
Zápis ze  schůzky    dne  16. 3. 2011 

Osadní výbor pro místní část Přerov VI-Újezdec 

Přítomen: p. Lepič, p. Lecián, p. Hanzlík, p. Neděla 

Omluven: Ing. Hoferek 

I. 

                                                    Kontrola plnění úkolů ze schůze 9. 3. 2011 

 

- návrhnout zákaz stání v ul. Větrná (Lecián, Hanzlík) 

NUTNÉ ZJISTI ZDA TOTO NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU/ POKUD NE TAK PAK 

NÁVRH ZASLAT p.KAŠPÁRKOVI, TENTO PROJEDNÁ S ODBOREM DOPRAVY. 

Zjištění konkrétního stavu proběhne při kontrolním dnu stavby, který není dosud určen. 

Tohoto sezúčastní p. Lecián a p. Hanzlík a na základě výsledku bude navrhnuto další řešení 

 

- zajistit snížení obruby na komunikaci v ul. Větrná (konec ulice směrem do pole) ( Lecián) 

Zjištění konkrétního stavu a možnosti provedení  proběhne při kontrolním dnu stavby, který 

není dosud určen. 

 

 

- zajistit odstranění skládky suti na vpusti pro záchyt přívalové vody směrem do poldru  

(zdenek.dostal@mu-prerov.cz ) ( Lecián ) 

Zjištění konkrétního stavu proběhne při kontrolním dnu stavby, který není dosud určen. 

p. Lecián zajistí  u zhotovitele stavby ul. Větrná urgentní odstranění skládky (havarijní stav) 

 

 

- komunikace Újezdec – Želatovice úklid cesty, skládky, opravu polní cesty ( Lecián ) 

Zjištění konkrétního stavu proběhne při kontrolním dnu stavby, který není dosud určen. 

 

 

 

- na TS zajistit vyčištění lapače do poldru ( Lecián ) 

Změna odpovědnosti na p. Lepič, týká se všech lapačů v obci 

 

 

- vzít v úvahu vytvoření pomocného příkopu pro odvod přívalové vody do poldru ( Lecián ) 

Zjištění konkrétního stavu proběhne při kontrolním dnu stavby ul.Větrná, který není dosud 

určen. 

 



- kontaktovat p. D.   a vysvětlit jí záměr stavby před jejím domem ( Neděla ) 

SCHVÁLENO MÚ ČÁSTKA 50.000,-KČ NA LETOŠNÍ ROK 

Jmenované šlo o to, že se neuklízí spadané listí na pozemku města, který sousedí s příkopem u 

jejího domu, a tím dochází k ucpání příkopu. Na letošní rok vyčleněno na řešení 50.000,-Kč. 

Způsob odstranění problému a využití fin.prostředků zůstána dále v řešení. Bude provedeno 

další pohovor s pí D.  a pak konkrétní řešení bude navrhnuto MÚ p.Kašpárek. Zůstává 

v platnosti řešit vyspádováním a osazením příkopu betonovými žlaby. Zatrubnění 

nepreferovat.(Neděla,Lepič) 

 

 

 

- zjistit majitele skládky zeminy za zahradou p. V.   v ul. Spojovací 

ZA PARCELOU č.18/ MAJITEL MĚSTO/ZJISTIT,KDO TO TAM NAVEZL/ZAJISTIT ODSTRANĚNÍ/ 

Nechal navést p.V.   pro vlastní potřebu. Termín odstranění do 30.8.2011.(Hanzlík) 

 

 

 

- zajistit ořez stromu v ul. Spojovací u rohu statku a lípy vedle kaple na ul. Hlavní (NEDĚLA) 

BYLA ZASLÁNA ŽÁDOST (NEDĚLA) 

BUDE PRODEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ SPOLEČNĚ S P. DOUPALOVOU 

Čeká sena místní šetření 

 

 

- zjistit komu patří skládka za domem pí. R.   a uložit mu vyčištění vpusti (mříže ) v ul. Spojovací 

od zaježděného kamení 

PARCELA Č.1067/ DLE KATASTRU MAJITEL  STÁT/ ZJISTIT SPRÁVCE NEBO UŽIVATELE/ 

Zjištění konkrétního stavu proběhne při kontrolním dnu stavby ul.Větrná, který není dosud 

určen.  

Vyčistění  vpusti přes TS(Lepič) 

 

- zařídit kapitaci a zakulacení stromů v prostoru zeleně na ul. Široká (NEDĚLA) 

BYLA ZASLÁNA ŽÁDOST (NEDĚLA) 

BUDE PRODEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ SPOLEČNĚ S P. DOUPALOVOU 

Čeká se na místní šetření 

 

- nechat opravit kanálové vpusti v ul. Široká a dále opravit propadliny po stavbě kanalizace 

NENÍ V PLÁNU NA ROK 2011. ŘEŠÍ SE TOTO S p. KAŠPÁREK, POKUD SE NĚKDE UŠETŘÍ PO 

PROJEDNÍ S VÝBOREM LZE PROVÉST/URČIT PRIORITU/ 

Záměr na rok 2012. Nějvětší díry řešit jako havarijní stav přes MÚ p. Kašpárek (Lepič) 

 

- zajistit blokové čištění v ul. Větrná a Široká 

VĚTRNÁ ŘEŠIT AŽ PO PŘEDÁNÍ STAVBY, DO TÉ DOBY SE STAVITELEM 

DLE SCHVÁLENÉHO  HARMONOGRAMU/ TS SADÍLEK TEL. 602783592/ S NÍM TAKÉ 

ŘEŠIT ÚKLID OBCE VRÁMCI VEŘEJNÉ SLUŽBY 

Dořešit s TS p. Sadílek (Lepič) 



 

- zjistit na katastru vlastníka svodnice za fot. Hřištěm ( Lecián ) 

PARCELA č. 1062 /VLASTNÍK MĚSTO PŘEROV/ZATRUBNĚNÍ PRIORITA NA ROK 2012/ 

Z UŠETŘENÝCH PENĚZ V ROCE 2011 ZPRACOVAT PROJEKT/ 

Dlouhodobý záměr 

 

 

 

- zajistit stání a nádoby na tříděný odpad v ul. Větrná, Široká, Nová čtvrť + tréninkové hřiště 

(Lepič ) 

               A)UL. VĚTRNÁ, ŠIROKÁ, NOVÁ ČTVRŤ, TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ (tříděný odpad)  

                    PROJEDNAT VE VÝBORU STÁNÍ V PROSTORU V KŘIŽOVATCE (MYSLET NA     NÁZOR                                                          

BYDLÍCÍCH , ÚHLY ROZHLEDU ATD.)  OPLOCENÍ MOŽNÉ DLE FIN. NÁROČNOSTI, 

UPŘEDNOSTŇUJE SE ŽIVÝ PLOT. POSLAT ŽÁDOST NA ODB. ŽIV.PROSTŘEDÍ MÚ. 

                    VYŘIZUJE p. HRABALOVÁ 

Zaslat žádosti  

 

 

               B) TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ – ODPADKOVÝ KOŠ  

                     ZAJISTÍ U TS p. DOUPALOVÁ 

Kontrola plnění úkolu (Lepič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

K PROJEDNÁNÍ 

 

1. Na kulturní, sportovní a společenské akce městem přiděleno 15.600,-Kč 

                jakým klíčem se budou prostředky rozdělovat: 

 

               

           TJ Sokol Újezdec 
 

 
                                          Kč 

Klub důchodců 
 

                                           
                                          Kč 

Červený kříž                                  
                                          Kč 
 

Maminy 
 

                                           
                                          Kč 

Hasiči 
 

                                           
                                          Kč 

Ostatní nebo nově vzniklé 
 

                                           
                                          Kč 

 

Bude dále projednáno na další schůzce za přítomnosti všech členů výboru 

 

 

 

 

2. Investice schválené na letošní rok: možnost doporučit firmu z Újezdce (Majetek města-

Rytíř,vyřizuje Kameníčková) 

 

 

A) oprava střechy kaple 

 schváleno 50.000,-Kč         (  nelze přesunout na jinou věc) 

 

                  Doporučená firma: p. K. 

 

Oslovit  doporučenou  firmu/písemně/ (Lecián) 

Při zájmu firmy předat návrh MÚ pí Kameníčková (Lepič) 

 

 



B) oprava vlhké boční stěny úřadovny, včetně dořešení vlhkosti ústředny, (Majetek města-

Rytíř,vyřizuje Kameníčková)    

          schváleno 130.000,-Kč     ( možno přesunout na jinou věc vrámci úřadovny) 

 

Doporučená firma : 

 

Odstranit v letošním roce pouze zduřelou omítku a nechat vyschnout. Z ušetřených fin. 

Prostředků zajistit přestavbu úřadovny tak, aby sál byl v přízemí a místnosti z přízemí situovat 

do 1 patra. Konzultovat s MÚ p. Rytíř. Pak žádat MÚ o zpracování projektu pro stavební 

povolení, aby mohlo být ještě něco z ušetřených fin. Prostředků realizováno v roce 2011. 

Spojení fin. Prostředků bodu B) a C). (Lecián, Lepič)  

 

 

                 

 

 

 

C) nátěr fasády úřadovny z čelní a levé strany, (Majetek města-Rytíř, vyřizuje Kameníčková) 

         schváleno 60.000,-Kč     ( možno přesunout na jinou věc vrámci úřadovny) 

 

 

               Doporučená firma: 

 

 

Ad  bod B) 

 

 

 

 

 

3. Různé  

 

- Dopis primátorovi postoupen p. Kulíškovi k řešení 

Kontrola řešení (Lepič) 

- Ulička vpusť /čeká se na stavební povolení a převod fin. Prostředků z roku 2010 

               vyřizuje  p.Kašpárek 

Vzato na vědomí, zajistit přítomnost osadního výboru při předávání staveniště zhotoviteli a 

průběžná kontrola stavby (Lecián, Lepič) 

 

- Kontejner na oblečení /soukromá firma z Boskovic/umisťje pro1500obyvatel/ 

projednat lokalitu  umístění / napsat žádost na  ODB. ŽIV.PROSTŘEDÍ MÚ. 

Zaslat žádost (Lepič) 



-  Údržba zeleně (květin), dvorního traktu úřadovny a před úřadovnou/projednat  KD/ 

Schváleno projednat s Klubem důchodců bezúplatnou údržbu dvorního traktu včetně 

květinové výzdoby a zeleně před úřadovnou. Pokud s tímto budou souhlasit tak těmto se pro 

tento účel předá klíč od vrat do dvorního traktu dále(klíč od kumbálu/sekačka-nářadí/,WC, 

kuchyňky-vše ve dvorním traktu). Potřebné fin. prostředky zajistí u MÚ osadní výbor.(Lepič) 

 

- Zajistit zabezpečení kanálu na ul. Široká u zahrady p. Z.    (odvod srážkové vody z bytovky) 

z důvodu možného úrazu. Havarijní stav.(Lepič) 

- P. Lecián požádal změnu zástupce osadního výboru  přes kulturu, volný čas, sport, 
stavby a komunikace,dále správa vývěsek v místní části a to následovně: 
Sport, stavby a komunikace p. Lecián 

Kultura, volný čas a správa vývěsek v  místní části někdo jiný 
 
Kultura, volný čas a komunikace s organizacemi a spolky místní části určen a schválen 
 p. Lepič 
 

správa vývěsek v místní části  navrhnuto a schváleno následující: 
vývěsky na ul. Větrná p. Něděla. Volné vývěsky budou nabídnuty místním organizacím 
a spolkům(Lepič) 
vývěska ul. Široká (autobusová točna) p. Lepič 

 

- Projednáno a schváleno, že o emailovou schránku se  bude  starat p.Lepič, včetně zasílání 

odpovědí  úřadům a občanům a dále pak rozesílání INFO občanům. Ostatní členové výboru 

mohou tato činit pouze se souhlasem osadního výboru. 

-  

- Projednána možnost zřízení WWW stránek osadního výboru s diskusním fórem pro občany. 

Bližší informace a podmínky zjistí p.Hanzlík. (Hanzlík) 

 

 

MA  VĚDOMÍ 

      7. Zasedání Rady města dne 16.3.2011 projedná:  Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví 
statutárního města Přerova - p.č. 357/3,1003/2 a 1003/3 v k.ú. Újezdec u Přerova/UL. 
PŘEROVSKÁ/ZE STÁTU NA MĚSTO 

Vzato na vědomí 

Cena vestavěné skříně pro červený kříž a klub důchodců, včetně věšáku a skříňky na klíče 
24.000,-Kč /platba MÚ p. Vrbová/ 

Vzato na vědomí 

Doplnit háčky do skříňky na klíče u p. Vrbíka (Neděla) 

Zajistit přestěhování věcí Klubu důchodců z 1 patra do nové skříně. Předat 1ks klíče od 
skříně KD a ČK, druhý zapečetit a ponechat na úřadovně. (Lepič) 



Tělocvična v MŠ Újezdec- budova MÚ dána do nájmu ředitelky, aktivity lze řešit s ní formou 
nájmu. V současné době zřízena tělocvična MŠ/ ze strany ředitelky není spíše zájem/ 

Vzato na vědomí 

 

Z úředního dne 16.3.2011 

Dostavila se pí. H.   se synem z Nové čtvrti a požádali o zjištění stavu započetí staveb na 

zastavitelném území (parcely 1242-1248) v návaznosti na dopravní obslužnost možných staveb. 

Zjistit na MÚ stav. Žádat písemné sdělení od MÚ. Pak písemně odpovědět pí. H.   (Lecián)  

 

Se zápisem souhlasí : 

Radomil Lepič     …………………………………. 

Libor Lecián         ………………………………… 

Marek Hanzlík    …………………………………. 

Josef Neděla        ………………………………… 


