
Zápis č. 24 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 16. 12. 2013 (a 25.11.)

Účast:
Dohnalová Lenka
Hlávka Rostislav, Ing.
Ježík Pavel, Ing.
Pavlík Milan
Pfeilerová Jarmila, Mgr

Host:
Libuše Krejčiříková (Sokol, Čsž)

1. Zahájení

2. Informace o čerpání finančních prostředků z fondu drobných oprav (akcezet) a z fondu 
kultury

Na listopadovém zasedání OV schválil využití finančích prostředků následovně :
-osvětlení vánočního stromu ,  adventní výzdoba  cca 4000Kč
-elektrická termostatická várnice cca 3500 Kč
-adventní koncert Vocantes + doprava   cca4500Kč
-Ozvučovaní zařízení pro potřeby KD a spolků cca 3000Kč
-Zbytek drobný spotřební materiál, nátěrové hmoty

3.pronájem části pozemku u elektrárenských bytovek
OV obdržel z MAJ žádost paní Rychtářové, bytem Dluhonice, U rozvodny 159/1 o nájem 
části pozemku p.č.805/6 v k.ú. Dluhonice za účelem zahrádkářské činnosti.  OV souhlasí 
s pronájmem.

4. obecní rozhlas
Předseda OV informoval o vybudování digitálního rozhlasu a o podivném jednání 
magistrátních úředníků

5. předchozí zápisy 
Viz stížnost adresovaná primátorovi – text na konci zápisu

6. termíny schůzí OV na ½ - 2014

20.1.*** 24.2. *** 31.3. *** 28.4. *** 26.5. *** 30.6.

Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 20.1. 2014 
v 17.00 hodin v úřadovně v Kulturním domě.



7. členové OV si vzájemně popřáli hodně zdraví do Nového roku , což je adresováno všem 
občanům Dluhonic s přáním úspěšného rozvoje této místní části.

Zapsala: Lenka Dohnalová
Ověřil: Ing. Ježík Pavel

Dále text stížnosti primátorovi statutárního města Přerova

Vážený pane Primátore

Jako občané Dluhonic Vám adresujeme tyto rozhořčené řádky a žádáme Vás o vysvětlení, 
jakým způsobem vlastně magistrátní personál má ve svých povinnostech řešit adresované 
stížnosti, požadavky, podněty.
Faktem je , že přístup některých je až zarážející.
Totální lhostejnost a nechuť komunikovat s občany Dluhonic je do nebe volající. Korunu 
tomu všemu jste nasadili o adventním čase, kdy se v Dluhonicích objevila firma mající za 
úkol instalovat nový digitální rozhlas.
Pravda, o této věci byli předsedové OV informováni, ale toť vše.  Po podrobení  výslechu 
pracovníků firmy bylo konstatováno, že nové zařízení je sice moderní, nicméně pro potřeby 
společensko kulturního využití zcela svými parametry nevyhovuje. Na to abychom mohli 
zařízení využívat dle zvyklostí a v neomezené míře, došel OV k závěru, že bude nutné   
zachovat i původní rozhlasové zařízení.

-----Ihned jsme se obrátili na MAJ se žádostí-----

21. 11. 2013, 23:35:32

Komu: miroslav.kasparek@prerov.eu Kopie: osadnivybor.dluhonice@prerov.eu

Dobrý den,
v Dluhonicích proběhla instalace digitálního rozhlasu, zároveň bylo montážní firmou sděleno, 
že původní "analog" bude následně snesem. Tímto bychom chtěli požádat, aby původní 
zařizení bylo zachováno.
Dále bychom chtěli projednat možnost vzdálené obsluhy nového zařízení formou instalace 
GSM modulu.
Pavel Ježík

---Reakce ----

Miroslav Kašpárek (miroslav.kasparek@prerov.eu) Re: rozhlas  22. 11. 2013, 7:16:57

Komu: Pavel.Jezik@seznam.cz

Dobrý den pane Ježík, Váš podnět jsem přeposlal přímo panu Jiřímu Rabovi - oddělení 
investic, který má instalaci nového dig.rozhlasu na starosti. Před chvílí mi sdělil, že obě 
záležitosti projedná s dodavatelskou firmou.  S pozdravem Miroslav Kašpárek

Konec, zvonec, víc nic.



Pracovníci firmy byli mámi požádáni, aby demontáž starého zařízení neprováděli, dokud se 
situace nevyřeší.

K našemu nemilému překvapení jsme tyto pracovníky po pár dnech přistihli, kterak 
k neuvěření briskním způsobem smotávají staré hliníkové kabely, odmítli s námi diskutovat, 
mají to zkrátka nařízené. 
Výsledkem bylo, že Dluhonice, přihlášené do akce Česko zpívá koledy, dostalo do vínku 
nefunkční, nevyzkoušené (konkrétně u kaple zařízení nefunguje) a občanům nepředané 
zařízení, které se po čtvrthodině vypne a šlus.
Jmenovaného pana Rabu předseda OV osobně navštívil a důrazně žádal o zajištění odstranění
závad a přenastavení nového zařízení tak, aby mohla akce důstojně proběhnout k obecné 
radosti zúčastněných.
Doposud bez reakce či náznaku nějaké činnosti. Bez omluvy za způsobené komplikace a 
zkaženou adventní událost.
O vysvětlení, proč se pracovníci magistrátu odmítají podělit o informace či odpovídat na 
žádosti,  o tom si asi můžeme nechat jen zdát.
Faktem zůstává, že pokud by OV obdržel projekt k připomínkování, spoustě věcí by se dalo 
předejít. 
Jako tiché memento v Dluhonicích zůstaly solitérní sloupy a konzoly na domech, jejichž 
vlastníci rozhořčeně atakují OV, proč se nic neudělá pořádně, v domnění, že za veškeré tyto 
zmagořilosti mohou právě členové OV.
Máme vážnou obavu, že s likvidací nosných konstrukcí již nikdo v projektu nepočítal a 
nelámal si tím hlavu ani žádný zodpovědný pracovník na magistrátu. Položka za vyzískaný 
hliník by dle našeho názoru měla býti dohledatelná. Pokud ne, v Dluhonicích došlo 
k trestnému činu krádeže či neoprávněnému obohacení.

***
Musíme konstatovat, že nechuť zabývat se adresovanou problematikou, připomínkami 
občanů, požadavky , jest pravděpodobně součástí pracovní náplně některých úředníků.
21.11. 2013 byl adresován poslední zápis OV s věcnými požadavky občanů a taktéž 
stížnostmi. Bez reakce, ani na tento zápis, ani na předchozí, nemluvě o tom, že  ani na webu 
není zveřejněn.
Což jest za poslední půlrok zcela standartní přístup magistrátu.
Vaše jarní setkání s občany Dluhonic a přísliby konstruktivní spolupráce magistrátu  s občany 
mají tedy efekt zcela opačný.

***
Co si máme myslet o situaci, když jsme požádáni o stanovisko k prodeji nějakého pozemku, 
sepíšeme „tucet“ důvodů, proč tento majetek nelze prodat, pouze pronajmout, no a stejně se 
v zápisu z rady dočítáme o usnesení o prodeji.

Připojuji doručený komentář:

Závěrem pouze drobná poznámka: MAJ nemusí být ve všech případech ve svém stanovisku zajedno 
s názorem OV. S přáním hezkého dne,Mgr. Zdeněk Vojtášek

Jistě, chápeme, my nejsme od toho, abychom určovali co je pro koho vhodné, jaké řešení a 
rozhodnutí je třeba učiniti, nicméně pokud občanům své kroky nevysvětlíte, postrádáte tím 
důvěryhodnost.



***
Dost možná, že tento problém je ve vedení magistrátu samotném.
Pověření radní, kteří byli jako patroni místní části Dluhonice jmenováni, odbyli si svoji funkci 
předáním pověřovacích listin a dost. Dost možná, že ani zápisy OV nečtou, jinak by se přece 
o problematice chtěli dověděti podrobněji a zvolili by alespoň telefonní kontakt. Ale ono nic.

I pan tajemník byl osobně pozván k dialogu, bohužel i tento vrcholný manažer magistrátu 
nepovažoval za vhodné členům OV alespoň pár slovy odpověděti s odkazem na 
zaneprázdněnost.

Tak k čemu se vlastně divíme , když řadoví pracovníci MMPr mají takovéto vzory.

Takže na podzim budou volby a v živé paměti máme slogany typu slušností proti aroganci.

Kam asi zařaditi jednání některých vyvolených nedotknutelných.

***
I toto, i předchozí volební období se občané dožadovali znovuzprovoznění autobusové 
zastávky na ulici Předmostská.
„Deset“ úředníků Vám vymyslí „padesát“ důvodů, proč to nejde. Nenašel se ani jediný, který 
by  věc posunul dále k úspěšné realizaci. Tak k čemu ten úřad vlastně máme.

Před konáním loňského jarního setkání s Vámi jsme byli dotázáni, o čem pak že bude diskuse. 
Povídáme, o všem, co nebylo z našich zápisů zodpovězeno, nicméně určitě chceme vědět, kdo 
a proč zrušil bez vědomí občanů tuto zastávku. No a zas nic.

***
A takto bychom mohli oprášit celou řadu neřešených problematik, kteréžto nechaly magistrát 
chladným.

Takže závěrem pro dnešek.
Buďte tak laskav , pane Primátore, sdělte občanům, proč magistrát nereaguje na adresované 
stížnosti (zápis OV zaslán na KP 21.11., v kopii MAJ 22.11.) a proč je celkově přístup 
některých úředníků k zodpovědné práci takto liknavý.

Pro připomenutí, dne 9.9.2011 byla zaslána stížnost k vyřízení občankou Dluhonic paní H., po 
urgenci po několika měsících dodnes nic. Faktem je, že dnes už na odpověď nečeká.

***
Co rozhodně nechceme slyšeti jest výmluva, že problém je ve výpočetní technice a přenosu 
dat. 

Za osadní výbor Dluhonice
Pavel Ježík


