPD
Bc. Miloslav Bohuslav
odd. dopravy OŽPD
Mgr. Miroslav Brabec
Bc. Romana Tomašuková

Obsah zprávy projednán s:
PhDr. Ivanou Mádlovou, Ph.D., MBA
Jiřím Uhlíkem, MBA
Ing. Helenou Řežábovou

místostarostkou MO Plzeň 1
místostarostou MO Plzeň 1
tajemnicí ÚMO Plzeň 1
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